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Valstybinis studijq fondas
Ai§ldnamasis raštas
2011 m. gegužėsi
Vilnius
Bendroji dalis
Valstybinis studijq fondas (toliau vadinama — Fondas) yra biudžetinė istaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama — valstybės biudžetas).
Fondo savininkė yra valstybė. Fondo steigėjas — Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas
yra istaiga prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Fondo savininko teises ir pareigas (išskyrus
sprendimq dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą ir Fondo nuostatq tvirtinimą) igyvendina
Svietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos kaip Fondo savininko teises ir pareigas
igyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetiniq istaigq istatyme
(Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kituose teisės aktuose."
Fondas — viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo
pavadinimu, taip pat sąskaitq banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos
Respublika.
Fondo veiklos tikslas — administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas,
stipendijas trečiosios studijq pakopos studentams, igyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir
prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
Fondo veiklos uždaviniai — igyvendinti mokslo ir studijq politiką, siekti aukštojo mokslo
kokybės ir prieinamumo, administruojant šiam tikslui skirtus valstybės išteklius.
Fondo lėšas sudaro:
1.Fondui skirti valstybės biudžeto asignavimai;
2. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybk fiziniq ir juridiniq asmenq tikslinės lėšos;
3 Fondui grąžinamq paskolq palūkanti ir delspinigiq lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas
funkcijas grąžintos ir išieškotos lėšos;
4. kitos teisėtai gautos lėšos.
Fondo personalą sudaro 25 valstybės tamautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis.
Fondo valstybės tarnautojq statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos istatymas. Darbuotojq, dirbančk pagal darbo sutartis,
statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo
kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.
Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko pagal teisės alctq reikalavimus.
Valstybinio studijq fondo 2011 metq I ketvirčio asignavimq planas iš viso 130308,3 tūkst.Lt
valstybės biudžeto asignavimq. Iš jq pagal programas: „Aukštojo mokslo prieinamumo ir
studijq kokybės gerinimo" —11022,1 tūkst.Lt (84,2 proc.)„,Moksliniq tyrimq ir studijq
sistemos modernizavimas"- 115,3 tūkst.Lt (52 proc.).
Kasinėmis pripažinta — 11124,3 tūkst.Lt. Iš jq pagal programas: „Aukštojo mokslo
prieinamumo ir studijq kokybės gerinimo"- 11009 tūkst.Lt, „Moksliniq tyrimq ir studijq sistemos
modemizavimas"- 115,3 tūkst.Lt.
Apskaitos politika
1.Fondo parengtas tarpinis fmansinės ataskaitos rinkinys atitinka VSAFAS.
2. Fondo apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, kurioje numatyta, kad apskaitos
duomenys turi atitikti VSAFAS reikalavimus.
Minimalios apskaitos politikos nuostatos
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3.Per ataskaitinius finansinius metus nekeista apskaitos politika, tačiau klaidos buhalteriniuose
iraš'uose fiksuojant perėjimą prie naujq standartq pasitaikė. Taisymai paminėti prie kiekvienos
ataskaitos, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitiniq iverčht keitimas ir
Idaidq taisymas";
4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo ar amortizacijos
apskaitos principai, ivertinimo metodai: Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas
nepiniginis, fizinę formą turintis turtas, kuri galima naudoti ilgiau nei vienerius metus,
parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti, kontroliuoti ir iš jo gauti ekonominės naudos, kurio
vertė pagal LR valstybės ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo istatymą turi būti ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vertę.
Nematerialiam turtui priskiriamas nepiniginis, neturintis fizinės formos turtas, kuri galima
naudoti ilgiau nei vienerius metus, tikintis gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės
naudos, parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti, kontroliuoti ir apriboti teisę kitiems juo naudotis.
Trumpalaikiam materialiajam turtui priskiriamas nepiniginis, fizinę formą turintis turtas,
išskyrus atsargas, kuri galima naudoti iki vieneriq metq arba ilgiau, parduoti ir kitaip perleisti,
kontroliuoti ir iš jo gauti ekonominės naudos, tačiau jo vertė mažesnė už
Vyriausybės nustatytą ilgalaikio materialiojo turto vertę.
5.Prie ilgalaikio finansinio turto Fondas priskyrė valstybės paskolas, išmokėtas aukštqjq mokyklq
studentams per 1998-2010 metus. Fondas turi atskirą sąskaitą banke išmokoms ir jplaukoms
studentq kreditavimo lėšoms apskaityti.
6.Studentq kreditavimo „fondą", t.y. fmansavimo likutyje esančias valstybės biudžeto lėšas,
Fondas suformavo iš valstybės biudžetui skirtq lėšq, t.y. kiekvienais biudžetiniais metais buvo
gaunamas fmansavimas, iš kurio buvo išmokamos paskolos, o tq paskolq, palūkanq,
delspinigiq grąžinimas papildydavo studentq kreditavimo fondą, todėl registravimo metu
negalima tiksliai nurodyti fmansavimo sumq pagal fmansavimo šaltinius (kadangi nebuvo
tikslinga vesti tokią apskaitą, nes visas iš biudžeto gautas fmansavimo sumas, kiekvienais
metais išmokėdavo studentq paskoloms. Todėl vadovaujantis protingumo principu, šios lėšos
priskirtos tam šaltiniui, iš kurio per praėjusius ataskaitinius metus gauta daugiausia lėšq (per
1998-2009 metus gauta iš valstybės biudžeto 169,4 m1n.Lt, o grąžinhi paskolq palūkanq
delspinigiq ir procesiniq palūkanq suma - 47 mln.).
7. Pagal naujai patvirtintą paskok išdavimo aprašą Valstybiniam studijq fondui buvo pavesta
administruoti valstybės paskolas bei valstybės remiamas paskolas. Valstybės paskolos buvo
teikiamos iš valstybės lėšq, o valstybės remiamos paskolos buvo teikiamos iš kredito istaigq
(bankq) lėšq.
2009 metais valstybė numatė garantuoti studentams paskolq iš viso už 100 mln. Lt, 2010
metais — už 150 mln.Lt, 2011 metais — už 100 mln.Lt. Tam tikslui nuo 2009 metq Fondas
formuoja "garantini fondą" (apskaitoje jis yra grynojo turto kituose rezervuose, kuris
padengtas pinigais banko sąskaitoje (tikslinė banko sąskaita).
Fondas, teikdamas valstybės paskolas ir administruodamas valstybės remiamq paskolq
teikimą, siekia, kad valstybės fmansuojamas studijq vietas nepatekę studentai turėtq
galimybę igyti aukštąji išsilavinimą, o tie, kuriq šeimos nepajėgia išlaikyti studijuojančiq
vailub turėtq galimybę siekti išsilavinimo paėmę paskolą gyvenimo išlaidoms ar studijoms
užsienyje lengvatinėmis sąlygomis.
Fondas apmoka palūkanq
virš 5 proc. visiems besimokantiems studentams, kurie ėmė
paskolą studijq kainai sumokėti. Bankams pateikus apskaitos dokumentus palūkanq
apmokėjimui, Fondas šias sumas, sutikrinęs duomenis, pripažista sąnaudomis (pajamomis) ir,
atsiskaičius su banku, pripažista išlaidomis avykdytais isipareigojimais).
8. Atsargq apskaitos principai: Visq materialiniq vertybiq askaitant atsargas) pirkimą vykdo

Fondo direktoriaus isakymu paskirti tarnautojai. Užtikrinant efektyvią Fondo veiklą, atsargos
perkamos tik pagal poreiki. Numatomas pirkimas suderinamas su Fondo direktoriumi bei
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vyriausiuoju finansininku. Nupirktos atsargos nedelsiant užpajamuojamos kiekybine bei
pinigine išraiška pagal pateiktą apmokėjimui sąskaitą. Mėnesio eigoje iki paskutinės mėnesio
darbo dienos Fondo direktoriaus isakymu paskirti tarnautojai (materialiai atsakingas asmuo, su
kuriuo sudaryta materialinės atsakomybės sutartis) pateikia pastoviai veikiančiai Fondo
direktoriaus isalcymu sudarytai Materialink vertybk tikrinimo ir nurašymo komisijai siūlomq
nurašyti atsargq sąrašą. Komisija patvirtina faktą, kad sąraše nurodytos atsargos buvo
pakeistos vietoje sugedusiq, sulūžusiq ar buvo imontuotos ilgalaiki /trumpalaiki turtą ar jo
dali. Nurašymo akto pagrindu, Fondo fmansq ir apskaitos skyriaus atsakingas darbuotojas ne
vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 d. daro atitinkamus kašus kompiuterinėje buhalterinės
apskaitos programoje, kuri formuoja atitinkamus atsargq nurašymo irašus buhalterinės
apskaitos registruose.
9.Vykdant Fondo funkciją padėti sunkiausiai materialiai besiverčiantiems studentams ir skiriant
socialines stipendijas, suteikiama galimybė siekti aukštojo išsilavinimo materialiai sunkiai
besiverčiantiems asmenims, t.y. tiems studentams, kuriems yra nustatytas ribotas darbingumo
lygis, kurie neteko tėvq iki pilnametystės ir jiems buvo oficialiai paskirta globa, rūpyba arba
tapo našlaičiais po pilnametystės. Valdybos sprendimu sudaromi ir tvirtinami studentq skrašai,
kuriq pagrindu kiekvieną mėnesi stipendijq ir fmansinės paramos skyriaus atsakingas
darbuotojas finansq ir apskaitos skyriui teikia direktoriaus patvirtintą teikimą, kurio pagrindu
pripažistama sąnaudomis (pajamomis) ir pervedus studentams socialines stipendijas,
pripažistama išlaidomis Oyykdyti isipareigojimai).
10. Teikiant paramą doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus, t.y. turintiems
paskelbtq ar priimtti spausdinimui straipsniq rengiamos daktaro disertacijos tema, konkurso
būdu skiriamos doktorantq stipendijos. Valdybos sprendimu sudaromi ir tvirtinami
doktorantq skrašai, kuriq pagrindu kiekvieną ketvirti stipendijq ir finansinės paramos skyriaus
atsakingas darbuotojas finansq ir apskaitos skyriui teikia direktoriaus patvirtintą teikimą, kurio
pagrindu pripažistamos sąnaudos (pajamos) ir, pervedus doktorantams stipendijas,
pripažistamos išlaidos Oyykdyti isipareigojimai).
Pastabos
1.11galaikis turtas
1.1. Nematerialus turtas:
Programinė iranga ir jos licencijos. Direktoriaus isakymo pagrindu yra nustatytas
naudingo tarnavimo laikas.
sudaro — 813.448Lt.
1.2. Ilgalaikis materialus turtas:
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika trumpai aprašyta minimaliqjq apskaitos
politikos nuostatti dalyje. Fonde jos suskirstytos tokias grupes:
Ilgalaikio turto grupė
1.2.1. Kompiuterinė technika ir ryšiq priemonės (kompiuteriai, jq tinklai ir
iranga, projektoriai)
1.2.2.Ryšk irenginiai (telefono aparatai, telefono stotelė, faksas, mobilus
telefonas, filmavimo ir fotografavimo irenginiai)
1.2.3.Kopijavimo ir operatyvaus dokumentq dauginimo priemonės:
1.2.3.1.Spausdintuvai, kopijuokliai;
1.2.3.2. Dokumentq naikiklis.
1.2.4.Pašto ryšiq irenginiai (pašto vokq markiravimo mašina, elektroninės
svarstyklės;
1.2.5.Ventiliaciniai irenginiai (kondicionieriai);
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Naudingo
tarnavimo
laikas
4
4
5
5
5
7

1.2.6.Kiti jėgos irenginiai (stabilizatoriai);
5
1.2.7. Kitas materialus turtas:
1.2.7.1. Baldai;
7
1.2.7.2. Stelažai;
8
1.2.7.3. kišimo aparatas
7
1.2.8.Patalpos
42
Likuti sudaro:
Pastatai — 161.099Lt;
Baldai — 2.119Lt;
Kompiuterinė iranga — 362.304Lt;
Kita biuro iranga (kopijavimo aparatai, spausdintuvai, kondicionieriai, dulkig siurblys,
seifai, fotoaparatas, projektorius, stelažai, dokumentg smulkintuvai, tarnybinig stočig
spinta, telefong stotelė, kartotekg spintos, mobilus telefonas, aparatas, elektroninė
pašto vokg markiravimo mašina) — 113.181Lt
1.2.9.
2010 metais buvo sumokėtas avansas 31.615Lt. Jis atsirado dėl tiekėjg prekig
pristatymo terming atidėjimo, sutrikus transportavimui (paskelbtos ekstremalios oro sąlygos).
Pagal sutarti prekes tiekėjai turėjo pristatyti iki 2010-12-28 dienos. Prekės pristatytos ir
užpajamuotos 2011 metg sausio mėn.
1.3. Ilgalaikis finansinis turtas:
Ji sudaro studentams išmokėtos valstybės paskolos. Apskaitos politika trumpai aprašyta
minimaligjg apskaitos politikos nuostatg dalyje.
Per 2011.01.01 — 2011.03.31 laikotarpi nesuteiktos valstybės paskolos studentams.
Per 2011 metg I ketvirti (ataskaitini laikotarpi) paskolg gavėjai grgžino paskolg 4.189.545tiikst.Lt.
7.168.049 tūkst.Lt paskolg grgžinimo turto dalyje buvo priskirta prie trumpalaikio turto
per vienerius metus gauting sumg dengimui.
2.Trumpalaikis turtas
2.1. Atsargos: Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Apskaitos politika trumpai aprašyta minimaligjg apskaitos politikos nuostatg dalyje. Per
2011 metg I ketvirti isigyta už 4.512Lt medžiagg, žaliavg ir atsarginig dalig, panaudota
veikloje už 7.783Lt, likutis — 13.827Lt.
2.2. Bankstiniai apmokėjimai:
Likutyje esantis išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams
vykdyti, padengtas (gauta VSF sąskaitqbanke) po 2011-01-10.
Pavediminig lėšti gavėjas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena

Vytauto Didžiojo universitetas

29.140

Likusi 1004Lt suma - sumokėti avansai tiekėjams.
2.3. Per vienerius metus gautinos sumos- 310.276Lt.
Jas sudaro:
2.4. Sukauptos gautinos sumos — 125.512Lt.
Fondui suteiktos paslaugos ar palūkang apmokėjimui už kovo mėn. pateikti apskaitos
dokumentai — 30.468Lt.
Darbuotojg sukaupti atostoginiai 95.044Lt.
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2.5. Kitos gautinos sumos- 2.977.364Lt.

Jas sudaro:
Ilgalaikio finansinio turto einamgjg metg grąžinfing valstybės paskolą likutis 2.977.286Lt.
Metg pradžiai ikeltas ilgalaikio finansinio turto einamgjg metg grąžinfing valstybės paskolg
likutis sudarė 7.167.937,24Lt. Per 2011 metg I ketvirti paskolg gavėjai padengė savo
isipareigoj imus - 4 .190.650,84Lt.
Banko palukang apmokėjimui pateiktas apskaitos dokumentas dėl studentg, paėmusig
valstybės remiamą paskolą ir nevykdančig savo isipareigojimus bankams (Fondo prisiimtas
isipareigojimas bankui „garantinio fondo" lėšomis ) - 78Lt.
2.6. Pinigai ir pinigg ekvivalentai.
2011 metg kovo 31 d. 27.508.783,35Lt pinigg
banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 8.641,39Lt: 320,20Lt permoka,
susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos „Veiklos užtilcrinimas"
patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma; 276,69Lt 2009 m. pinigg suma už
aukcione parduotą nenaudojamą turtą; 5 Lt likę nuo 2007 metg (veiklai užtikrinti skirtos lėšos,
gavus JAV grantą). Grąžintinos valstybės biudžetą lėšos, skirtos studijg kainai valstybės
fmansuojamose studijg vietose apmokėti, arba jg dalis sudaro — 8.006Lt, permoka — 34Lt .
Banko sąskaitos „Studentg kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
8.590.381,85, kurj sudaro: studentg kreditavimo sistemos iplaukg likutis nuo metg 2011 metg
331.855,54Lt (sukauptas perviršis), per 2011 metus sukauptos iš apmokėtti palūkang iplaukos
— 571.036,77Lt, iplaukos iš apmokėtg delspinigig — 55.877,39Lt, iplaukos iš grąžintg paskolg
— 4.189.545,62Lt ir grąžinting sumg 111839,68Lt (gautos permokos — 95.365,87Lt; gautos
neaiškios sumos — 15.318,81Lt; nepaskirstytos sumos — 1.155Lt). Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14 punkte numatyta, kad metg pabaigoje
šios lėšos negrkžinamos valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825 suformuotas „garantinis fondas"
18.896.598,48 Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480
14 punkte numatyta, kad metg pabaigoje šios lėšos negrąžinamos valstybės biudžetą.
Valstybinio studijg fondo 2010 metg banko sąskaitos (biudžetinės)
LT587300010002455731 likutis lygus 13.161,63Lt. Socialinėms stipendijoms mokėti skirta
suma — 11.310Lt, kuri panaudota balandžio mėnesi ir 1.851,63Lt veiklai užtikrinti likę pinigai.
Valstybinio studijg fondo 2011 metg kovo 31 d. banko sąskaitos
LT737300010121016718 (pavediminė) likutis lygus OLt.
2.7. Iš viso turto likutyje:
Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
178.258.737
155.462.595
22.796.142

Iš viso turto:
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
178.708.170
148.081.680
30.626.490

3.Finansavimo sumos

tikslinę paskirti ir jg pokytis per
Finansavimo sumg balansinė vertė pagal
ataskaifini laikotarpi pateiktas pagal 20-to VSAFAS 4 priede nustatytą formą.
Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena

Pavadinimas

Iš viso finansavimo likutis:
155.850.228
Nepiniginiam turtui, i§ jo:
1.712.472
Nematerialaus turto likutinė vertė
984.508
Materialaus ilgalaildo turto likutinė 710.866
vertė, iš jo:
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155.603.291
1.465.980

813.448
638.704

Pastatg likutinė vertė
Baldai ir biuro iranga
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaiki
turtą (tiekėjai laiku nepristatė prelcig)
Išankstiniai apmokėjimai pavedimg
vykdytojams bendrabučig renovacijai
(pavedimg vykdytojai grąžino lėšas po
2011-01-10 dienos)
Trumpalaikio turto likutinė vertė
(medžiagg ir atsargq)
Kitoms išlaidoms, iš jg:
Išcluotg paskolg likutinė vertė
Socialinig stipendijg permoka
Socialinitt
stipendijg
nedamoka
(pripažinta sąnaudom ir panaudotu
fmansavimu), tačiau dėl netilcslig
studentg pateiktg duomentt bankas
atmetė pavedimus.
Gautas
fmansavimas
socialinėms
stipendijoms ( likutis banko sąskaitoje)
Veiklai gautas fmansavimas i banko
sąskaitą
Avansiniai mokėjimai tiekėjams
Studentg kreditavimo sistemos pinigai
banko sąskaitoje, priskirti valstybės
biudžeto lėšoms (sukauptos lėšos iš
grąžintg paskolg)

162.293
487.818
31.615

161.099
477.605

29.140

17.097

13.827

154.137.756
153.796.360
5.460

154.137.311
149.606.814
3.120
-8.190

11.310
1.852
4.081
331.855

1.004
4.521.401

4. Isipareigojimai
4.1. Grąžintinos valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijg kainai valstybės finansuojamose
studijg vietose apmokėti, arba jg dalis sudaro — 8.006Lt.
4.2. Lentelėje 2.4. Sukauptose gautinose sumose pateikta suma 30.468Lt (isipareigojimai
tiekėjams).
4.3. Sukauptose gautinose sumose iš biudžeto pateiktos sukauptos mokėtinos darbuotojams
atostoginig sumos — 95.044Lt.
4.4 Kitus trumpalaikius isipareigojimus sudaro:
Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
117.265
Kitos mokėtinos sumos:
95.133
8.190
Socialinig
stipendijg
nedamoka
(pripažinta sąnaudom ir panaudotu
fmansavimu), tačiau dėl netikslig
studentg pateiktg duomeng bankas
atmetė pavedimus.
-3.120
-5.460
Socialinig stipendijg permoka
95.366
Studentg kreditavimo sistemos gautos 86.405
permokos
15.319
Studentg kreditavimo sistemos gautos 12.860
neaiškios sumos
1.155
1.005
Nepaskirstytos sumos
320
320
Depozitinė suma

Pavadinimas

Permoka
(grąžinfinos
valstybės
biudžeto lėšos, skirtos studijg kainai
valstybės fmansuojamose studijg
vietose apmokėti, arba jg dalis)
Permoka
(grąžintinos
permokos,
atsiskaičiusiems už skolas Fondui,
valstybės garantija, apmokėta iš
garantinio fondo)
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5. Grynasis turtas
5. 2011 m. kovo 31d. grynojo turto likutyje — 22.854.096Lt.
5.1. Pažymėtina, kad „garantinio fondo" (2 VSAFAS 2 priedo F. dalies II.2. " kiti
rezervai") sumą 18.896.675 Lt sudaro: 2009 metg likutis 7.896.675 Lt ir per 2010 metus
garantini fondą perkelta 11.000.000Lt suma iš padengtg paskolg (4242 - fmansavimo sumg
priskirtg studentg kreditavimo sistemos valstybės biudžeto lėšoms). Likutis 2011 metg
pradžiai buvo 18.896.639Lt. Per 2011 metg I ketvirti skolininkas atstatė Fondo prisiimtus
isipareigojimai bankui dėl garantinio atvejo apmokant skolą 36 Lt, kuri susidarė valstybės
remiamos paskolos gavėjui neapmokėjus paliikang. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14 punkte numatyta, kad metg pabaigoje šios lėšos
negrąžinamos valstybės biudžetą.
5.2 ir 5.4 „Sukauptas perviršis ar deficitas" sumą sudaro praeitg metti likutis 3.330.509Lt.
5.3. Einamgjg metg perviršis 626912Lt, kuri sudaro pajamos iš sukauptg ir apmokėtg
palūkang — 571.036Lt, jplaukos iš apmokėtg delspinigig — 55.877Lt.
6. Veiklos rezultatq ataskaita
2010 metg kovo mėn. 31d. duomenys pateikti pagal 3-to VSAFAS 2 priede nustatytą
formą.
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 11.391.410Lt.
6.2. Finansavimo pajamoms —11.391.410Lt. Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 11.391.410Lt;
6.4. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 11.391.410Lt:
6.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo — 327.891Lt:
6.5.1. Darbo užmokesčio — 222.049Lt,
6.5.2. Atostogg išmolcg — 26.417Lt,
6.5.3. Ligos pašalpg — 2.450Lt,
6.5.4. Socialinio draudimo nuo darbo užmokesčio -68.791Lt,
6.5.5. Atostogg išmokg socialinio draudimo — 8.184L;
6.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos — 214.082Lt;
6.7. Komunalinig paslaugg ir ryšig — 34.646Lt;
6.8. Kvalifikacijos kėlimo — 901Lt;
6.9. Paprastojo remonto ir eksploatavimo — 3.974Lt;
6.10. Sunaudotg atsargg savikaina — 7.783Lt;
6.11. Kitg paslaugg (visos kitos nepaminėtos aukščiau išdėstytuose straipsniuose) — 8883Lt;
6.12. Kitos - 1.0793.250Lt, jas sudaro:
6.12.1. Doktorantg stipendijg sąnaudos — 741.780Lt,
6.12.2. Studentg socialinig stipendijg sąnaudos — 9870120Lt,
6.12.3. Studentg paliikang apmokėjimo bankams (studentams paėmusiems valstybės remiamas
paskolas Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) — 58.837Lt,
6.12.4. Lietuvig kilmės uz'sieniečig ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau
kaip tris metus ir atvyko Lietuvą ne anksčiau kaip aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams,
provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose paramai teikti — 115.300Lt.

6.12.5. Garantiniq isipareigojimq bankams (valstybės remiamos paskolos), Fondo komisijos
sprendimu pripažintos negrąžintinomis paskolomis, mirus ar pripažinus nedarbingais valstybės
remiamq paskolq gavėjais — 7.213,19.
6.13. Finansinės veiklos rezultatas: šiais metais sukauptas 626.912Lt perviršis, susidaręs iš
apmokėtq palūlcanq — 571.036Lt ir iplaukq iš apmokėtq delspinigiq — 55.877Lt.

Užbalansė
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Vandens išpilstymo aparatai 2vnt. — 2464Lt;
Laikiklis skystam muilui lvnt. — 80,31Lt
Laikikliai tualetiniam popieriui 4 vnt. — 390,44Lt;
Patalpos (pagal panaudos sutarti pasirašytą su ŠMM Švietimo aprūpinimo centru) 113,9
kv.m. — 66.904Lt;
Ūkinio inventoriaus likutinė vertė 2011m. kovo 31d. — 156.219 Lt: nurašyta per 2011
metti I ketvirti - 603Lt (kalkuliatoriai, sudaužyti indai, morališkai pasenusi literatūra ) ir
isigytas stendas už 188Lt.
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomos grąžintinos valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijq
kainai valstybės fmansuojamose studijq vietose apmokėti, arba jq dalis. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl LR Valstybės biudžeto lėšq,
skirtti studijq kainai valstybės finansuojamose studijq vietose apmokėti, arba jq dalies
grąžinimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo" nusako
lėšq
reglamentavimą.
Grąžinimą valstybės biudžetą administruoja Fondas. Jeigu asmenys nutraukia studijas
savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutrauldamos per pirmqjq studijq metq
pirmqji semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta
tvarka valstybės biudžetą jie turi grkžinti 50 procentq einamqjq studijq metq studijq
programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę
studijq kainą, bet ne daugiau nei:
•
asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijq pakopos programas;
•
50 bazinės socialinės išmokos dydžiq - asmenims, studijavusiems pagal antrosios
studijq pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijq programas,
skirtas mokytojo kvalifikacijai
•
70 bazinės socialinės išmokos dydžiq - asmenims, studijavusiems trečiojoje studijq
pakopoje (iskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties
rezidentiiros studijq programas.
Fondo Studentq stipendijq ir finansinės paramos skyrius sudaro skolininkti sąrašus (pagal
pateiktus aukštqjq mokyklq duomenis). Šio sąrašo pagrindu asmenims išsiunčiami raginimai
susimokėti.
Fondo balansinę sąskaitą
Asmenims susimokėjus, isipareigojimas perkeliamas
Ir kas savaitę pinigai grąžinami biudžetą.
„Sukauptos mokėtinos sumos valstybės
2011 metq kovo 31 dienai isipareigojimai buvo 2.540.453Lt. Per I ketvirti valstybės
biudžetą grąžinta 280.405Lt.
Baigiamosios nuostatos

8

Kadangi naujq funkcijq priskyrimas 2010 metais Fondui nebuvo numatytas ilgalaikiuose
strateginiuose planuose, techniniq priemoniq nebuvimas apsunkino pavestq funkcijq
administravimą: esant dideliam prašymq srautui didėja žmogi§kqjq klaidq tikimybė, ilgėja
administraciniq procedūrq terminai, sunkiau kontroliuoti sprendimq priėmimo ir igyvendinimo
procesus.
Per 2011 metus, siekiant užtikrinti Fondui pavestq funkcijq vykdymą, toliau buvo
pertvarkomas darbo organizavimas, perskirstomos darbuotojq funkcijos.

Direktorius

Sigitas Renčys

Finansq ir apskaitos skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

Finansq ir apskaitos skyriaus vedėja J.Tkačenko, 85 2639159, el.p. jelena.tkacenko@vsflt
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