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Buhalterinės apskaitos skyriui
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DĖL 2012 METV 6 MĖNESIV TARPINIV FINANSINIV ATASKAITV RINKINIO
Siunčiame Jums Valstybinio studiją fondo 2012 metą 6 menesią finansinhj
ataskaitą rinkinj.
PRIDEDAMA:
1. Aiškinamasis raštas, 9 lapai;
2. 2012-06-30 „Finansines bikles ataskaita" pagal 2-o VSAFAS 2 priede nustatytą fonną, 2
lapai;
3. 2012-06-30 „Veiklos rezultatą ataskaita" pagal 3-o VSAFAS 2 priede nustatytą folmą, 1
lapas;
4. 2012-06-30 „Finansavimo sumos" pagal 20-o VSAFAS 4 priede nustatytą formq, 1 lapas,
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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) jgyvendina
Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos kaip Fondo savininko teises ir pareigas
jgyvendinančios 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.
Fondas kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq neturi.
Fondo veiklos tikslas — administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas,
igyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
Fondo veiklos uždaviniai — jgyvendinti 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 valstybiq fiziniq ir juridiniq asmenq tikslinės lėšos;
3. Fondui grąžinamq paskolq palūkanq ir delspinigiq lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas
funkcijas grąžintos ir išieškotos lėšos. Grąžinamq paskolq, palūkanq ir delspinigiq, kitos nebiudžetinės
lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamq paskolq palūkanoms apmokėti, valstybės
jsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems jsipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo
sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšq likučiai j valstybės biudžetą negrąžinami;
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, dirbančiq pagal darbo sutartis,
statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo
kodeksas 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.
Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko pagal teisės aktq reikalavimus.
Valstybinio studijq fondo 2012 metq pusmečio asignavimq planas 22.730.000 Lt valstybės biudžeto
asignavimq.
Faktiškai buvo gauta 21.445.317,74 Lt ir kasinėmis pripažinta — 21.442.231,86Lt, tai sudaro —
94,4 proc.
Pradėtas administruoti ES projektas „Studijq prieinamumo užtikrinimas specialiqjq poreikiq
turintiems studentams", kurio metu per 2012-2015 metus planuojama jsisavinti 20 mln.Lt. Per 2012
metq pirmą pusmetj tinkamomis finansuoti pripažinti 1.325.677,65Lt. (proporcingai pasiskirsto
15proc. valstybės biudžeto lėšos — 198.851,65Lt ir 85 proc. ES lėšos - 1.126.826Lt).
Apskaitos politika

1. Fondo parengtas fmansinės ataskaitos rinkinys atitinka VSAFAS.
2. Fondo apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, kurioje numatyta, kad apskaitos
duomenys turi atitikti VSAFAS reikalavimus. Nesant konkrečiam VSAFAS- o reikalavimui,
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Fondas vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1- jame VSAFAS „Finansiniq
ataskaitq rinkinio pateikimas".
Minimalios apskaitos politikos nuostatos

3. Per ataskaitinius fmansinius metus buvo patobulina Fondo apskaitos politika, kuri patvirtinta
2012-06-15 Fondo direktoriaus jsakymu Nr.VI-47.
Pastabos
1.11galaikis turtas
1.1. Nematerialus turtas:

Programinė jranga ir jos licencijos. Direktoriaus isakymo pagrindu yra nustatytas naudingo tarnavimo
laikas. 2011 metais pradėti vykdyti darbai investicinio plano pagrindu dėl IS "Parama", toliau tęsiami
2012 metais. Atlikti studentq stipendijq ir finansinės paramos informacinės sistemos (IS „Parama")
socialinės stipendijos posistemės modifikavimo ir vystymo darbai — 39455,83Lt.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip isipareigojimq
jvykdymo garantija, nėra.
Naujo turto, jsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, Fonde
nėra.
1.2.11galaikis materialus turtas:
Per 2012 metq pusmetj materialiojo turto balansinė vertė pakito:
- dėl parduoto aukcione ilgalaikio materialaus turto, kuris buvo pripažintas
nereikalingu, jo likutinė vertė buvo 1.211,94Lt;
bei nurašyto turto, kurio nepirko ir per pakartotinj aukcioną, todėl buvo priimtas
sprendimas jj sunaikinti (utilizuoti).
Nurašyto turto savikaina 116.642Lt, nusidėvėjimas 115.430,06Lt.
Per ataskaitinj laikotarpj priskaičiuotas 64.200,90Lt turto nusidėvėjimas.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip jsipareigojimq
jvykdymo garantija, nėra.
Patalpq, kurios nenaudojamos iprastinėje veikloje ir laikomos vien tik pajamoms iš
nuomos, nėra.
Turto, jsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės j kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Fondas neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamqjq ar
nekilnojamqjq kultūros vertybiq grupiq.
Turto nuvertėjimo nėra.
Turto, perduoto Turto bankui, nėra.
1.3.11galailds finansinis turtas:
Ji sudaro studentams išmokėtos valstybės paskolos.
Per ataskaitinj laikotarpj paskolq gavėjai grąžino paskolq - 8.890.354.13Lt.
2.Trumpalaikis turtas
2.1. Atsargos:

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Per 2012 metq pusmeti atsargq balansinė vertė pakito: isigyta už 20.187,35Lt, veikloje

panaudota (nurašyta) už 20.290,44Lt.
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2.2. Išankstiniai apmokėjimai:
Per 2012 metą pusmeti išankstiniq apmokėjimą pasikeitimas:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
Išankstiniai apmokėjimai
5.734,83
UAB „Omnitel" permoka
22,43
UAB „Verslo žinios" prenumerata
1.967,73
UAB
„Verslo
media"
Fondo 1.432,64
populiarinimo paslaugos
UAB „Lietuvos rytas" prenumerata
389
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos 45,90
permoka
UAB „Vilniaus energija"
4,92
AB „TEO" permoka
2,03
479,16
VI Seimo leidykla „Valstybės žinios"
prenumerata
UAB „Pačiolio prekyba" prenumerata
231
UAB „INTERINFO L1ETUVA" Fondo 424,71
populiarinimo paslaugos
UAB „Ekipaž'as"
19,14
UAB „Lietuvos žinios" prenumerata
280
UAB „Intemeto svetainią dizainas"
Valstybės remiamą paskolą bankams 319,93
permokėtos palilicanos (kreditinią
dokumentą pagrindu)
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras 115,97
permoka už paslaugas

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
4.823,97
1.406,98
1.149,50
623,50
22,94

239,58
115,50

140
1.110,78
15,19

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti.
Pavediminiq lėšą gavėjas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Lietuvos aukštosios mokyklos,
15.000
dalyvaujančios sutartiniame
isipareigojimą vykdyme, teikiant
paramą i antrosios pakopos
studijas priimtiems užsieniečiams

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos.
Pateiktas per 2012 metą pusmeti balansinės vertės pasikeitimas. Jj sudaro:
2.4. Suteiktq paskolq pokyčiai per 2012 metq pusmetj.
Metą pradžiai ją sudarė ilgalaikio finansinio turto einamąją metą grąžintiną valstybės
paskolą dalis- 8.197.804,22Lt, kuri per pusmeti pilnai padengta.
2.5. Sukauptos gautinos sumos (iš biudžeto).
Pateikta per 2012 metą pusmečio balansinė vertė- 461.157,11Lt. Ją sudaro:
Tiekėjo pavadinimas

j Paskutinė
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praėjusio I Paskutinė ataskaitinio

Fondui suteiktos paslaugos ir pateikti
apskaitos dokumentai, juos sudaro:
UAB „Ekipaž'as"
UAB „Omnitel"
UAB „Stekas"
UAB CSC Telecom"
UAB „Ainava"
UAB „Interneto svetainiq dizainas"
UAB „Valumina"
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras už
paslaugas
Gyventojq registro tarnyba prie LR
VRM
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos
UAB „Eden Sprigs Lietuva"
UAB „Ruvesta"
ES projekto lėšomis išmokėtos tikslinės
išmokos
specialigiq
poreikiq
studentams, kurios dar nepripažintos
tinkamomis finansuoti ES
Suma, kurią Fondas itraukė kaip
gautinas finansavimo sumas (prievolė
išmokėti atsiranda tik po gavėjo pateikto
prašymo, 2011-12-31 nebuvo gauti
prašymai)

ataskaitinio laikotarpio diena
3.813,58

laikotarpio diena
11.204,26

108,20

93,17
126,17
363
229,57
561,44
435,60
1.511,36
3.346,64

2,90

188,50

3.695,45

4.080,72
200,56
60,50
295.566

15.840

Bankams mokėtinos palūkanos už
valstybės remiamas paskolas iš grąžintq
paskolq iplaulcq
Darbuotojq sukaupti atostoginiai
67.375,45
(*1

61.771,35
92.615,50

2.6. Kitos gautinos sumos.
Per 2011 metus balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas pateiktas pagal 17-to
VSAFAS 7 priede nustatytą formą. 37.847Lt sudaro:

Kitos gautinos sumos

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Valstybės remiamq paskolą skolininkq 6.921,11
6.217,89
isipareigojimai Fondui
Banko palūkanq apmokėjimui pateiktas 78,57
78,57
apskaitos dokumentas dėl studentq,
paėmusiq valstybės remiamą paskolą ir
nevykdančiq savo
isipareigojimus
bankams
(Fondo
prisiimtas
isipareigojimas bankui „garantinio
fondo" lėšomis
Valstybės remiamq paskolq skolininlcq
10.490,54
isipareigojimai Fondui, kai apmokėta iš
grąžintq paskolą iplaulcq
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 23.010
21.060
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
)
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nepranešė apie studentq statuso
praradimą.
2.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.
2012 metq birželio 30 d. 55.910.974,18Lt pinigq likuti banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 6.396,73: 320,20Lt permoka,
susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos „Veiklos užtikrinimas"
patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma; 1.405,19Lt 2009 ir 2012 m. pinigq
suma už aukcione parduotą nenaudojamą turtą. 4554,76Lt studijq kainos ar jos dalies
grąžintina suma Valstybės biudžetą; 117,57Lt grąžintina permoka (skolininkas dengė
valstybės remiamq paskolq skolą Fondui).
Banko sąskaitos „Studentq kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
16.161.330,58Lt, kuri sudaro: anlcstesniq laikotarpiq studentq kreditavimo sistemos iplaukq
likutis 2.442.599,35Lt, per 2011 metus sukauptos iš apmokėtq palūkanq iplaukos
2.833.487,73Lt, iplaukos iš apmokėtq delspinigiq — 324.949,37Lt, per 2012 metus gautos
iplaukos iš paskolq 8.289.459,60Lt (iš iplaukq per 2012 metus 601.000Lt buvo pervesta
atskirą banko sąskaitą, tam, kad apmokėti kredito istaigoms valstybės remiamq paskolq
palūkanas ir garantinius bei kitus isipareigojimus pagal sutartis su kredito istaigomis), gautq
palūlcanq ir delspinigiq — 2.155.884,86Lt ir grąžintinq sumq 115.246Lt (gautos permokos —
90.282,96Lt; gautos neaiškios sumos — 20.105,27Lt; nepaskirstytos sumos — 4.857,77Lt).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14 punkte
numatyta, kad metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825 suformuotas „garantinis fondas"
33.897.517,04 Lt: praeitq metq 18.896.598,48Lt likutis (grynojo turto polcyčiq 2011-12-31
ataskaitos forma Nr.4 6 stulpelio „lciti rezervai" likutis) bei per 2011 metus papildytas
garantinis fondas iš 2011 metq paskolq iplaukq 13.780.235,27Lt (fmansavimo sumq kitoms
išlaidom likutis), praeitq metq sukaupto perviršio 887.909,19Lt (grynojo turto pokyčiq 201112-31 ataskaitos forma Nr.4 8 stulpelio „sukauptas perviršis" dalis) bei ankstesniq laikotarpiq
331.855,54Lt iplaukq padengtq grynais pinigais iš grąžintq paskolq ar paskolos dalies
(fmansavimo sumq kitoms išlaidoms likutis), per 2011 -2012 metus gautos 918,56Lt ir
689,89Lt lėšos (kai skolininkas dengė valstybės remiamq paskolq skolą Fondui). Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14 punkte numatyta, kad
metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos valstybės biudžetą.
Valstybinio studijq fondo 2012 metq birželio 30d. banko sąskaitos (biudžetinės)
LT587300010002455731 likutis lygus 3.085,88Lt, ji sudaro: 390Lt socialinėms stipendijoms
skirtos lėšos ir 2.695,88Lt Fondo smulkioms išlaidoms skirtos lėšos.
ES projektui skirtq lėšq likutis banke LT707300010131098564 — 5.773.773,60Lt.
2.8. liviso turto lilcutyje:
Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
181.123.156,18
141.216.723,43
39.906.432,75

Iš viso turto:
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
188.758.990,79
132.315.223,65
56.443.767,14

3.Finansavimo sumos
Finansavimo sumq balansinė vertė pagal
tikslinę paskirti ir jq pokytis per
ataskaitini laikotarpi pateiktas pagal 20-to VSAFAS 4 priede nustatytą formą.
Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio laikotarpio diena
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Iš viso finansavimo likutis:
Nepiniginiam turtui, iš jo:
Nematerialaus turto likutinė vertė
Materialaus ilgalaikio turto likutinė
vertė, iš jo:
Pastatq likutinė vertė
Baldai ir biuro jranga
Trumpalaikio turto likutinė vertė
(medžiagq ir atsargq)
Kitoms išlaidoms, iš jq:
Išcluotq paskolq likutinė vertė
VSF suformuoto Garantinio fondo dalis
Avansiniai mokėjimai
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą.
Bankams
sumokėti
garantiniai
jsipareigojimai iš Valstybės biudžeto
lėšq (skolininkai jsipareigoja Fondui
grąžinti lėšas)
Fondo permoka vykdant valstybės
remiamq paskolq kitus isipareigojimus
(kai asmuo tampa nejgalus)
ES projekto likutis banke
Fondo reikmėms gautos lėšos
Studentq kreditavimo sistemos pinigai
banko sąskaitoje, priskirti valstybės
biudžeto lėšoms (sukauptos lėšos iš
grąžintq paskolq)
Išmokėtos tikslinės išmokos, bet dar
nepripažintos tinkamomis fmansuoti
Mokesčiq nuo darbo užmokesčio
permoka
Išmokėtas
avansas
materialiai
atsakingam asmeniui
Socialiniq stipendijq grąžinta permoka,
grąžintina
j Valstybės biudžetą
(biudžetiniq lėšq banko sąskaitos
likutyje)
Socialinėms stipendijoms skirtos lėšos
banko sąskaitoje

diena
155.379.899,29
1.351.734,58
759.584,28
578.082,33

160.930.824,10
1.325.677,65
799.039,00
512.673,77

157.519,35
420.562,98
14.067,97

155.530,50
357.143,27
13.964,88

154.028.164,71
139.879.056,82
14.113.036,76
5.734,83
23.010

159.605.146,45
131.003.510.88
14.113.726,65
19.823,97
21.060

6.921,11

6.217,89

15,19

15,19
5.773.773,60
2.695,88
8.368.217,86

295.566
62,20
86,33
390

390

4. Isipareigojimai
Per 2012 metq pusmetj:
Lentelėje 2.5. Sukauptose gautinose sumose (iš biudžeto) pateiktos sumos pgl.
tiekėjus.
Lentelėje 2.6. Sukauptose gautinose sumose (iš biudžeto) pateiktos sukauptos
mokėtinos darbuotojams atostoginiq sumos.
Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai:
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Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
Kitos mokėtinos sumos:
286.489,66
Studentq kreditavimo sistemos gautos 89.910,07
permokos
Studentq kreditavimo sistemos gautos 38.218,96
neaiškios sumos
Studentq
kreditavimo
sistemos 5.129,58
nepaskirstytos sumos
Depozitinė suma
320,20
Mokėtina už studijas sumokėtos kainos 151.556
kompensacija
Mokėtina socialiniq stipendijq suma
780
Pervestinos sumos iValstybės biudžetą 95
Grąžintinos permokos
479,85

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
120.127,06
90.282,96
20.105,27
4.857,77
320,20

3943,19
617,67

5. Grynasis turtas
Grynojo turto „kiti rezervai" VSF suformuotas garantinis fondas, ji sudaro 2011 metq
likutis 18.896.639 Lt.
Ankstesniq metq perviršis 6.488.946,23Lt iš jq 887.909,19Lt VSF garantinio fondo lėšos
(kaupiamos atskiroje banko sąskaitoje) bei šiais metais sukauptas 2.156.870,34Lt perviršis,
susidaręs iš 1.791.567,71Lt grąžintq palfikanq pajamq ir sumokėtq 364.174,13Lt delspinigiq ir
procesiniq paliikanq pajamq, bei kitos veiklos rezultate t.y. pardavus aukcione prekes gautas
perviršis 1.128,50Lt. Iš viso 2012 m. birželio 30d. grynojo turto likutyje — 27.542.455,57 Lt.
6. Veiklos rezultatq ataskaita
2012 metq birželio mėn. 30d. duomenys:
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 23.632.713.24Lt.
6.2. Finansavimo pajamoms — 23.632.713,24Lt. Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas - 22.361.290,29Lt,
6.4. Iš ES - 1.271.422Lt
6.5. Pagrindinės veiklos sqnaudas sudaro 23.632.713,24Lt:
6.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bendrai — 697.012,65Lt iš jq:
Darbo užmokesčio VB lėšos — 446.324,85Lt,
Darbo užmokesčio ES lėšos — 25.805.15Lt
Atostoginiq VB lėšos — 54.883,84Lt,
Atostoginiq ES lėšos — 2.361,47Lt
Ligos pašalpq VB lėšos —3.439,10Lt,
Ligos pašalpq ES lėšos — 197,54Lt
Socialinio draudimo — 164.000,70Lt iš jq:
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio VB lėšos — 138.271,54Lt,
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ES lėšos — 7994,45Lt,
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos VB lėšos — 17.003,12Lt
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos ES lėšos — 731,59Lt.
6.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos — 64.196,60Lt, iš jq:
Nematerialiojo tirto sąnaudos — 0,28Lt,
Ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos — 64.196.62Lt.
6.8. Komunaliniq paslaugq ir ryšiq — 69.080,33Lt iš jq:
Šildymo sąnaudos — 11.788,61Lt,
Elektros energijos sąnaudos — 15.407,37Lt,
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos — 445,03Lt,
Ryšiq sąnaudos — 34.135.72Lt,
Kitq komunaliniq paslaugq sąnaudos — 7.303,60Lt.

6.9. Komandiruočiq — 76Lt;
6.10. Kvalifikacijos kėlimo — 7.646,70Lt;
6.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo — 13.983,33Lt;
6.12. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos — 1207,94Lt,
6.13. Sunaudotq atsargq savikaina — 20.290,44Lt iš jq:
Sunaudotq istaigos reikmėms medžiagq ir žaliavq savikaina — 19216,75Lt,
Atiduoto naudoti istaigos reikmėms ūkinio inventoriaus — 1069,69Lt.
6.14. Socialiniq išmokq — 21.914.060Lt, iš jq:
Socialiniq stipendijq sąnaudos — 20.336.940Lt,
Socialinės išmokos lietuviq kilmės išeiviams — 42.600Lt;
Tikslinės išmokos specialiqjq poreilciq studentams VB lėšos — 230.178Lt
Tikslinės išmokos specialiqjq poreikiq studentams ES lėšos — 1.304.342Lt
6.15. Kitq paslaugq (visos kitos nepaminėtos aukščiau išdėstytuose straipsniuose)
17.242,38Lt iš jq:
- VB lėšos — 14.900,33Lt
- ES lėšos — 2.342,05Lt
6.16. Kitos -827.916,57Lt, jas sudaro:
Studentq palūkanq apmokėjimas bankams (studentams paėmusiems valstybės remiamas
paskolas, Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) — 584.187,40Lt,
Lietuviq kilmės užsieniečlq ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau
kaip tris metus ir atvyko j Lietuvą ne anksčiau kaip j aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams,
provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose stipendija už mokslo
rezultatus — 194.100Lt,
Stipendijos mokamos užsieniečiams (asmenq sąrašas tvirtinamas Švietimo ir mokslo
ministro jsalcymo pagrindu), studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose -46.800Lt,
Fondo darbuotojams skirtq materialiniq pašalpq sąnaudos -2.829,17Lt
6.17. Finansinės veiklos rezultatas:
metq pusmetj sukauptas 2.156.870,34Lt Lt perviršis,
susidaręs iš 1.791.567,71Lt grąžintq palūkanq pajamq ir sumokėtq 364.174,13Lt delspinigiq ir
procesiniq palūkanq pajamq, bei kitos veiklos rezultate, t.y. pardavus aukcione prekes, gautas
perviršis 1.128,50Lt.
Užbalansė
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Ūkinis inventorius — 2.934,75Lt:
Vandens išpilstymo aparatai 2 vnt. — 2.464Lt;
Laikiklis skystam muilui lvnt. — 80,3 lLt
Laikikliai tualetiniam popieriui 4 vnt. — 390,44Lt;
Pagal panaudą gautas turtas — 66.903,72Lt. 113,9 kv.m. patalpos pagal panaudos sutartj,
pasirašytą su ŠMM Švietimo aprūpinimo centru.
Fondo ūkinio inventoriaus likutinė vertė metq pradžiai — 156.511,627Lt: jsigyta per 2012
metq pusmeti už 1.449,39Lt, nurašyta — 4.545,39Lt. Likutis — 153.480,877Lt.
6.150.690,69Lt užbalansėje apskaitomos grąžintinos valstybės biudžeto lėšos, skirtos
studijq kainai valstybės finansuojamose studijq vietose apmokėti, arba jq dalis. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl LR Valstybės
biudžeto lėšq, skirtq studijq kainai valstybės finansuojamose studijq vietose apmokėti, arba
dalies grąžinimo j Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo"
nusako šiq lėšq teisinj reglamentavimą.
Per 2012 metq pusmeti skolininkai grąžino 335.427,72Lt grąžintinq valstybės biudžeto
lėšq bei sumokėjo 1.380Lt delspinigiq. Šios lėšos pervestos j Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetą.
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Baigiamosios nuostatos

Per 2012 metq pusmeti Fondas toliau vykdė pavestas funkcijas.

Direktorius

Sigitas Renčys

Finansq ir apskaitos skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

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