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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
Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos kaip Fondo savininko teises ir pareigas
igyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetiniq istaigq istatyme
(Zin., 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 — 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 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
isipareigojimams pagal garantiją ir kitiems isipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo
sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšq likučiai valstybės biudžetą negrąžinami;
4. Kitos teisėtai gautos lėšos.
Fondo personalą sudaro 25 valstybės tarnautojai 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 apmoktjimo 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 2012 metq 9 mėnesiq asignavimq planas 32.105.000 Lt valstybės biudžeto
asignavimq.
Faktiškai buvo gauta 26.975.294,51 Lt ir kasinėmis pripažinta — 26.968.751,94Lt, tai sudaro —
84 proc.
Pradėtas administruoti ES projektas „Studijq prieinamumo užtikrinimas specialiqjq poreikiq
turintiems studentams", kurio metu per 2012-2015 metus planuojama isisavinti 20 mln.Lt. Per 2012
metq 9 mėnesius 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
ataskaitti rinkinio pateikimas".
Minimalios apskaitos politikos nuostatos
3. Per ataskaitinius finansinius metus buvo patobulinta Fondo apskaitos politika, kuri patvirtinta
2012-06-15 Fondo direktoriaus isalcymu Nr.VI-47. Atsižvelgiant j Valstybės kontrolės
reikalavimus, Valstybiniame studijq fonde direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. isakymu Nr.VIbuvo patvirtintos Valstybinio studijq fondo finansinio turto (valstybės paskolq) nuvertėjimo
apskaitos taisyklės bei patvirtinta 2012 m. spalio 10 d. isalcymu Nr. VI-66 Valstybinio studijq
fondo finansinio turto (valstybės paskolq) nuvertėjimo pripažinimo komisijos sudėtis.
Pastabos
1.Ilgalaikis turtas
1.1. Nematerialus turtas:
Programinė iranga ir jos licencijos. Direktoriaus isalcymo 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 — 52.182Lt.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip isipareigojimq
ivykdymo garantija, nėra.
Naujo turto, isigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, Fonde
nėra.
1.2.Ilgalaikis materialus turtas:
Per 2012 metq 9 mėnesius 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 pakartotini aukcioną, todėl buvo priimtas
sprendimas ji. sunaikinti (utilizuoti).
Nurašyto turto savikaina 116.642Lt, nusidėvėjimas 115.430,06Lt.
Per ataskaitini laikotarpi priskaičiuotas 113.110,81Lt turto nusidėvėjimas.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip isipareigojimq
ivykdymo garantija, nėra.
Patalpq, kurios nenaudojamos iprastinėje veikloje ir laikomos vien tik pajamoms iš
nuomos, nėra.
Turto, isigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės i kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Fondas neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamt& ar
nekilnojamqjq kultūros vertybiq grupiq.
Turto nuvertėjimo nėra.
Turto, perduoto Turto bankui, nėra.
1.3.Ilgalaikis finansinis turtas:
Ji sudaro studentams išmokėtos valstybės paskolos 127.221.366,80Lt bei jas mažinanti
3.431.438,36Lt suma, kuri Valstybinio studijq fondo finansinio turto (valstybės paskolq)
nuvertėjimo apskaitos taisykliq ir Valstybinio studijq fondo finansinio turto (valstybės
paskolq) nuvertėjimo pripažinimo komisijos išvada buvo pripažinta turto nuvertėjimo suma.
Per ataskaitinj laikotarpj paskolq gavėjai grąžino paskolq - 12.667.640,44Lt.
Per ataskaitinj laikotarpj išmokėtos 15.080Lt valstybės paskolos.
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2.Trumpallailds turtas
2.1. Atsargos:

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Per 2012 metq 9 mėnesius atsargq balansinė vertė pakito: jsigyta už 31.867,84Lt, veikloje
panaudota (nurašyta) už 34.019,22Lt.
2.2. Išankstiniai apmokėjimai:

Per 2012 metq 9 mėnesius išankstiniq apmokėjimq pasikeitimas:
praėjusio
Paskutinė
ataskaitinio laikotarpio diena
5.734,83
Išankstiniai apmokėjimai
22,43
UAB „Omnitel" permoka
1.967,73
UAB „Verslo žinios" prenumerata
1.432,64
Fondo
media"
„Verslo
UAB
populiarinimo paslaugos
389
UAB „Lietuvos rytas" prenumerata
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos 45,90
permoka
4,92
UAB „Vilniaus energija"
2,03
AB „TEO" permoka
479,16
žinios"
ės
VI Seimo leidykla „Valstyb
prenumerata
231
UAB „Pačiolio prekyba" prenumerata
UAB „INTERINFO LIETUVA" Fondo 424,71
populiarinimo paslaugos
19,14
UAB „Ekipažas"
280
UAB „Lietuvos žinios" prenumerata
UAB „Interneto svetainiq dizainas"
Valstybės remiamq paskolq bankams 319,93
permokėtos palūkanos (kreditiniq
dokumentq pagrindu)
UAB Vafflos prekyba
ŠMM Svietimo aprūpinimo centras 115,97
permoka už paslaugas

Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
4.863,86
1•878,88
1.149,50
623,50
22,94

239,58
115,50

140

693,96

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti.
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
21.250
Lietuvos aukštosios mokyklos,
dalyvaujančios sutartiniame
isipareigojimq vykdyme, teikiant
paramą i antrosios pakopos
studijas priimtiems užsieniečiams

Pavediminiq lėšq gavėjas

Materialiai atsakingam asmeniui išmokėto avanso likutis sudaro 285,27Lt.
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2.3. Per vienerius metus gautinos sumos.
Pateiktas per 2012 metq 9 mėnesius balansinės vertės pasikeitimas. Jj sudaro:
2.4. Suteiktq paskolq pokyčiai per 2012 metq pusmeti.

Metq pradžiai ją sudar'e ilgalaikio fmansinio turto einamqjq metq grąžintinq valstybės
paskolq dalis- 8.197.804,22Lt, kuri per pusmeti pilnai padengta.
2.5. Sukauptos gautinos sumos (iš biudžeto).
Pateikta per 2012 metq 9 mėnesius balansinė vertė- 838.308Lt. Ją sudaro:
Sukauptos finansavimo pajamos 11.152,66Lt:

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
11.159,89
Fondui suteiktos paslaugos ir pateikti 3.813,58
apskaitos dokumentai, juos sudaro:
UAB „Ekipažas"
555,39
UAB „Omnitel"
68,82
UAB „Stekas"
363
UAB CSC Telecom"
244,21
UAB „Acatum"
622
UAB „Eden Sprigs Lietuva"
110,53
UAB „Valumina"
965,05
ŠMM Švietimo aprilpinimo centras už 108,20
2.737,99
paslaugas
Gyventojq registro tarnyba prie LR 2,90
101,50
VRM
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos
3.695,45
1.370,54
75
UAB „Cgates"
UAB „Ecotour"
484
VI „Infostrulctūra"
22,41
UAB „Ekspozona"
2178
Likutis iš praeitq metq
7,03
UAB „Ruvesta"
60,50

Tiekėjo pavadinimas

Kitos sukauptos pajamos kartu su ES lėšomis — 827.148,31Lt :
ES projekto lėšomis išmokėtos tikslinės
išmokos
specialiqjq
poreikiq
studentams, kurios dar nepripažintos
tinkamomis finansuoti ES
Suma, kurią Fondas itraukė kaip 15.840
gautinas fmansavimo sumas (prievolė
išmokėti atsiranda tik po gavėjo pateikto
prašymo, 2011-12-31 nebuvo gauti
prašymai)
Bankams mokėtinos palūkanos už
valstybės remiamas paskolas iš grąžintq
paskolq iplaukq
Darbuotojq sukaupti atostoginiai (kartu 67.375,45
su ES projektu- 5.187,04)
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710.840

50.624,25
65.684,06

2.6. Kitos gautinos sumos.

Per 2012 metus balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas pateiktas pagal 17-to
VSAFAS 7 priede nustatytą formą. 59.126,84Lt sudaro:
Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
6.217,89
Valstybės remiamq paskolą skolininkq 6.921,11
isipareigojimai Fondui
78,57
Banko palūkanq apmokėjimui pateiktas 78,57
apskaitos dokumentas dėl studentq,
paėmusiq valstybės remiamą paskolą ir
nevykdančiq savo isipareigojimus
prisiimtas
bankams
(Fondo
isipareigojimas bankui „garantinio
fondo" lėšomis
30.201,80
Valstybės remiamq paskolq skolininkq
isipareigojimai Fondui, kai apmokėta iš
grąžintq paskolq iplaukq
4.200
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 23.010
22.530Lt. Aukštosios
(permokos)
mokyklos laiku nepranešė apie studentq
statuso praradimą. Jq suma mažinama
atėmus socialiniq stipendijq nuvertėjimą
18.330 (permokos negrąžinamos
daugiau kaip 365 dienas).
laikotarpiq
Sukauptos
ateinančiq
sąnaudos:
Fondo perimtq valstybės remiamq
18.428,58
paskolq skolos (pradelstos 365 dienas),
formuojant joms atidėjinius
Kitos gautinos sumos

)

-

2.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.

2012 metq rugsėjo 30 d. 60.308.372,87Lt pinigq likuti banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 2.838,89.: 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. 995,93Lt studijq kainos ar jos dalies grąžintina
suma Valstybės biudžetą; 117,57Lt grąžintina permoka (skolininkas dengė valstybės
remiamq paskolą skolą Fondui).
Banko sąskaitos „Studentq kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
20.938.150,66Lt, kuri sudaro: ankstesniq laikotarpiq studentq kreditavimo sistemos iplaulcq
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 11.765.488,33 (iš šią iplaukti bendrai per 2012 metus 916.000Lt 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 palūkanq ir delspinigiq — 3.480.486,22Lt ir grąžintinq sumq 100.139,66Lt (gautos
permokos — 90.117,25Lt; gautos neaiškios sumos — 10.022,41Lt). 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"
33.898.206,93 Lt: praeitq metq 18.896.598,48Lt likutis (grynojo turto pokyčiq 2011-12-31
ataskaitos forma Nr.4 6 stulpelio „lciti rezervai" likutis) bei per 2011 metus papildytas
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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
(finansavimo 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 rugsėjo 30d. banko sąskaitos (biudžetinės)
LT587300010002455731 likutis lygus 6.542,57Lt, ji sudaro: 390Lt socialinėms stipendijoms
skirtos lėšos ir 6.152,57Lt Fondo smulkioms išlaidoms skirtos lėšos.
Valstybės remiamq paskolq palūkanoms, garantiniams ir kt. isipareigojimams skirti
pinigai, naudojami pagal patvirtintą sąmatą (fmansavimo šaltinis formuojamas iš studentq
kreditavimo sistemoje gautq iplaukq) — likutis: 168.850,50Lt.
ES projektui skirtq lėšq likutis banke LT707300010131098564 — 5.293.783,32Lt.
2.8. Iš viso turto likutyje:

Pavadinimas
Iš viso turto:
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

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

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
187.098.364,42
125.077.483,79
62.020.880,63

3.Finansavimo sumos

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

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso fmansavimo likutis:
155.379.899,29
Nepiniginiam turtui, iš jo:
1.351.734,58
Nematerialaus turto likutinė vertė
759.584,28
Materialaus ilgalaikio turto likutinė 578.082,33
vertė, iš jo:
Pastatq likutinė vertė
157.519,35
Baldai ir biuro iranga
420.562,98
Trumpalaikio turto likutinė vertė 14.067,97
(medžiagq ir atsargq)
Kitoms išlaidoms, iš jq:
154.028.164,71
Išduotq paskolq likutinė vertė
139.879.056,82
VSF suformuoto Garantinio fondo dalis 14.113.036,76
Avansiniai mokėjimai
5.734,83
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 23.010
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą.
Bankams
sumokėti
garantiniai 6.921,11
isipareigojimai iš Valstybės biudžeto
le§4 (skolininkai isipareigoja Fondui
grąžinti lėšas)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
161.436.473,64
1.301.278,84
811.766
475.789,35

154.337,19
321.452,16
11.916,59
160.135.294,80
127.221.366,80
14.113.726,65
26.113,86
22.530

6.217,89

Fondo permoka vykdant valstybės 15,19
remiamq paskolq kitus isipareigojimus
(kai asmuo tampa neigalus)
ES projekto likutis banke
Fondo reikmėms gautos lėšos
Studentq kreditavimo sistemos pinigai
banko sąskaitoje, priskirti valstybės
biudžeto lėšoms (sukauptos lėšos iš
grąžintq paskolq), kartu su valstybės
palūkanoms,
remiamq
paskolq
garantiniams ir kt. apmokėjimams
skirtomis lėšomis.
Išmokėtos tikslinės išmokos ir kitq
veiklq apmokėti isipareigojimai (ES
projekto lėšos), bet dar nepripažinti
tinkamais fmansuoti
Socialinės stipendijos mokėtina suma,
likutis biudžetinėje Fondo banko
sąskaitoje
materialiai
avansas
Išmokėtas
atsakingam asmeniui
Socialiniq stipendijq grąžinta permoka, 390
grąžintina I Valstybės biudžetą
(biudžetiniq lėšq banko sąskaitos
likutyje)

5.293.783,32
6.152,57
12.681.488,33

762.240,11

390
285,27

4. hipareigojimai
Per 2012 metq 9 mėnesius.:
Trumpalaikius isipareigojimus 244.320,76 sudaro:
Lentelėje 2.5. Sukauptose gautinose sumose (iš biudžeto) pateiktos sumos pgl. tiekėjus.
Lentelėje 2.6. Sukauptose gautinose sumose (iš biudžeto, kartu su ES) pateiktos
sukauptos mokėtinos darbuotojams atostoginiq sumos -65.684,04.
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai:
Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Kitos mokėtinos sumos:
286.489,66
102.056,08
Studentq kreditavimo sistemos gautos 89.910,07
90.117,25
permokos
Studentq kreditavimo sistemos gautos 38.218,96
10.022,41
neaiškios sumos
Studentq
kreditavimo
sistemos 5.129,58
nepaskirstytos sumos
320,20
Depozitinė suma
320,20
Mokėtina už studijas sumokėtos kainos 151.556
kompensacija
780
Mokėtina socialiniq stipendijq suma
859,15
Pervestinos sumos i Valstybės biudžetą 95
737,07
479,85
Grąžintinos permokos
Valstybės remiamn paskoln skoloms, kurias perėmė Fondas, suformuoti trumpalaikiai
18.428,58Lt sumai. Remiantis Valstybės perskolinanni paskohl ir valstybės
atidėjiniai
—
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garantuojamq paskolq grupavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansq
ministro 2011 gruodžio 30 d. isakymu Nr. 1K-440 (Žin., 2012, Nr. 1-9) ir kurios priimtos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos istatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2045;
2010, Nr. 145-7419) 3 str. 6 d. 3 p., kuriame paskolq grupavimo pagal rizikos grupes fintkcija
bei afidėjiniq formavimas yra tiesiogiai deleguoti Finansq ministerijai. Atsižvelgiant tai,
Fondas priėmė sprendimą neviršydamas savo kompetencijos bei vykdydamas Valstybinio
studijq fondo nuostatus, patvirtintus Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin.,
1993, Nr. 32-741; 2009, Nr. 102-4256) registruoti apskaitoje tik perimtq valstybės remiamq
paskolq skolq, kurios jau Fondui pradelstos grąžinti 365 dienas. Pagal auksčiau minėtus teisės
aktus, Fondas formuoja rezervą, kuris neiskaitomas atidėjinius, kuriuos formuoja Finansq
ministerija.
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
3.481.614,72Lt perviršis, susidaręs iš 2.876.573,34Lt grąžintq palūkanq pajamq ir
sumokėtti 603.912,88Lt delspinigiq ir procesiniq palūkanq pajamq, bei kitos veiklos
t.y. pardavus aukcione prekes gautas perviršis 1.128,50Lt.
mažinančias sumas sudaro Valstybės paskolq nuvertėjimo sąnaudos —
3.431.438,36Lt, sociafiniq stipendijq 18.330Lt nuvertėjimo sąnaudos bei 1.207,94Lt
nurašyto nereikalingo turto sąnaudos.
Iš viso 2012 m. rugsėjo 30d. grynojo turto likutyje — 25.417.470,02 Lt.
6. Veiklos rezultatq ataskaita
2012 metq rugsėjo mėn. 30d. duomenys:
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 29.810.833,37Lt.
6.2. Finansavimo pajamoms — 28.810.833,37Lt. Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas — 28.061.868,15Lt,
6.4. Iš ES — 1.748.965,22Lt
6.5. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 33.260.601,73Lt:
6.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bendrai suma — 1.021.730,97Lt, iš jq:
Darbo užmokesčio VB lėšos — 798.966,14Lt;
Darbo užmokesčio ES lėšos — 55.192,51Lt;
Atostoginiq VB lėšos — 79.031,15Lt;
Atostoginiq ES lėšos — 6.044,13Lt;
Ligos pašalpq VB lėšos — 4.137,39Lt;
Ligos pašalpq ES lėšos — 327,85Lt.
Socialinio draudimo — 239.583,85Lt iš jq:
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio VB lėšos — 197.470,98Lt;
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ES lėšos — 17.098,66Lt;
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos VB lėšos — 24.282,61Lt;
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos ES lėšos —731,60Lt.
6.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos — 101.081,32Lt, iš jq:
Nematerialiojo tirto sąnaudos — 0,28Lt;
Ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos — 101.081,04Lt.
6.8. Komunaliniq paslaugq ir ryšiq — 92.271,95Lt iš jq:
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Šildymo sąnaudos — 11.788,61Lt;
Elektros energijos sąnaudos — 23.085,32Lt;
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos — 645,18Lt;
Ryšiq sąnaudos — 46.359,33Lt;
Kitq komunaliniq paslaugq sąnaudos — 10.393,51Lt.
6.9. Komandiruočiq — 698Lt.
6.10. Kvalifikacijos kėlimo — 11.010,40Lt.
6.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo — 28.226,69Lt.
6.12. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos — 3.450.976,30Lt (jq kilmė aprašyta 5
skyriuje).
6.13. Sunaudotq atsargq savikaina — 32.305,64Lt iš jq:
Sunaudotq istaigos reikmėms medžiagq ir žaliavq savikaina — 27.738,06Lt;
Sunaudotq istaigos reikmėms medžiagq ir žaliavq savikaina (ES lėšos) —
4.975,65Lt;
Atiduoto naudoti istaigos reikmėms ūkinio inventoriaus — 1301,51Lt;
Atiduoto naudoti istaigos reikmėms ūkinio inventoriaus (ES lėšos) — 1.900Lt.
6.14. Socialiniq išmokq — 27.440.750Lt, iš jq:
Socialiniq stipendijq sąnaudos — 25.448.670Lt;
Socialinės išmokos lietuviq kilmės išeiviams — 42.600Lt;
Tikslinės išmokos specialiqjq poreikiq studentams VB lėšos — 292.422Lt;
Tikslinės išmokos specialiqjq poreikiq studentams ES lėšos — 1.657.058Lt.
6.15. Kitq paslaugq (visos kitos, nepaminėtos aukščiau išdėstytuose straipsniuose) —
29.327,69Lt iš jq:
- VB lėšos — 27.119,60Lt;
cm: 5o Y, galV
- ES lėšos — 2.208,095Lt.
6.16. Kitos -8~71,t, jas sudaro:
s paėmusiems valstybės
Studentq palūkanq apmokėjimas bankams (stude
remiamas paskolas, Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) — 763.375,63Lt;
Lietuviq kilmės užsieniečiq 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
stipendija už mokslo rezultatus — 197.650Lt;
Stipendijos mokamos užsieniečiams (asmenq sąrašas tvirtinamas Švietimo ir
mokslo ministro isakymo pagrindu), studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose
— 70.200Lt;
Fondo darbuotojams skirtq materialiniq pašalpq sąnaudos -7.079,17Lt.
6.17. Finansinės veiklos rezultatas: šiais metais sukauptas 3.481.614,72Lt perviršis,
susidaręs iš 2.876.573,34Lt grąžintq palfikanq pajamq ir sumokėtq 603.912,88Lt
delspinigiq ir procesiniq palukanq pajamq, bei kitos veiklos t.y. pardavus aukcione
prekes gautas perviršis 1.128,50Lt.
Ji mažinantis pagrindinės veiklos deficitas — 3.449.768,36Lt: ji sudaro Valstybės
paskolq nuvertėjimo sąnaudos — 3.431.438,36Lt, socialiniq stipendijq 18.330Lt
nuvertėjimo sąnaudos bei 1.207,94Lt nurašyto nereikalingo turto sąnaudos.
Užbalansė
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Okinis inventorius — 2.934,75Lt:
Vandens išpilstymo aparatai 2 vnt. — 2.464Lt;
Laikiklis skystam muilui lvnt. — 80,31Lt
Laikikliai tualetiniam popieriui 4 vnt. — 390,44Lt;
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Pagal panaudą gautas turtas — 66.903,72Lt. 113,9 kv.m. patalpos pagal panaudos
sutarti, pasirašytą su ŠMM Švietimo aprūpinimo centru.
Fondo ūkinio inventoriaus likutinė vertė metu pradžiai — 159.511,62Lt: isigyta per
2012 metq pusmeti už 2.750,90Lt, nurašyta — 4.545,39Lt. Likutis — 157.717,13Lt.
6.038.493Lt užbalansėje apskaitomos grąžintinos valstybės biudžeto lėšos, skirtos
studijq kainai valstybės fmansuojamose studijq vietose apmokėti, arba dalis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl LR
Valstybės biudžeto lėšq, skirtq studijq kainai valstybės finansuojamose studiju vietose
apmokėti, arba ju dalies grąžinimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos
lėšq teisini reglamentavimą.
aprašo patvirtinimo" nusako
Per 2012 metu pusmeti skolininkai grąžino 432.211,36Lt grąžintinu valstybės
biudžeto lėšq bei sumokėjo 2.877,29Lt Šios lėšos pervestos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą.
Baigiamosios nuostatos

Per 2012 metq 9 mėnesius Fondas toliau vykdė pavestas funkcijas.

Direktorius

Sigitas Renčys

Finansu ir apskaitos skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

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

10

CRC kodas: f4477e5a
2-ojo VSAFAS Jinansines 1:41kles
ataskaita•
2 priedas

1

Valstybinis studijq fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupes pavadinimas)

191722967, A.Goštauto 12 407, Vilnius
-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusiofinansines būkles ataskaitą (lconsoliduotgjq finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
DUOMENIS
PAGAL 2012 M• rugsejo 30 d.
2012-10-9' Nr. /e2
(Data)
• litais arba tGkstančiais li

'

Eil. Nr.

Straipsniai

i

2

A.
I.
I.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
II.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
III.
111.1
111.2
111.3
111.4
111.5
111.6
IV.
V.

D.
I.
II.
III.
IV.
E.

Paskutine
Pastabos. ataskaitinio
laikotarpio
Nr.
diena
3

ė
P
Paskutin
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
4

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė iranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir igankstiniai mokejimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Gemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Neldlnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir irenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro iranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir i§ankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis fmansinis turtas
Mineraliniai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūldnis inventorius
Nebaigta gaminti produkeija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
nanIcstiniai apmokejimal
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės imokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimq, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sulcauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigq ekvivalentai

125.077.483,79 141.216.723,43
759.584,28
811.766,00

IŠ VISO TURTO:

187.098.364,42 181.123.156,18

FINANASAVIMO SUMOS
I§ vm1kbes biuffieto
Iš savivaldybės biudeto
Iš Europos Sqjungoš, užsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq
Iš kitti §altiniq
ISIPAREIGOJIMAI

161.436.573,64 155.379.899,29
155.668.320,27 155.379.899,29

304.624,00

304.624,28

507.142,00

454.960,00

475.789,35

578.082,33

154.337,19

157.519,35

321.452,16

420.562,98

123.789.928,44 139.879.056,82

62.020.880,63 39.906.432,75
14.067,97
11.916,59
11.916,59

14.067,97

26.399,13
1.674.192,04

5.734,83
117.038,71

776.757,20
838.308,00
59.126,84

87.029,03
30.009,68

60.308.372,87 39.769.591,24

5.768.253,37
244.320,76

357.671,66

CRC kodas: f4477e5a
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Valstybinis studijq fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupes pavadinimas)
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-
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I.

Ilgalailciai isipareigojimai

Ilgalailciai finansiniai isipareigojimai
1.1
Ilgalaikiai atidejiniai
1.2
Kiti ilgalaikiai isipareigojimai
1.3
II. Trumpalaikiai lsipareigojimai
Ilgalailciq atidejiniq einamqjq metq dalis ir Inunpalailciai atidejiniai
II.1
Ilgalailciq lsipareigojimq einamqjq metq dalis
11.2
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai
11.3
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.4
Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžetą
11.5
11.6
Mokėtinos stunos i biudžetus ir fondus
Grqkintinos fmansavimo sumos
11.6.1

11.6.2

244.320,76
18.428,58

357.671,66

58.152,06

3.806,55

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtinos socialinės išmokos
11.7
Grąžintini mokesčiai, imokos ir jq Pennokos
11.8
Tiekėjams mokėtinos sumos
11.9
Su darbo santykiais susiję isipareigojimai
11.10
Sukauptos mokėtinos sumos
11.11
Kiti truMpalailciai isipareigojimai
11.12
F. GRYNASIS TURTAS
I. Dalininkq kapitalas

II. Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
11.1
Kiti rezervai
11.2
III. Nuosavybės metodo jtalca
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamqjq metq pervidis ar deficitas
IV.1
Ankstesniq metq perviršis ar deficitas
IV.2
MAŽUMOS
DALIS
G.
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMV, ISIPAREIGOJIMV, GRYNOJO TURTO IR
MAZUIvIOS DALIES:

67.375,45
65.684,04
286.489,66
102.056,08
25.417.470,02 25.385.585,23

18.896.639,00 18.896.639,00
18.896.639,00 18.896.639,00
6.520,831,02

6.488.946,23

31.884,79
6.488.946,23

3.158.437,23
3.330.509,00

187.098.364,42 181.123.156,18
kodas

Valstybinio studijq fondo
Finansq ir apskaitos
skyriaus vedė ja

Jelena Tkačenke
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VEIKLOS REZULTATIJ ATASKAITA
PAGAL e.(2/.2 (1-1-4,15-94)

UOMENIS

2012-10-7q Nr.
(Data)
•

Eil. Nr.
t
A.
I.

I.1
1.2
1.3
1.4
II.
III.
111.1
1112
B.
I.
11.
fil
N.

V.
VI.
VII.
VIII.
1X.

X.
XI.
X.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.

Pastabos Ataskaitinis
laikotarpis
Nr.

Straipaniai
2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
iš savivaldybin biudžeto
iš ES, utsienio valstybig ir tarptautiniu organizadju le§q
iš kitn finansavimo §aItinin
MOKESčIlj IR SOCIALINIV IMOKIJ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinn pagrindinės veiklos kitn pajamq suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS S4NAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR. AMORTIZ,ACUOS
KOMUNALINIV PASLAUGV IR RYŠII,J
KOMANDIRIJOčIlj
TRANSPORTO
KVALTFIKACIJOS KEL1MO
PAPRASTOJO REMONTO IR. EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTIJ SUMIJ
SUNAUDOTI,J112. PARDUOTV ATSARGIJ SAVIKA1NA

SOCIALINIV IŠMOKIJ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITI,J PASLAUGIJ
KITOS

2

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4

3

29.810.833,37 28.870.605,00

29.810.833,37 28.870.605,00
28.061.868,15 28.870.605,00
1.748.965,22

33.260.601,73 28.870.605,00
1.021.730,97 898.296,00
101.081,32 641.318,00
92.271,95
81.055,00
931,00
698,00
11.010,40
28.226,69
3.450.976,30

5.077,00
15.192,00

35.919,22
27.440.750,00

26.322,00

39.632,08
22.149,00
1.038.304,80 27.180.265,00

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFIC1TAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.
PERVEST1NOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANS1NES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

rourucos

APSKAITOS
KEITIMO IR ESMINIV APSKAITOS
F.
KLAJDIJ TAISYMO 1ETAKA
G. PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES
H
METODO ITAIC4
L NUOSAVYBES METODO ITAICA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANčIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

-3.449.768,36

V(/
3.481.653,15 2.139.961,00

31.884,79

2.139.961,00

31.884,79

2.139.961,00

hoihrs

Valstybinio studijn fondo
Finansq ir apskaitos
skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko
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