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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 nuostatil 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
(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, studijq
stipendijas, socialines stipendijas, 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 i 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 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 aktq reikalavimus.
Valstybinio studijil fondo 2013 metq I pusmečio asignavimq planas pagal programą „Moksliniq
tyrimq ir studijq sistemos modernizavimas iš viso 25.151.000 Lt valstybės biudžeto asignavimq.
Faktiškai buvo gauta 24.647.177,73 ir kasinėmis pripažinta — 24.621.226,36 Lt, tai sudaro — 98
proc.
Nuo 2012 metq balandžio mėnesio pradėtas vykdyti projektas „Studijq prieinamumo
užtikrinimas specialiqjq poreikiq turintiems studentams"- toliau ES projektas. Veiksmq programa:
žmogiškiljq ištekliq plėtros veiksmq programa; prioritetas: mokymasis visą gyvenimą; uždavinys:
didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą; priemonė VP1-2.3-ŠMM-07-V „Studijq prieinamumo
užtikrinimas specialiqjq poreikiq turintiems studentams"; istaiga vykdanti projektą - Valstybinis
studijq fondas; trukmė nuo 2012-04-10 iki 2015-04-10 (3 metai).
Projekto tikslams pasiekti - numatytos 2 veiklos:
1. Tiksliniq išmokq studijq prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos
pritaikymas specialiqjq poreikiq turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią
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studijii aplinką specialiqjg poreikiq turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose. Numatyta projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose
mokyklose studijuojantiems neigaliesiems) skirti tikslines išmokas - 520 littl per mėnesi.
Šios išmokos bus naudojamos individualiems studentq specialiesiems poreikiams studijg
procese tenkinti. Projekto partneriai turės galimybę gerinti/frengti tikslinės grupės
specialiuosius poreikius tenkinančią studijti darbo vietas su specialia programine ir technine
iranga, specializuotais ergonominiais baldais.
2. Švietimo pagalbos specialistq mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant
šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštqjg mokykhl švietimo pagalbos
specialistams/darbuotojams (iskaitant mentorius). Planuojami 6 dienq mokymai po 8
akademines valandas viso projekto metu. Siekiant užtikrinti projekto partneriams teikiamq
paslaugq kokybę, planuojami mokymai vyks trijuose šalies regionuose (planuojama
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

Apskaitos politika
1. Fondo parengtas finansinės 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,
Fondas vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1- jame VSAFAS „Finansiniq
ataskaitq rinkinio pateikimas".
Minimalios apskaitos politikos nuostatos
3. Per 2012 metus pakeista apskaitos politika, kuri patvirtinta
Valstybinio studijq fondo 2012
m. birželio 15d. direktoriaus isakymu Nr.V1-47 „Dėl Valstybinio studijq fondo apskaitos
politikos patvirtinimo" bei Valstybinio studijg fondo 2012 m. birželio 27 d. direktorius
isakymo Nr.V1-48 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijq fondo direktoriaus 2006 m.
gruodžio 28 d. isakymo Nr. V1-72 „ Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijg fondo paskohl
apskaitos vadovo patvirtinimo" pakeitimu.
Pastabos
1.Ilgalaikis turtas
1.1. Nematerialus turtas:
Programinė iranga ir jos licencijos. Direktoriaus isakymo pagrindu yra nustatytas naudingo
tarnavimo laikas. Per 2013 metq I pusmečio nematerialiojo turto balansinės vertė keitėsi nusidėvėjimo
157.142,86 Lt suma bei isigijimo 50.000Lt suma. jsigyta IS „Paskola-3" moduliai, reikalingi
valstybės remiamq paskolg administravimui (II iteracijos 3 moduliai) pagal 2012-09-14 sutarti Nr.U627.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip isipareigojimq
ivykdymo garantija, nėra.
Naujo turto, isigyto iš Valstybės biudžeto lėšq patikėjimo teise perduoto kitiems
subjektams turto, Fonde nėra.
1.2.Ilgalaikis materialus turtas:
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika trumpai aprašyta minimaliqjg apskaitos
politikos nuostattl dalyje.
Per 2013 metti I pusmefi Fondo reikmėms isigyta vokavimo mašina 12.910Lt. Per 2013
metti I pusmeti materialiojo turto balansinė vertė keitėsi nusidėvėjimo 64.741,69Lt suma.
Vykdant ES projektą, partneriams perduoto materialaus turto suma sudaro — 40.656Lt.
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Perduota: 4 vnt. vežimėliq šokiams (skirtq neigaliems).
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip isipareigojimq
jyykdymo garantija, nėra.
Patalpq, kurios nenaudojamos jprastinėje veikloje ir laikomos vien tik pajamoms iš
nuomos, nėra.
Turto, isigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės 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.Ilgalaikis finansinis turtas:
Ji sudaro studentams išmokėtos valstybės paskolos.
Per 2013 metq I pusmeti (ataskaitinj laikotarpi) paskolq gavėjai grąžino paskolq 8.123.712,06Lt
Per 2013 metq I pusmeti komisijos sprendimu pripažintas paskolq 31.242,17Lt
nuvertėjimo sumažėjimas.
2.Trumpalaikis turtas
2.1. Atsargos: Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Per 2013 metq I pusmeti atsargq (medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius) balansinė
vertė kito iš VB Fondo reikmėms isigyta už 10.843,04Lt, panaudota veikloje bei nurašyta už
14.096,64Lt.
2.2. Išankstiniai apmokėjimai:
Per 2013 metq I pusmečio išankstiniq apmokėjimq pasikeitimas pateiktas lentelėje:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
44.705,60
28.479,01
2,79
791,76
1.772,64
355,74

Išankstiniai apmokėjimai
UAB „Omnitel" permoka
UAB „Verslo žinios" prenumerata
UAB
„Verslo
media"
Fondo
populiarinimo paslaugos
UAB „Lietuvos rytas" prenumerata
637,50
AB
Lietuvos
pašte
užsakyta 50,48
prenumerata
UAB „CSC Telekom"
AB „TEO" permoka
239,58
Vj Seimo leidykla „Valstybės žinios"
prenumerata
UAB „Pačiolio prekyba" prenumerata
348,46
UAB „Lietuvos žinios" prenumerata
249,50
Všf „Demokratijos plėtros fondas"
33,50
UAB „Pažangi statyba"
UAB „EVS Group"
Sukauptos
ateinančiq
laikotarpiq 33.144,21
sąnaudos (Perimtq VSF-o valstybės
remiamq
paskolq skolos, kurios
pradelstos grąžinti skolininkq 365
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429
2.160,81
84,39
304,92

259
499
67
1.388,48
657,87
20.497,37

dienas)
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti.
Lietuvos aukštosios mokyklos, 9.181
21.250
dalyvaujančios sutartiniame
isipareigojimq vykdyme, teikiant
paramą i antrosios pakopos
studijas priimtiems užsieniečiams
Materialiai atsakingam asmeniui išmokėto avanso likutis sudaro 29,61Lt.
2.3. Per vienerius metus gautinos sumos.
Per 2013 metq I pusmečio balansinę vertę sudaro:
2.4. Suteiktq paskolq pokyčiai per 2013 metq I pusmeti
Jas sudaro nulinis likutis ilgalaikio finansinio turto einamqjq metq grąžintinq valstybės
paskolq dalis, kuri pilnai padengta- 8.560.293,13Lt.
2.5. Sukauptos gautinos sumos.
Per 2013 metq I pusmečio balansinę vertę sudaro:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
Fondui suteiktos už birželio mėn. 208.345,73
91.948,15
paslaugos
ir
pateikti
apskaitos
dokumentai, juos sudaro:
UAB „Vilniaus energija"
270,29
UAB Dussmann Service"
1.051,25
UAB „Valumina"
119,28
UAB „Omnitel"
62,46
39,04
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras už 4.192,74
697,14
paslaugas
Gyventojq registro tarnyba prie LR 26,10
5,80
VRM
Všj „Infostruktūra"
22,41
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos
2731,84
Eden Sprigs Lietuva, UAB
311,09
UAB „Ekipažas"
231,11
UAB „Stekas"
363
UAB „CSC telecom"
236,23
Vj Seimo leidykla „Valstybės žinios"
145,20
UAB „Corpus A"
251,68
UAB „Ruvesta`
60,50
Bankti
palūkanq
apmokėjimui 77.474,82
90.809,57
pateiktuose apskaitos dokumentuose
(valstybės remiamq paskolq palūkanos
apmokamos už studentus iš VSF lėšq)
priskaičiuota suma
Praeitq laikotarpiq neaiškios sumos
7,03
7,03
Darbuotojq sukaupti atostoginiai kartu 121.509,29
su ES projektu
2.6. Kitos gautinos sumos.
Per 2013 metq balansinė vertė 228.113,54Lt. Ją sudaro:
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61.665,08

Kitos gautinos sumos

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Sodros ir pajamq mokesčio permoka
72,57
nuo darbo užmokesčio
Valstybės remiamą paskolą skolininkq 6.217,89
6.217,89
isipareigojimai Fondui (kai apmokėta iš
VB lėšq)
Valstybės remiamq paskolq skolininkq 168.839,08
96.456,48
isipareigojimai Fondui (kai apmokėta iš
VSF lėšq)
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
Studijq stipendijq grąžintinos sumos 1.888,00
782
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą.
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 71.370
67.860
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku -20.280
-20.280
nepranešė apie studentq statuso
praradimą. Su „-„ ženklu parodytas
nuvertėjimas t.y. studentai pradelsė
grąžinti permokas 360 dienq)
)

2.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.
2013 metq birželio 30 d. 75.210.671,84Lt pinigq likuti banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 6.368,17Lt: 320,20Lt permoka,
susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos „Veiklos užtikrinimas"
patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma; 281,69Lt 2009 m. pinigq suma už
aukcione parduotą nenaudojamą turtą bei 2012 metais — 1.128,50Lt. 5.327,30Lt studijq kainos
ar jos dalies grąžintina suma (studijq kainos dalis- 1.765Lt grąžintina VB; 2.548,58Lt —
delspinigiai, grąžintini VB ir permokos, grąžintinos mokėtojams — 1.013,72Lt); 117,57Lt
grąžintina permoka (skolininkai dengė valstybės remiamq paskolq skolą Fondui).
Banko sąskaitos „Studentq kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
12.074.225,25 Lt, kuri sudaro: ankstesniq ir ataskaitinio laikotarpiq studentq kreditavimo
sistemos iplaukq likutis 11.972.706,16Lt, grąžintinq sumq 101.519,09Lt (gautos permokos —
88.480,35Lt; gautos neaiškios sumos — 12.858,74Lt; nepaskirstytq sumq likutis — 180Lt).
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"
58.898.206,93Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480
14 punkte numatyta, kad metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT707300010131098564 ES projekto lėšq likutis — 4.079.728,61Lt.
Banko sąskaitoje LT737300010121016718 Valstybės remiamą paskolą palūkanoms,
garantiniams ir kt. isipareigojimams skirtas lėšq likutis — 125.384,39Lt.
Valstybinio studijq fondo 2013-06-30 metq banko sąskaitos (biudžetinės)
LT587300010002455731 likutis lygus 25.951,402 Lt (Fondo reikmėms - 5.628,92Lt ir
socialinėms stipendijoms skirtq lėšq likutis — 16.770Lt; studijq stipendijoms skirtq lėšq likutis3 .552,48Lt).
2.8. Iš viso turto likutyje:

Pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
187.542.155,22
185.779.411,80
111.834.984,33
121.084.688,77
75.707.170,89
64.694.723,03

Iš viso turto:
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

3.Finansavimo sumos
Finansavimo sumu balansinė vertė pagal šaltinj, tikslinę paskirtj ir
ataskaitinj laikotarpi pateiktas pagal 20-to VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

pokytis per

Pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso finansavimo likutis:
178.140.563,75
179.006.278,12
Nepiniginiam turtui, iš jo:
1.453.048,22
1.615.276,37
Nematerialaus turto likutinė vertė
1.049.239,14
1.156.382
Materialaus ilgalaikio turto likutinė 402.886,60
439.384,11
vertė, iš jo:
Pastatq likutinė vertė
150.359,49
152.746,11
Baldai ir biuro iranga
237.192,93
286.638,00
Trumpalaikio turto likutinė vertė 16.256,66
19.510,26
(medžiagu ir atsargq)
Kitoms išlaidoms, iš jq:
176.687.515,53
177.391.001,75
Išcluotu paskolu likutinė vertė
110.398.192,77
119.488.922,66
VSF suformuoto „Garantinio fondo" 53.631.431,80
53.631.431,80
dalis
Avansiniai mokėjimai (kartu su ES 44.705,60
28.479,01
projektu)
Socialiniq stipendijg grąžintinos sumos 51.090
47.580
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentu statuso praradimą.
Studijg stipendijg grąžintinos sumos 1.888
782
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentu statuso praradimą
Sodros ir pajamq mokesčio permoka nuo
72,57
darbo užmokesčio
Bankams
sumokėti

garantiniai
jsipareigojimai iš Valstybės biudžeto lešq
(skolininkai jsipareigoja Fondui grąžinti
lėšas)
Bankams

sumokėti

garantiniai

6.217,89

6.217,89

168.839,08

96.456,48

jsipareigojimai iš VSF legu (skolininkai
jsipareigoja Fondui grąžinti lėšas)
Valstybės paskolq gavėju sugrąžintos 8.279.470,38
sumos (padengtos grynais pinigais)
Fondo biudžetinės sąskaitos likutis
25.951,40
ES projekto lėšq likutis banko sąskaitoje 4.079.728,61

4. jsipareigojimai

4.091.059,34

Lentelėje 2.5. Sukauptose gautinose sumose pateiktos sumos pgl. tiekėjus.
Lentelėje 2.6. Sukauptose gautinose sumose pateiktos sukauptos mokėtinos
darbuotojams atostoginiti sumos.
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai:

Pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
Kitos mokėtinos sumos:
108.388,70
108.955,41
Studentq kreditavimo sistemos gautos 88.480,35
91.141,01
permokos

Studentq kreditavimo sistemos gautos 13.038,74
neaiškios sumos, nepaskirstytos sumos

10.485,13

Socialinės stipendijos mokėtina suma
Depozitinė suma

390
320,20

320,20

Grąžintinos permokos
Mokėtina suma i VB dėl studijq
krepšelio grąžinimo

1.845,83
4.313,58

927,40
6.081,67

5. Grynasis turtas
„Sukauptas perviršis ar deficitas" sumą sudaro praeitq metq likutis 6.490.074,72Lt bei šiais
metais gautos palūkanos iš finansinės veiklos -2.161.285,48Lt, gauti delspinigiai ir procesinės
palūkanos — 368.359,50Lt, delspinigiai dėl laiku negrąžinamq valstybės remiamq paskolq
skolq — 427Lt. Atstatytas valstybės paskolq nuvertėjimas (perviršis) —31.242,17Lt. Iš viso
2013 m. birželio 30d. grynojo turto likutyje —9.051.388,87Lt.
6. Veiklos rezultatą ataskaita
2013 metq birželio mėn. 30d.:
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 27.745.168,90Lt.
6.2. Finansavimo pajamoms — 27.745.168,90Lt. Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 25.860.054,52Lt;
6.4 iš ES — 1.885.114,38Lt.
6.5. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 27.745.168,90Lt:
6.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo — 794.270,21Lt iš jq:
Darbo užmokesčio — 512.159,78Lt
Atostoginiq — 90.285,68Lt,
Ligos pašalpq- 5.187,04Lt,
ir Socialinio draudimo — 186.637,71Lt, kuris susideda iš:
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio — 158.667,38Lt,
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos — 27.970,55Lt.
6.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos —221.884,55Lt, iš jq:
Nematerialiojo turto sąnaudos — 157.142,86Lt,
Ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos — 64.741,69Lt
6.8. Komunaliniq paslaugq ir ryšiq — 52.501,32Lt iš jq:
Šildymo sąnaudos — 13.871,21Lt,
Elektros energijos sąnaudos — 12.851,41Lt,
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos — 584,22Lt,

Ryšiq sąnaudos — 20.497Lt,
Kitq komunaliniq paslaugq sąnaudos — 4.697,48Lt
6.9. Komandiruočiq — 1.257,21Lt;
6.10. Kvalifikacijos kėlimo — 17.442,62Lt;
6.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo —26.004,89Lt;
6.12. Sunaudotq atsargq savikaina — 14.338,64Lt iš jq:
Sunaudotq istaigos reikmėms medžiagq ir žaliavq savikaina — 112.259,66Lt,
Atiduoto naudoti istaigos reikmėms ūkinio inventoriaus — 242Lt,
Sunaudotq istaigos reikmėms atsargq savikaina — 1.836,98Lt
6.13. Socialiniq išmokq — 25 .795 .794,62Lt, iš jq:
Socialiniq stipendijq sąnaudos — 21.298.680Lt,
Socialinės išmokos ir stipendija lietuviq kilmės išeiviams — 397.050Lt;
Studijq stipendijos -2.028.124,62Lt;
Stipendijos užsieniečiams studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose — 24.700Lt;
ES projekto lėšomis išmokėtq tiksliniq išmokq specialiq poreikiq studentams —
2.047.240Lt
6.14. Kitq paslaugq (visos kitos nepaminėtos aukščiau išdėstytuose straipsniuose) —
60.162,81Lt;
6.15. Kitos - 761.512,03 Lt, jas sudaro:
Studentq palūkanq apmokėjimo bankams (studentams paėmusiems valstybės remiamas
paskolas Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) — 566.202,60Lt,
Valstybės remiamq paskolq garantiniq ir kitq jsipareigojimq sąnaudos (paskolos gavėjui
mirus ar tapus neigaliu)- 25.127,54Lt
Valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisqjq studijq vietose geriausiai
pirmuosius dvejus metus (ištestiniq studijq atveju — pusę studijq programos) ir likusius studijq
metus baigusiq asmenims per atitinkamą studijq laikotarpi sumokėtos studijq kainos (kainos
dalies, ne didesnės kaip norminė studijq kaina) kompensavimo sąnaudos —106.299Lt,
Kompensacijq už studijas sumokėtos kainos dalies nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą
aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios
pakopos ar vientisqjq studijq programas — 55.886Lt;
Fondo darbuotojams skirtq materialiniq pašalpq sąnaudos -7.996,89Lt
6.16. Finansinės veiklos rezultatas: šiais metais gautos palūkanos iš finansinės veiklos 2.161.285,48Lt, gauti delspinigiai ir procesinės palūkanos — 368.359,50Lt, delspinigiai dėl
laiku negrąžinamq valstybės remiamq paskolq skolq — 427. Atstatytas valstybės paskolq
nuvertėjimas (perviršis) —31.242,17Lt.
Užbalansė
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Ūkinis inventorius gautas pagal panaudą- 2.934,75Lt:
Vandens išpilstymo aparatai 2vnt. — 2.464Lt;
Laikiklis skystam muilui lvnt. — 80,3 lLt
Laikikliai tualetiniam popieriui 4 vnt. — 390,44Lt;
Pagal panaudos sutartis gautas turtas — 66.903,72Lt. 113,9 kv.m. patalpos pagal panaudos
sutartj pasirašytą su ŠMM Švietimo aprūpinimo centru.
Fondo ūkinio inventoriaus likutinė vertė kartu su ES projektu — 170.859,73Lt.
11..153.019,25Lt 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 ją
dalies grąžinimo j Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo"
nusako šitl lėšq teisinj reglamentavimą.
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Prievolė grąžinti lėšas t.y. isipareigojimai atsiranda studentui pasirašant sutarti su
aukštąja mokykla (Lietuvos aukštosios mokyklos Studiją sutarties studento isipareigojimq
dalyje numatyta, kad „ Valstybės biudžetą Lietuvos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka
grąžinti studiją kainai valstybės finansuojamose studijq vietose apmokėti skirtas lėšas arba
jq dalis, kai studentas nutraukė studijas"). Finansavimą valstybės finansuojamoms vietoms
gauna aukštoji mokykla, o ne VSF, todėl nėra pagrindo traktuoti, kad studentas VSF
skolininkas (nėra teisinio pagrindo (apskaitos dokumento) registruoti isipareigojimus, kurie
atspindėtq VSF veiklą (netaikomas dvigubas irašas D/K) t.y. jsipareigojimai nepadengti turtu
(pinigais ar finansavimu), todėl ivykiai registruojami užbalansėje.
Asmenims susimokėjus, isipareigojimas perkeliamas i Fondo balansinę sąskaitą
„Sukauptos mokėtinos sumos valstybės biudžetą". Ir kas savaitę pinigai grąžinami i biudžetą.
Per 2013 metq I pusmeti j Valstybės biudžetą grąžinta 410.063,63Lt.
Baigiamosios nuostatos
2011-2012 metais naujq funkcijq priskyrimas Fondui nebuvo numatytas ilgalaikiuose
strateginiuose planuose, Fondas neturi pakankamai investiciniq lėšq techninei bazei kurti.
Techniniq priemoniq nebuvimas apsunkina pavestq funkcijq administravimą: esant dideliam
prašymq srautui, didėja žmogiškqjq klaidq tikimybė, ilgėja administraciniq procedūrq
terminai, sunkiau kontroliuoti sprendimq priėmimo ir jgyvendinimo procesus.
Siekiant užtikrinti Fondui pavestq funkcijq sklandq vykdymą, buvo pertvarkytas darbo
organizavimas, perskirstytos Fondo darbuotojq funkcijos, tačiau ženkliai išaugo tarnautojq
darbo krūvis.

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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DUOME IS
///

riP

Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos.

Paskutinė
ataskaitinio

Nr.

laikotarpio

diena
2

1

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I. Nematerialusis turtas
1.1
Plėtros darbai
1.2
Programinė iranga ir jos licencijos
1.3
Kitas nematerialusis turtas
1.4
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5
Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas
II.1
Žemė
11.2
Pastatai
11.3
Infrastrulctūros ir kiti statiniai
11.4
Nekilnojamosios kultūros vertybės
11.5
Mašinos ir irenginiai
11.6
Transporto priemonės
11.7
Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8
Baldai ir biuro iranga
11.9
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
II.10
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B.
C.

I.
I.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
III.
III.1
111.2
111.3
111.4
111.5
111.6
IV.
V.

BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS

3

Paskutinė
praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio
diena
4

111.834.984,33 121.084.688,77

1.049.239,14

1.156.382,00

497.481,14

604.624,00

551.758,00

551.758,00

387.552,42

439.384,11

150.359,49

152.746,11

237.192,93

286.638,00

110.398.192,77 119.488.922,66

75.707.170,89 64.694.723,03
15.334,18
18.587,78

Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės imokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigq ekvivalentai

75.210.671,84 64.342.855,50

IŠ VISO TURTO:

187.542.155,22 185.779.411,80

D.

FINANASAVIMO SUMOS

I.
II.
III.
IV.

Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq
Iš kitq šaltiniq

178.140.563,75 179.006.278,12
174.672.794,42 175.528.239,78

E.

ISIPAREIGOJIMAI

15.334,18

18.587,78

44.705,60
436.459,27

28.479,01
304.800,74

208.345,73
228.113,54

153.613,23
151.187,51

3.467.769,33

3.478.038,34

350.202,60

283.058,96

2

CRC kodas: fOfdc7b9

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

191722967, A.Goštauto 12 407, Vilnius
-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.
I.1
1.2
1.3
II.
II.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.6.1
11.6.2
11.7
11.8
11.9
II.10
II.11
11.12
F.
I.
II.
II.1
11.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Ilgalaikiai isipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai
Trumpalaikiai jsipareigojimai
Ilgalaikią atidėjinią einamqją metą dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikią jsipareigojimq einannljtj metą dalis
Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, jmokos ir ją permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję isipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininką kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo jtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamqją metą perviršis ar deficitas
Ankstesnią metą perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

350.202,60
33.144,21

283.058,96
20.497,37

87.160,43

91.941,12

121.509,26
108.388,70
9.051.388,87

61.665,06
108.955,41
6.490.074,72

9.051.388,87
2.561.314,15
6.490.074,72

6.490.074,72
1.128,50
6.488.946,22

187.542.155,22 185.779.411,80
4,,dw,

(wešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igabotas admoustraeljos vadovas)
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Sigitas Renčys
(Vardas tr pavarde)

Jelena Tkačenko
(vynausiasis buhalteris (buhalteris))

(Vardas ir pavardė)
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Valstybinis studijg fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimds)

191722967, A.Goštauto 12-407, Vilnius
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VEIKLOS REZULTATIJ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. bidelio 30 d.
DUOMENIS
,s--Nr
‘ata

.?

Eit. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

I

2

2

A.
I.
I.1
1.2
I.3
1.4
II.
III.
111.1
I11.2
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
H.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
iš savivaldybiu biudžeto
iš ES, užsienio valstybig ir tarptautiniq organizacijq lė§q
iš kitu finansavimo §altiniu
IR SOCIALINIV IMOICV PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervesting pagrindinės veiklos kitu pajamq suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDEVEHMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINW PASLAUGIJ IR RYŠIV
KOMANDIRUOIV
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTIJ SUMV
SUNAUDOTV IR PARDUOTV ATSARGV SAVIKAINA
SOCIALINIV IŠMOKV
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITV PASLAUGV
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS f BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIIJ APSKAITOS
KLAIDIJ TAISYMO 1TAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ITAK4
NUOSAVYBĖS METODO jTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
k
ataskaitinis
laikotarpis

3

4

27.745.168,90 23.632.713,24
27.745.168,90 23.632.713,24
25.860.054,52 22.361.290,29
1.885.114,38

1.271.422,95

moKEsM

(vtesojo sektonaus subjekto vadovas arba jo gahotas adnuntstracnos vadovas)

(vynaustasts buhaltens (buhaltens))

27.745.168,90 23.632.713,24
794.270,21
697.012,65
221.884,55
64.196,90
52.501,32
69.080,33
1.257,21
76,00
17.442,62
26.004,89
14.338,64
25.795.794,62

7.646,70
13.983,33
1.207,94
20.290,44
21.914.060,00

60.162,81
761.512,03

17.242,38
827.916,57
1.128,50
2.257,00
1.128,50

2.561.314,15

2.155.741,84

2.561.314,15

2.156.870,34

2.561.314,15

2.156.870,34

S(i\gairth
t.a,s,,Rp.enčrey)s

Jelena Tkačenko
(Vardas pavarde)

CRC kodas: cbllab68
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