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3• Per ataskaitinius finansinius metus nekeista apskaitos politika.
Pastabos
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1.3.11galaikis finansinis turtas:
Jj sudaro studentams išmokė
tos valstyb
Per ataskaitinj laikotarpj paskolą gav ės paskolos.
ėjai grąžino paskolą
- 4.919.920,47Lt.
2.Trumpalaikis turtas

2.1. Atsargos:
Medžiagos, žaliavos ir iikinis inventorius.
Per 2012 metą I ketvirtj atsarg
ą
panaudota (nurašyta) už 13.954,79Lt. balansine vertė pakito: jsigyta
2.2. Hankstiniai apmokejimai:
Per 2012 metą I ketvirtj išankstini
ą apmokejimą

12.22263L
, t, veikloje

pasikeitimas:

Tiekejo pavadinimas
Paskutinė
ataskaitinio laiko
Išankstinial a•moke'imai
5.734,83
UAB , Oinnitel" ermoka
22
43
UAB „Verslo žinios" renumerata
1.967,73
UAB
„Verslo media"
Fondo 1.432,64
o uliarinimo aslau os

praėjusio Paskutinė
ataskaitinio
io diena laiko io diena
1 1.224,21
1.251,59
1432,64

UAB „Lietuvos rytas" prenumerata
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos
permoka
UAB „Vilniaus energija"
AB „TEO" permoka
Vj Seimo leidykla „Valstybės žinios"
prenumerata
UAB „Pačiolio prekyba" prenumerata
UAB „INTERINFO LIETUVA" Fondo
populiarinimo paslaugos
UAB „Ekipažas"
UAB „Lietuvos žinios" prenumerata
Valstybės remiamq paskolq bankams
permokėtos palūkanos (kreditiniq
dokumentq pagrindu)
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras
permoka už paslaugas

389
45,90

291,75
34,42

4,92
2,03
479,16

359,37

231
424,71

173,25

19,14
280
319,93

1,26
210
319,93

115,97

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti.
Pavediminiq lė§q gavėjas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Lietuvos aukštosios mokyklos,
7.150
dalyvaujančios sutartiniame
isipareigojimq vykdyme, teikiant
paramą j antrosios pakopos
studijas priimtiems užsieniečiams

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos.

Pateiktas per 2012 mehl I ketvirti balansinės vertės pasikeitimas. sudaro:
2.4. Suteiktq paskolq pokyčiai per 2012 metq I ketvirtj.
Jas sudaro ilgalaikio finansinio turto einamqjq metti grąžintinq valstybės paskolq dalis8.197.804,22Lt. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautiną trumpalaikę finansine sumą
sudarė 3.300.598,26L.
2.5. Sukauptos gautinos sumos (iš biudžeto).

Pateikta per 2012 metq I ketvirti balansinė vertė-178.302,98Lt. 4 sudaro:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Fondui suteiktos paslaugos ir pateikti 3.813,58
15.541,73
apskaitos dokumentai, juos sudaro:
UAB „Vilniaus energija"
1.960,97
UAB „Omnitel"
50,24
UAB „Stekas"
363
AB „TE0 LT"
1.284,28
UAB „Pastatq inžinieriniai tinklai"
435,60
UAB „Valumina"
1.583,24
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras už 108,20
4.404,13
paslaugas

Gyventojg registro tarnyba prie LR 2,90

VRM
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos
3.695,45
UAB „Eden Sprigs Lietuva"
UAB „Ruvesta"
Suma, kurią Fondas jtraukė kaip 15.840
gautinas finansavimo sumas (prievolė
išmokėti atsiranda tik po gavėjo pateikto
prašymo, 2011-12-31 nebuvo gauti
pra§ymai)
Bankams mokėtinos palūkanos už
valstybės remiamas paskolas iš grqžintq
paskolq iplaulcq
Darbuotojq sukaupti atostoginiai
67.375,45

5.191,34
200,56
60,50

77.201,74
85.559,51

2.6. Kitos gautinos sumos.

Per 2011 metus balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas pateiktas pagal 17-to
VSAFAS 7 priede nustatytą formą. 30.009,68Lt sudaro:
Kitos gautinos sumos

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Valstybės remiamq paskolq skolininkq 6.921,11
6.497,65
jsipareigojimai Fondui
Banko palulcanq apmokėjimui pateiktas 78,57
78
apskaitos dokumentas dėl studentq,
paėmusiq valstybės remiamą paskolą ir
nevykdančiq
savo
isipareigojimus
bankams
(Fondo
prisiimtas
isipareigojimas bankui „garantinio
fondo" lė§omis
Valstybės remiamq paskolq skolininkq
1.192,48
jsipareigojimai Fondui, kai apmokėta iš
grąžintq paskolq jplaukti
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 23.010
20.670
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą.
)

2.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.

2012 metq kovo 31 d. 45.232.785,62Lt pinigq likutj banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 1.184,77: 320,20Lt permoka,
susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos „Velklos užtikrinimas"
patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma; 281,69Lt 2009 m. pinigq suma už
aukcione parduotą nenaudojamą turtą. 535,90Lt studijq kainos ar jos dalies grąžintina suma j
Valstybės biudžetą; 425,96 permoka dėl studijq kainos grąžinimo; 51,98Lt grąžintina permoka
(skolininkas dengė valstybės remiamq paskolq skolą Fondui).
Banko sąskaitos „Studentq kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
11.228.059,98Lt, kurj sudaro: ankstesniq laikotarpiq studentq kreditavimo sistemos iplaukq
likutis 2.442.599,35Lt, per 2011 metus sukauptos iš apmokėtq paltikanq iplaukos
2.833.487,73Lt, iplaukos iš apmoketq delspinigiq — 324.949,37Lt per 2012 metus gautos
iplaukos iš paskolq 4.919.920,47Lt, gautq palūkanq ir delspinigiq — 883.152,93Lt ir
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grąžintinq sumq 105.932,82Lt (gautos permokos — 94.092,50Lt; gautos neaiškios sumos —
11.009,74Lt; nepaskirstytos sumos — 830,58Lt). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14 punkte numatyta, kad metti pabaigoje šios lėšos
negrąžinamos j valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825 suformuotas „garantinis fondas"
33.897.517,04 Lt: praeitti metq 18.896.598,48Lt likutis (grynojo turto pokyčiq 2011-12-31
ataskaitos forma Nr.4 6 stulpelio „kiti rezervai" likutis) bei per 2011 metus papildytas
garantinis fondas iš 2011 metq paskolq jplaulcq 13.780.235,27Lt (finansavimo 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 jplaukq padengtq grynais pinigais iš grąžintq paskolq ar paskolos dalies
(finansavimo sumq kitoms išlaidoms likutis) bei per 2011 metus gautos 918,56Lt 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 j valstybės biudžetą.
Valstybinio studijq fondo 2012 metq kovo 31d. banko sąskaitos (biudžetinės)
LT587300010002455731 likutis lygus 13.161,63Lt, jj sudaro 11.310Lt socialinėms
stipendijoms skirtos lėšos ir 1.851,63Lt Fondo smulkioms išlaidoms skirtos lėšos.
2.8. B viso turto likutyje:
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
181.757.081,95
132.923.318,87
48.763.763,08

3.Finansavimo sumos
Finansavimo sumq balansinė vertė pagal šaltinj, tikslinę paskirtj ir jq pokytis per
ataskaitinj laikotarpj pateiktas pagal 20-to VSAFAS 4 priede nustatytą formą.
Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso finansavimo likutis:
155.379.899,29
Nepiniginiam turtui, i§ 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 jranga
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

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
155.158.843,61
1.311.960,59
799.039
540.040,78
156.326,04
383.714,74
12.335,81
153.846.883,02
134.954.837,35
14.113.036,76
11.224,21
20.670

6.497,65

lėšq (skolininkai isipareigoja Fondui
grąžinti lėšas)
Fondo permoka vykdant valstybės 15,19
remiamq paskolq kitus isipareigojimus
(kai asmuo tampa neigalus)
Fondo reikmėms gautos lėšos
Studentq kreditavimo sistemos pinigai
banko sąskaitoje, priskirti valstybės
biudžeto lėšoms (sukauptos lėšos iš
grąžintq paskolq)
Socialiniq stipendijq grąžinta permoka, 390
grąžintina i Valstybės biudžetą
(biudžetiniq lėšq banko sąskaitos
likutyje)
Socialinėms stipendijoms skirtos lėšos
banko sąskaitoje

15,19
1.851,63
4.727.440,23

11.310

4. Isipareigojimai
Per 2012 metq I ketvirti:
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:
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 i Valstybės biudžetą 95
Grąžintinos permokos
479,85
Socialiniq stipendijq mokėtinos sumos

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
111.601,20
94.092,50
11.009,74
830,58
320,20

101,56
566,62
4.680

5. Grynasis turtas
Grynojo turto „kiti rezervai" VSF suformuotas garantinis fondas, ji sudaro 2011 metq
likutis 18.896.639 Lt.
Anlcstesniq metq perviršis 6.488.946,23Lt iš jq 887.909,19Lt VSF garantinio fondo lėšos
(kaupiamos atskiroje banko sąskaitoje) bei šiais metais sukauptas 883.152,93Lt perviršis,
susidaręs iš 777.234,54Lt grąžintq palulcanq pajamq ir sumokėtq 105.918,39Lt delspinigiq ir
procesiniq palfficanq pajamq. Iš viso 2012 m. kovo 31d. grynojo turto likutyje —
26.268.738,16Lt.

6. Veiklos rezultatiq ataskaita
2012 metq kovo mėn. 31d. duomenys:
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 11.211.760,27Lt.
6.2. Finansavimo pajamoms — 11.211.760,27Lt.
Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 11.211.760,27Lt;
6.4. Pagrindinės veiklos slinaudas sudaro 11.211.760,27:
6.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo — 340.347,83Lt iš jq:
Darbo užmokesčio- 232.694,14Lt,
Atostoginiq — 25.507,02Lt,
Ligos pa:s'alpq- 2.155,86Lt,
Socialinio draudimo — 79.990,81Lt i§ jq:
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio — 72.088,71Lt,
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos — 7.902,10Lt
6.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos —38.041,83Lt, iš jq:
Nematerialiojo tirto sąnaudos — 0,26Lt,
Ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos — 38.041,55Lt
6.7. Komunaliniq paslaugq ir ry§iq —36.514,09Lt i§ jq:
Šildymo sąnaudos — 10.444,70Lt,
Elektros energijos sąnaudos — 8.308,50Lt,
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos — 237,49Lt,
Ry§iq sąnaudos — 14.116,04Lt,
Kitq komunaliniq paslaugq sąnaudos — 3.407,36Lt
6.8. Komandiruočiq — OLt;
6.9. Kvalifikacijos kėlimo — 5.915,30Lt;
6.10. Paprastojo remonto ir eksploatavimo — 4.477,69Lt;
6.11. Sunaudotq atsargq savikaina — 13.954,79Lt iš jq:
Sunaudotq istaigos reikmėms medžiagq ir žaliavq savikaina — 13.312,13Lt,
Atiduoto naudoti istaigos reikmėms ūkinio inventoriaus — 642,66Lt.
6.12. Socialiniq
— 10.393.590Lt, i§ jq:
Socialiniq stipendijq sąnaudos 10.350.990Lt,
Socialinės išmokos lietuviq kilmės išeiviams — 42.600Lt;
6.13. Kitq paslaugq (visos kitos nepaminėtos aukščiau i§dė
stytuose straipsniuose) —
7.026,03Lt;
6.14. Kitos - Lt, jas sudaro:
Studentq palūkanq apmokėjimo bankams (studentams pa
ėmusiems valstybės remiamas
paskolas Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) — 267.915,50Lt,
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 — 77.600Lt,
Stipendijq molcamq užsieniečiams (asmenq sąrašas tvirtinamas Švietimo ir mokslo
ministro isakymo pagrindu), studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose -23.400Lt,
Fondo darbuotojams skirtq materialiniq pa§alpq sąnaudos -2.829,17Lt
6.15. Finansinės veiklos rezultatas: §iq metq I ketvirti sukauptas 883.152,93Lt perviršis,
susidaręs iš 777.234,54Lt palūkanq pajamq ir sumokė
tq 105.918,39Lt delspinigiq ir procesiniq
palūlcanq pajamq.

Užbalansė
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Ūkinis inventorius — 2.934,75Lt:
Vandens išpilstymo aparatai 2vnt. — 2.464Lt;
Laikiklis skystam muilui lvnt. — 80,31Lt
Laikikliai tualetiniam popieriui 4 vnt. — 390,44Lt;

7

Pagal panaudą
gautas turtas — 66.903,72Lt. 113,9 kv.m. patalpos pagal panaudos sutarti
pasirašytą su
Švietimo aprūpinimo centru.
Fondo ūkinio inventoriaus likutinė
vertė metg pradžiai — 1
56.511,627Lt:
jsigyta per 2012
metg I ketvriti už 1.199,39Lt, nurašyta — 1.1.199,39Lt. Likutis —
156.511,627Lt.
5 .754.277,09Lt užbalansė
je apskaitomos grąžintinos valstybė
s biudžeto lėšos, skirtos
studijg kainai valstybė
s finansuojamose studijg vietose apmokė
ti,
arba jg dalis. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsė
biudžeto lėgg, skirtg studijg kainai valstybjo 30 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl LR Valstybės
s finansuojamose studijg vietose apmokėti, arba jg
dalies grąžinimo j Lietuvos Respublikosėvalstyb
ės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo"
nusako gig lėgg teisinj reglamentavim
ą.
Baigiamosios nuostatos

Per 2012 metg I ketvirtj Fondas toliau vykdė pavestas funkcijas.

Direktorius
Sigitas Renčys
Finansg ir apskaitos skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

Finansg ir apskaitos skyriaus vedėja J.Tka
čenko, 85 2639159, el.p.
jelena.tkaoenko@vsfit
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Valstybinis stūdijq fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektą grupes pavadinimas)

191722967, A.Go§tauto 12 407, Vilnius
-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bikles ataskaitą (konsoliduotgl

ą finansines būkles ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. kovo 31 d.
DUOMENIS
2012.0

(Data)

Nr.

/1"-Y13
Pateikimo valiuta ir okslumas htais

Eil. Nr.

A.

I.
I.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Paskutine
Pastabos. ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
diena

Straipsniai

ILGALAIKIS. TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtroš darbai
Programinė jranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektal ir išankstiniai mokėfriimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas

132.993.318,87 141.216.723,43
799.039,00
759.584,28

ė

11.2
113
11.4
11.5
11.6

Pastatai
truktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Ma§inos ir irenginiai
Transporto priemonės
Kiltiojamosios kultūros vertybės
11.8
Baldai ir biuro jranga
L1.9
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
II.10
Nebalgta statyba ir i§ankstiniai triokejimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalailds turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
I
Atsargos
I.1
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2
Medžiagos, žaliavos ir tildnis inventorius
1.3
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtosvykdyti sutartys
1.4
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (zerduoti)
1.5
IlgaIaikis:materialusis ir biologinis turtas, slcirtas pąrduoti
1§ankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
111.1
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
111.2
Gautini mokesčiai ir socialinės hnokos
Gautinos finansavimo sumos
111.4
Gautinos sumos už turto naudo iniqfpqicluOtas prekes, turtą, paslaugas
111.5
Sukauptos gautinos suraos ,
111.6
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investieijos
V. Pinigai ir
ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANIASAVIMO SUMOS
Tš valstybės bludžeto
I§ savivaldybėi biudžeto
14 Europos Sqjungos, užsienio valstybiq ir tarp
Iš kitq„§altiniq
ISIPAREIGOJIMAI

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
hdkotargio
diena

304.624,00

304.624,28

494.415,00

454.960,00

540.040,78

578.082,33

156.326,04

157.519,35

383.714,74

420.562,98

131.654.239,09 139.879.056,82

48.763.763,08 39.906.432,75
12.335,81
14.067,97
.

12.335,81

14.067,97

11.303,91
3.507.337,74

5.734,83
117.038,71

178.302,98
3.329.034,76

87.029,03
30.009,68

45.232.785,62 39.769.591,24
181.757.081,95 181.123.156,18
155.158.843,61 155.379.899,29
155.158.843,61 155.379.899,29

orgarti

4
329.500,18

357.671,66

CRC kodas: df9a5479

afaitas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektą grupes pavadinitnas)

191722967, A.Goštauto 12-407, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusiofinansinės bakles ataskaitą (lconsoliduotgją

finansines būklės ataskaitą),

I.

I.1
1.2
1.3
11.
I1.1
II.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.6.1
11.6.2
11.7
II.8
11.9
11.10
II.11
11.12
F.
I.
.

11.1
11.2
III.
N.
N.1
IV.2
G.

IlgaldrIcial jsipareigojimai
Ilgalafidal flnansirdai jsipareigojimai
figalaficiai afidėjinkti
Kiti ilgalaikiai Isipareigojimai
Trumpalšilaai jsipareigojimai
Ilgakficiq atidejiniq oinamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalafitiq jsipareigojiznq einamqjq metq dalis
Trumpaląikis.i finansiniai jsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, clotacOs ir fi ►ansavimo sumos
Moketinos sumos j Europos Sqjungos biudžetą
Mokefinos sumos j biudžetus ir fondus
Gr4.tintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Moketinos socialines i§mokos
Grąžintini mokesčiai, bnokos ir jtj permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais suskję Isipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininlcq Icapitalas
Rezervai
Tikrosios vertes rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo Itaka
Sukauptas pervidis ar deficitas
Einamujq metq perviršis ar deficitas
Ankstesniq metq perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMV, ISIPAREIGOJIMIJ, ORYNOJO TURTO IR
MA2UMOS DALIES:

kodas

329.500,18

357.671,66

132.339,47

3.806,55

85.559,51
67.375,45
111.601,20
286.489,66
26.268.738,16 25.385.585,23
18.896.639,00 18.896.639,00
18.896.639,00 18.896.639,00
7.372.099,16
883.152,93
6.488.946,23

6.488.946,23
3.158.437,23
3.330.509,00

181.757.081,95 181.123.156,18
Istaigos kodas

Valstybinio studijq fondo
Finansq ir apskaitos
skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

2907

1

cRC kodas: etc99316
3-iojo VSAFAS „Veildos rezultatti
ataskaita•
1 priedas

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

191722967, AGoltauto 12-407, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bfikles ataskaitq (konsoliduotqfqfinansines bukles ataskaitq), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
PAGAL 2012 M. kovo 31 d.
DUOMENI
2012.9je r.
(Data)

,b-»3
Pateiktmo valiute ir tikslumas . litais

Eil. Nr.
A.
I.
I.1
L2

Straipsniai
PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
I§ valstybts biudleto

iš saviv_alcIyhjil lkuaeto
I.4 ES,'uhiėrtio
1.3 _
1 ,tarptautiniq organizadj4 ldu
L4
L§kitg finansavitno §altiniti
II.
MOKESRJ IR SOCIALINRJ 1MOKU PAJAMOS
III. PAGRIND1NES VEIKLOS KITOS PAJAMOS
al
Pagrindines vei1dos kitos pajatnos
I11.2
Pėrvestinti pagrindines•veikIbs kitg pajamq suma
B.
I.

II.
III.
.

V.
VI.
VII.
V1II.
IX.

X.
.

XII.
XIII.
.

C.
D.

I.
II.
III

E.
z,
"..

IPAGIUNDINES VEIKLOS SANAUDOS
DARBO Uk,MOKES(;10 IR. SOCIALNIGORAUDIMO

NUSIDEVEJIMO IR AMORZZACIIOS
KOMUN INIUPASLAUGUIR ItY§IIJ
KOMANDIRUOCIU
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTEJIMO IR:N~Yny sumv
SUNAUDOTV IR PARD cyrij ATSAR:GT) SAVIKAINA
SOCIALJNIU IŠMOKIJ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KIT1J PASLAUGIJ

Krros
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRgIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VE11CLOS:P ► AMOS
PERVES1INOS I 1:31IJDtET4 KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAIJDOS
FINANSINĖS IRINVIESTICItSW~OS REZULTATAS
ArSi~S"tioi~co's
IR ESMINIV APSKAITOS
KLAIDV TAISYMOITAKA

ikt-krtmo

G.

PELNO MOKESTIS

H.

GRYNASIS PERVIR§IS AR DEFICITAS PItIE§ NUOSAVYBES
METODO ITAKA

L
J.
I.

NUOSAVY13ES METODO ITAKA
GRYNASIS PERYIdISAR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJAI■
TIAJAM SUBJEKTU1

II.

TBNKANTIS MAZLIMOS DALIAI

Pastabos Ataskaidnis
Nr.
laikotarpis

Praejcs
ataskaitinis
laikotarpis

2

11.211.760,27 11.391.410,00
11.211.760,27 11.391.410,00
11.211.760,27 11.391.410,00

11.211.760,27 11.391.410,00

340.347,83
38.041,83
36.514,09

327.891,00
214.082,00
34.646,00

5.915,30
4.477,69

901,00
3.974,00

13.954,79
10.393.590,00

7.783,00

7.026,03
8.883,00
371.892,71 10.793.250,00

883.152,93

626.912,00

883.152,93

626.912,00

883.152,93

626.912,00

Valstybinio studijg fondo
Finansu ir apskaitos
slcyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

Ilaansavisao
sumq
sznadejiasas
jg paaaudojimo
savo veikisi
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