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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 jstatyme
(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.
Fondo veiklos tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, studijq
stipendijas, socialines stipendijas, jgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui
užtikrinti skirtas priemones.
Fondas vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1.administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams;
2. administruoja studijq stipendijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
3. administruoja socialines stipendijas aukštqjq mokyklq pirmosios, antrosios pakopq ir
vientisqjq studijq studentams;
4. administruoja valstybės lėšq, skirtq studijq kainai valstybės finansuojamose studijq vietose
apmokėti, arba jq dalies grąžinimą j valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijq vietose studijavę asmenys, pašalinti iš
aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti j valstybės biudžetą;
5. administruoja per atitinkamą studijq laikotarpi sumokėtos studijq kainos (kainos dalies, ne
didesnės kaip norminė studijq kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisqjq studijq vietose
geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištestiniq studijq atveju - pusę studijq programos) ir likusius
studijq metus baigusiq asmenq;
6. administruoja valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuviq kilmės užsieniečiq vaikq,
vaikaičiq, provaikaičiq studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos
nustatyta tvarka.;
7. administruoja sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą 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;
8. administruoja lėšq, skirtq asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimą j valstybės
biudžetą;
9. švietimo ir mokslo ministro pavedimu jgyvendina 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
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jsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems jsipareigojimams 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 tarnautojtj 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 studijq fondo 2014 metq I ketvirčio asignavimq planas pagal programą „Studijq ir MTEP
plėtros" iš viso 12.311.000 Lt valstybės biudžeto asignavimq.
Faktiškai buvo gauta 9.493.438,28Lt ir kasinėmis pripažinta — 9.490.654,43Lt, tai sudaro — 77
proc.
Nuo 2012 metq balandžio mėnesio pradėtas vykdyti projektas „Studijq prieinamumo
užtikrinimas specialiqjq poreikiq turintiems studentams"- toliau ES projektas. Veiksmq programa:
žmogišktijq 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
studijq aplinką specialiqjq poreikiq turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose. Numatyta projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose
mokyklose studijuojantiems nejgaliesiems) skirti tikslines išmokas - 520 litą per mėnesj.
Šios išmokos bus naudojamos individualiems studentq specialiesiems poreikiams studijq
procese tenkinti. Projekto partneriai turės galimybę gerinti/jrengti tikslinės grupės
specialiuosius poreikius tenkinančią studijq darbo vietas su specialia programine ir technine
jranga, specializuotais ergonominiais baldais.
2. Švietimo pagalbos specialistq mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant
šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštqjq mokyklq švietimo pagalbos
specialistams/darbuotojams (jskaitant 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 jsakymu Nr.V1-47 „Dėl Valstybinio studijq fondo apskaitos
politikos patvirtinimo" bei Valstybinio studijq fondo 2012 m. birželio 27 d. direktorius
isakymo Nr.V1-48 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijq fondo direktoriaus 2006 m.
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gruodžio 28 d. Isakymo Nr. V1-72 „ Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijq fondo paskolq
apskaitos vadovo patvirtinimo" pakeitimu.
Pastabos
1.Ilgalaikis turtas
1.1. Nematerialus turtas:
Programinė jranga ir jos licencijos. Direktoriaus jsakymo pagrindu yra nustatytas naudingo
tarnavimo laikas. Per 2014 metq I pusmečio nematerialiojo turto balansinės vertė keitėsi tik
nusidėvėjimo 62.486,59 Lt suma.
Vykdant ES projektą isigijimq neatlikta.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip Isipareigojimq
jvykdymo garantija, nėra.
Naujo turto, jsigyto iš Valstybės biudžeto lėšq patikėjimo teise perduoto kitiems
subjektams turto, Fonde nėra.
1.2.Ilgalaikis materialus turtas:
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika trumpai aprašyta minimaliyją apskaitos
politikos nuostatq dalyje. Fonde jos suskirstytos j tokias grupes:
Ilgalaikio turto grupė

1.2.1. Kompiuterinė technika ir ryšiq priemonės (kompiuteriai, jq tinklai ir
jranga, projektoriai)
1.2.2. Ryšiq jrenginiai (telefono aparatai, telefono stotelė, faksas, mobilus
telefonas, filmavimo ir fotografavimo irenginiai)
1.2.3. Kopijavimo ir operatyvaus dokumentq dauginimo priemonės:
1.2.3.1.Spausdintuvai, kopijuokliai;
1.2.3.2. Dokumentq naikiklis.
1.2.4. Pašto ryšiq jrenginiai (pašto vokq markiravimo mašina, elektroninės
svarstyklės;
1.2.5. Ventiliaciniai jrenginiai (kondicionieriai);
1.2.6. Kiti jėgos jrenginiai (stabilizatoriai);
1.2.7. Kitas materialus turtas:
1.2.7.1. Baldai;
1.2.7.2. Stelažai;
1.2.7.3. irišimo aparatas
1.2.8. Patalpos

Naudingo
tarnavimo
laikas
4

4
5
5
5
7
5
7
8
7
42

Per 2014 metq I pusmetj Fondo reikmėms isigytas komutatorius už 8.046Lt. Už lėšas,
kurios buvo gautos už aukcionuose parduotą turtą, jsigytas mobilus telefonas — 1.337 Lt. Per
2014 metq I pusmetj materialiojo turto balansinės vertė keitėsi nusidėvėjimo 84.491,81Lt
suma.
Vykdant ES projektą, partneriams perduoto materialaus turto suma sudaro — 633.674 Lt.
Perduota: 5 vnt. vežimėliq, pritaikytq žaisti krepšinj (skirtq nejgaliems), 7 vnt. elektroniniq
Brailio rašto jtaisq; 44 vnt. stacionariq elektroniniq vaizdo didinimo priemoniq; 20 vnt.
specializuotq molbertq.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip jsipareigojimq
jvykdymo garantija, nėra.
Patalpq, kurios nenaudojamos jprastinėje veikloje ir laikomos vien tik pajamoms iš
nuomos, nėra.
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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.Ilgalaikis finansinis turtas:
Jj sudaro studentams išmokėtos valstybės paskolos.
Per 2014 metus I pusmetj komisijos sprendimu pripažintas paskolq 825.522,68 Lt
nuvertėjimas.
2.Trumpalaikis turtas
2.1. Atsargos: Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Per 2014 metq I pusmetj atsargq (medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius) balansinė
vertė kito: iš VB Fondo reikmėms jsigyta už 24.399,66 Lt, panaudota veikloje bei nurašyta už
23.418,99Lt.
2.2. Išankstiniai apmokėjimai:
Per 2014 mettj I pusmetj išankstiniq apmokėjimq pasikeitimas pateiktas lentelėje:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
Išankstiniai apmokėjimai
110.648,32
UAB Omnitel
33,30
UAB „Verslo žinios" prenumerata
719,83
UAB „Vilniaus energija"
2.032,29
UAB „Lietuvos rytas" prenumerata
423
AB
Lietuvos
pašte
užsakyta 1.975,30
prenumerata
CSC Telecom
4,54
232,32
Vj Seimo leidykla „Valstybės žinios"
prenumerata
UAB „Pačiolio prekyba" prenumerata
111
UAB „Lietuvos žinios" prenumerata
499
Všj „Demokratijos plėtros fondas"
42,75
Sukauptos
ateinančiq
laikotarpiq 129.302,67
sąnaudos (Perimtq VSF-o valstybės
remiamq
paskolq skolos,
kurios
pradelstos grąžinti skolininkq 365
dienas)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
179.388,66
488,89
650,50
121,39

116,16

56
249,50
28,50
177.677,72

2.3. Per vienerius metus gautinq sumq 1.830.580,08Lt.
Per 2014 metq I pusmečio balansinę vertę sudaro:
2.4. Suteiktq paskolq pokyčiai per 2014 metq I pusmetj (gautinos trumpalaikės finansinės
sumos):
Jas sudaro ilgalaikio finansinio turto einamqjq metq likusi grąžintinq valstybės paskolq
dalis — 1.068.651,27Lt.
2.5. Sukauptos gautinos sumos.
Per 2014 metq I pusmečio balansinę vertę 221.402,76Lt sudaro:
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Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Fondui suteiktos už birželio mėn. 488.906,64
92.128,82
paslaugos
ir
pateikti
apskaitos
dokumentai, juos sudaro:
UAB Dussmann Service"
1.045,44
53,87
36,70
UAB „Omnitel"
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras už 696,09
3.591,10
paslaugas
101,50
Gyventojq registro tarnyba prie LR 2,90
VRM
400.449,50
UAB Alytau baldai
72,60
Vi Seimo leidykla „Valstybės žinios"
1.668,06
AB Lietuvos paštas pašto paslaugos
144,04
Eden Sprigs Lietuva, UAB
228,69
UAB „Ekipažas"
57,11
UAB „Stekas"
363
UAB „CSC telecom"
55
AB „Swedbanko" paslaugos
UAB „Lietuvos rytas"
22,41
VšI „Infostruktūra"
UAB „Campanula"
100
UAB „Ruvesta`
60,50
palūkanq
apmokėjimui 87.639,90
Bankq
85.789,32
pateiktuose apskaitos dokumentuose
(valstybės remiamą paskolą palūkanos
apmokamos už studentus iš VSF lėšq)
priskaičiuota suma
Praeitq laikotarpiq neaiškios sumos
7,03
7,83

Darbuotojq sukaupti atostoginiai kartu 124.000,43
su ES projektu

128.189,97

2.6. Kitos gautinos sumos.
Per 2014 metu I pusmeti balansinė vertė 540.526,05 Lt sudaro:
Kitos gautinos sumos

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena

Valstybės remiamq paskolą skolininkq 6.174,55
isipareigojimai Fondui (kai apmokėta iš
VB lėšq)
Valstybės remiamq paskolq skolininkq 486.210,01
isipareigojimai Fondui (kai apmokėta iš
VSF lėšq)
Banko palūkanq apmokėjimui pateiktas 78,57
apskaitos dokumentas dėl studentq,
paėmusiq valstybės remiamą paskolą ir
isipareigojimus
nevykdančiq
savo
bankams
(Fondo
prisiimtas
„garantinio
isipareigojimas bankui
fondo" lėšomis
Kainos kompensavimo grąžintinos

6.174,55

219.242,02

78,57

)

5

10.025

sumos (permokos)
ES
projekto
Tiksliniq
išmokq
(permokq)
Darbo užmokesčio permoka
Studijq stipendijq grąžintinos sumos
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentu statuso
praradimą.
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą. Su „-„ ženklu parodytas
nuvertėjimas t.y. studentai pradelsė
grąžinti permokas 360 dienq)

2600
222,84
1888
-1888

4.163,64

69.030
-23.790

73.905
-23.790

2.7. Pinigai ir pinin ekvivalentai.
2014 metq birželio 30 d. 94.439.677,21 Lt pinigq likuti banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 5.695,33Lt: 320,20Lt permoka,
susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos „Veiklos užtikrinimas"
patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma; pinigq sumos likutis už aukcione
parduotą nenaudojamą turtą 33,04Lt. 3.093,70 Lt studijq kainos ar jos dalies grąžintina suma
(studijq kainos dalis- 650,86Lt grąžintina j VB; 2.442,84 Lt — delspinigiai, grąžintini j VB ir
permokos, grąžintinos mokėtojams — 2.130,82Lt); 117,57Lt grąžintina permoka (skolininkai
dengė valstybės remiamq paskolq skolą Fondui); depozitinės studijq kopmensavimui skirtos
lėšos — 1.220,03Lt.
Banko sąskaitos „Studentq kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
11.556.765,82, Lt, kurj sudaro: ankstesniq ir ataskaitinio laikotarpiq studentq kreditavimo
sistemos jplaukq likutis 9.451.660,96 Lt, grąžintinq sumq, gautq palūkanq ir delspinigiq
1.997.525,94 bei 107.578,92Lt (gautos permokos — 86.927,15Lt; gautos neaiškios sumos —
20.651,77Lt). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14
punkte numatyta, kad metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos j valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825 suformuotas „garantinis fondas"
76.898.206,93 Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480
14 punkte numatyta, kad metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos j valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT707300010131098564 ES projekto lėšq likutis — 5.881.836,17Lt.
Valstybinio studijq fondo 2014-03-31 metq banko sąskaitos (biudžetinės)
LT587300010002455731 likutis lygus 19.830,66 Lt (Fondo reikmėms - 1.890,66Lt ir
socialinėms stipendijoms skinq lėšq likutis — 17.550Lt, stipendijoms skirtos lėšos —
390Lt).
Banko sąskaitoje LT737300010121016718 studentq kreditavimo sistemos pinigai skirti
atsiskaitymams su bankais (palūkanq apmokėjimui, garantiniq ir kitq jsipareigojimq
apmokėjimui dėl valstybės remiamq paskolq) — 77.342,30Lt (tame tarpe ir grąžintinos
permokos — 1.360,92Lt).
2.8. Iš viso turto likutyje:
Pavadinimas

Iš viso turto:
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
191.115.646,22
191.849.703,39
94.647.502,31
103.910.260,20
96.468.143,91
87.939.443,16
3.Finansavimo sumos

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

Pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso finansavimo likutis:
182.943.394,98
184.528.587,71
Nepiniginiam turtui, iš jo:
1.491.458,72
1.628.033,45
Nematerialaus turto likutinė vertė
1.036.557,41
1.099.044
Materialaus ilgalaikio turto likutinė 435.319,38
510.388,19
vertė, iš jo:
Pastatq likutinė vertė
145.586,25
147.972,87
Baldai ir biuro iranga
289.733,13
362.415,32
Trumpalaikio turto likutinė vertė 19.581,93
18.601,26
(medžiagq ir atsargq)
Kitoms išlaidoms, iš jq:
181.451.936,26
182.900.554,26
Išduotq paskolq likutinė vertė
93.175.625,52
102.300.828,01
VSF suformuoto „Garantinio fondo" 74.395.786,11
74.395.786,11
dalis
Avansiniai mokėjimai (kartu su ES 179.388,66
110.648,32
projektu)
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 69.030
50.115
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą.
Studijq stipendijq grąžintinos sumos 1888
4.163,64
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso
praradimą
Kainos kompensavimo grąžintinos
10.025
sumos (permokos).
Bankams
sumokėti
garantiniai 6.174,55
6.174,56
isipareigojimai iš Valstybės biudžeto
lėšq (skolininkai isipareigoja Fondui
grąžinti lėšas)
Bankams
sumokėti
garantiniai 486.210,01
219.242,02
isipareigojimai iš VSF lėšq (skolininkai
isipareigoja Fondui grąžinti lėšas)
Valstybės paskolq gavėjq sugrąžintos 7.058.488,86
sumos
Palūkanq apmokėjimui, garantiniq ir 177.677,72
104.370,93
kitq isipareigojimq apmokėjimui dėl
valstybės remiamq paskolq finansavimo
sumq likutis
Fondo biudžetinės sąskaitos likutis
19.830,66
ES projekto lėšq likutis banko sąskaitoje 5.881.836,17
5.699.200,67
•

4. Isipareigojimai
Lentelėje 2.5. Sukauptose gautinose sumose pateiktos sumos pgl. tiekėjus.
Lentelėje 2.6. Sukauptose gautinose sumose pateiktos sukauptos mokėtinos
darbuotojams atostoginiq sumos.

Prie trumpalaikiq atidėjiniq priskirta 177.677,72 Lt suma, kuri registruota Finansq ir
apskaitos skyriui pateikto Valstybės remiamq paskolq skolininkq apskaitos dokumento
pagrindu, jame išvardinti 427 asmenys, jq pradelsimai susimokėti Fondui isipareigojimus nuo
361 iki 8000 dienq.
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai:

Pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
Kitos mokėtinos sumos:
114.602,34
112.300,90
Studentq kreditavimo sistemos gautos 86.927,15
94.037,34
permokos

Studentq kreditavimo sistemos gautos 20.651,77
neaiškios sumos

12.879,43

Depozitinė suma

320,20

320,20

Grąžintinos permokos
3.609,52
Mokėtina suma j VB dėl studijq 3.093,70
krepšelio grąžinimo

1.626
3.437,93

5. Grynasis turtas
„Sukauptas perviršis ar deficitas" sumą sudaro praeitq metti likutis 6.491.351,03Lt bei šiais
metais gautos palūkanos iš finansinės veiklos -1.997.037,96 Lt (t.t. gauti delspinigiai ir
procesinės palūkanos). Tačiau Fondas registravo nuostolius dėl valstybės paskolq nuvertėjimo
— 825.522,68Lt ir studijq stipendijq nuvertėjimo -1.888Lt . Iš viso 2014 m. kovo 31d. grynojo
turto likutyje — 7.660.977,94.Lt.
6. Veildos rezultatą ataskaita
2014 metq birželio mėn. 30d.:
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 23.171.188,571Lt.
6.2. Finansavimo pajamoms — 23.171.188,57Lt. Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 21.056.534,07Lt;
6.4 iš ES — 2.114.654,50Lt.
6.5. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 23.998.599,62Lt:
6.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 903.863,02Lt iš jq:
Darbo užmokesčio-599.737,25 Lt,
Atostoginiq —84.296,07Lt,
Ligos pašalpq-2.504,11 Lt,
ir Socialinio draudimo — 209.496,43Lt, kuris susideda iš:
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio —185.768,39Lt,
Atostoginiq socialinio draudimo sąnaudos —23.728,04Lt.
6.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos — 146.978,40Lt, iš jq:
Nematerialiojo turto sąnaudos — 62.486,59Lt,
Ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos — 84.491,81Lt
6.8. Komunaliniq paslaugq ir ryšiq — 43.699,95Lt iš jq:
Šildymo sąnaudos 9.181,72Lt,
Elektros energijos sąnaudos —15.384,72Lt,
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos —550,03Lt,

Ryšiq sąnaudos —13.239,42Lt,
Kitq komunaliniq paslaugq sąnaudos —5.344,06Lt
6.9. Komandiruočiq — 2.111,18Lt;
6.10. Kvalifikacijos kėlimo — 12.980,85Lt;
6.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo —15.970,81Lt;
6.12. Nuvertėjimo ir nurašytq sumq — 827.410,68Lt; valstybės paskolq nuvertėjimas —
825.522,68Lt ir studijq stipendijq nuvertėjimas -1.888Lt;
6.13. Sunaudotq atsargq savikaina — 23.148,99Lt iš jq:
Sunaudotq istaigos reikmėms medžiagq ir žaliavq savikaina —21.465,46Lt,
Atiduoto naudoti istaigos reikmėms ūkinio inventoriaus —376Lt.
6.14. Socialiniq išmokti — 19.919.164,83Lt, iš jq:
Socialiniq stipendijq sąnaudos — 14.795.430Lt,
Socialinės išmokos ir stipendija lietuviq kilmės išeiviams — 368.480Lt;
Studijq stipendijos -2 .579.574,83 Lt;
Stipendijos užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose — 2.600Lt;
ES projekto lėšomis išmokėtq tiksliniq išmokq specialiq poreikiq studentams —
2.173.080Lt
6.15. Kitq paslaugq (visos kitos nepaminėtos aukščiau išdėstytuose straipsniuose) —
67.243,08Lt;
6.16. Finansavimo — 65.564,18Lt;
6.17. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos — 1.970.193,65Lt:
Studentq palūkanq apmokėjimo bankams (studentams paėmusiems valstybės remiamas
paskolas Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) — 540.393,99Lt,
Valstybės remiamq paskolq garantiniq ir kitq jsipareigojimq sąnaudos (paskolos gavėjui
mirus ar tapus nejgaliu)- 321.793,41Lt
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 laikotarpj sumokėtos studijq kainos (kainos
dalies, ne didesnės kaip norminė studijq kaina) kompensavimo sąnaudos —890.073,15Lt,
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 — 217.932,80Lt;
Fondo darbuotojams skirtq materialiniq pašalpq sąnaudos -7.829,16Lt
6.18. Finansinės veiklos rezultatas: šiais metais gautos palūkanos iš finansinės veiklos 1.997.037,96 Lt (t.t. gauti delspinigiai ir procesinės palūkanos). Tačiau Fondas registravo
nuostolius dėl valstybės paskolq nuvertėjimo — 825.522,68Lt ir studijq stipendijq nuvertėjimo
-1.888Lt .

Užbalansė
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Ūkinis inventorius gautas pagal panaudą- 1.936Lt:
Pagal panaudos sutartis gautas turtas — 66.903,72Lt. 113,9 kv.m. patalpos pagal panaudos
sutarti pasirašytą su ŠMM Švietimo aprūpinimo centru bei 2014 03 25 perduotas 60,60 kv.m.
patalpos, kuriq likutinė vertė — 4.875,88Lt .
Fondo ūkinio inventoriaus likutinė vertė kartu su ES projektu — 170.292,07Lt.
15.764.545,73Lt užbalansėje apskaitomos grąžintinos valstybės biudžeto lėšos, skirtos
studijq kainai valstybės finansuojamose studijq vietose apmokėti, arba jti 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 jtj
dalies grąžinimo j Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo"
nusako šiu lėšq teisinj reglamentavimą.
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Prievolė grąžinti lėšas t.y. jsipareigojimai atsiranda studentui pasirašant sutartj su
aukštąja mokykla (Lietuvos aukštosios mokyklos Studiją sutarties studento jsipareigojimq
dalyje numatyta, kad „j 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 jsipareigojimus, kurie
atspindėtq VSF veiklą (netaikomas dvigubas jrašas D/K) t.y. jsipareigojimai nepadengti turtu
(pinigais ar finansavimu), todėl jvykiai registruojami užbalansėje.
Grąžinimą j valstybės biudžetą administruoja Fondas. Jeigu asmenys nutraukia studijas
savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmąją studiją metą
pirmąjj semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta
tvarka, j valstybės biudžetą jie turi grąžinti 50 procentu einamqjq studijq metq studijq
programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę
studijq kainą, bet ne daugiau nei:
• asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijq pakopos programas;
• 50 bazinės socialinės išmokos dydžiu - asmenims, studijavusiems pagal antrosios
studijq pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijq programas,
skirtas mokytojo kvalifikacijai jgyti;
• 70 bazinės socialinės išmokos dydžiu - asmenims, studijavusiems trečiojoje studijq
pakopoje (jskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties
rezidentūros studijq programas.
Fondo stipendijq ir finansinės paramos skyrius sudaro studentu skolininkq sąrašus (pagal
pateiktus aukštqjq mokyklq duomenis). Šio sąrašo pagrindu asmenims išsiunčiami raginimai
susimokėti.
Asmenims susimokėjus, isipareigojimas perkeliamas j Fondo balansinę sąskaitą
„Sukauptos mokėtinos sumos j valstybės biudžetą". Ir kas savaitę pinigai grąžinami j biudžetą.
Per 2014 met-q I pusmetj j Valstybės biudžetą grąžinta 679.291,1 lLt.
Administruojant valstybės tikslinio finansavimo studijq programoms jgyvendinti lėšq
grąžinimą, 2013 m. registruotos grąžintinos asmenq j Valstybės biudžetą 16.804,20 Lt lėšos.
Baigiamosios nuostatos
Siekiant užtikrinti Fondui pavestu funkcijq sklandq vykdymą, buvo pertvarkytas darbo
organizavimas, perskirstytos Fondo darbuotojq funkcijos, tačiau ženkliai išaugo tarnautojq darbo
krūvis.
Direktoriaus pavaduotojas, 1.e. direktoriaus pareigas

Algis Zubrus

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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CRC kodas: dc7e5bbf
2-ojo VSAFAS „Finansines bilkles
ataskaita"
2 priedas

1

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

191722967, A.Goštauto 12 407, Vilnius
-

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

FINANSINES BŪKLES ATASKAITA
PAGAL

2014 M• birželio 30 d.

DUOMENIS

2014.07.29Nr.
(Data)

Straipsniai

Eil. Nr.

2

1

A.

I.
1.1
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.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
III.
III.1
111.2
111.3
111.4
111.5
111.6
IV.
V.

D.
I.

......,...._ _.....

•

Paskutinė
Pastabos. ataskaitinio
laikotarpio
Nr.
diena
3

•

Paskutinė
P
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
4

ILGALAIKIS TURTAS

94.647.502,31 103.910.260,20

Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė iranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas

1.036.557,41

1.099.044,00

367.109,41

429.596,00

669.448,00

669.448,00

435.319,38

510.388,19

145.586,25

147.972,87

289.733,13

362.415,32

Žemė

Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir jrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro jranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS

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

93.175.625,52 102.300.828,01
96.469.227,88 87.939.443,16
18.601,26
19.581,93
19.581,93

18.601,26

179.388,66
1.830.580,08
1.068.651,27

110.648,32
902.709,61

221.402,76
540.526,05

612.910,83
289.798,78

94.439.677,21 86.907.483,97

1Š VISO TURTO:

191.116.730,19 191.849.703,36

FINANASAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto

177.941.623,37 179.684.267,37

II. Iš savivaldybės biudžeto
III. Iš Europos Sqjungos, užsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq
IV. Iš kitq šaltiniq
E.

£12 -C6'

ISIPAREIGOJIMAI

182.943.394,98 184.528.587,71

5.001.771,61

4.844.320,34

512.357,27

829.764,62

CRC kodas: dc7e5bbf

2
Valstybinis studijq fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)

191722967, A.Goštauto 12 407, Vilnius
-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotgjąfinansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.
I.I
1.2
1.3
II.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.6.1
II.6.2
11.7
11.8
11.9
II.I0
II.11
11.12
F.
I.
II.
II.1
11.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Ilgalaikiai jsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai
Trumpalaikiai jsipareigojimai
Ilgalaikią atidėjinią einamąją metą dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikią isipareigojimą einamqją 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 jsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininką kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo jtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einarnqją metą perviršis ar deficitas
Ankstesnią metą perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUM1J, ISIPAREIGOJIM1), GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

512.357,27
177.677,72

829.764,62
104.560,74

8.760,00
8.760,00

92.685,36

488.899,37

127.391,85
114.602,34
7.660.977,94

124.003,61
103.540,90
6.491.351,03

7.660.977,94
1.169.626,91
6.491.351,03

6.491.351,03
1.276,31
6.490.074,72

191.116.730,19 191.849.703,36
k,,,

Direktoriaus pavaduotojas, 1.e. direktoriaus pareigas
(vIdojo seonaus subjekto vadovas arba jo p3ahotas admuustracuos vadovas)

FAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2q07

Algis Zubrus
(Parabs)

(Var as 1r pavarde)

p

Jelena Tkačenko
(Vardas ir pavarde)

CRC kodas: ca5dae5d
3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatq
ataskaita"
I priedas

Valstybinis studiju fondas
(viekno sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupes pavadinimas)

191722967, A.Goštauto 12 407, Vilnius
-

(viekno sektoriaus subjekto, parengusiolinansines bukles ataskaitq (konsaliduotqjq finansines būldes ataskaitq), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTARJ ATASKAITA
PAGAL 2014 M• birŽelio 30 d.

DUOM

2011(1429Nr.

kiS

EN

(Data)

)

•

EiL Nr.

Straipsniai

1
A.

I.
I.1
1.2
1.3
1.4
II.
III.
ITJ.1
111.2
B.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIll.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.

I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Pastabos
Na

2

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
iš savivaldybiq biudžeto
iš ES, užsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq le§q
iš kitq fmansavimo §altiniq
MOKESM IR SOCIALINPV IMOKI,JPAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinq pagrindinės veiklos kitq pajamq suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACUOS
KOMUNALINIV PASLAUGV IR RYSIV
KOMANDIRUOIV
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTV sumy
SUNAUDOTV IR PARDUOTV ATSARGIJ SAVIKAINA
SOCIALINIV IŠMOKV
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITV PASLAUGV
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
ICITOS VEIKLOS REZULTATAS

2

• •

Ataskaitinis
laikotarpis

Praejcs
ataskaitinis
Iaikotarpis

3

4

6.1
6.2
6.3

23.171.188,57 27.745.168,90
21.056.534,07 25.860.054,52

6.4

2.114.654,50

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

23.998.599,62 27.745.168,90

6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

12.980,85
17.442,62
15.970,81
26.004,89
827.410,68
23.418,99
14.338,64
19.919.164,83 25.795.794,62

6.15
6.16
6.17
6.12

65.564,18
67.243,08
1.970.193,65

6.18

1.997.037,96

2.561.314,15

6.18

1.169.626,91

2.561.314,15

6.18

1.169.626,91

2.561.314,15

23.171.188,57 27.745.168,90

903.863,02
146.978,40
43.699,95
2.111,18

1.885.114,38

794.270,21
221.884,55
52.501,32
1.257,21

60.162,81
761.512,03

-827.411,05

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS 1 BIUDZETA. 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 jTAKA
NUOSAVYBĖS METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktoriaus pavaduotojas, l.e. direktoriaus pareip.
.s
(viefojo sehonaus subjekto vadovas arba jo ppfiotas adnumalramos vadovas)

FAS vedėja

Alsis Zubrus
(Vardas v pavarcce)

Jelena Tkačenko
(vynauslasis bohaltens (bubaltens))

(Vardas v pavarde)
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viso finansavimo sumq
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nepiniginiam turtui isigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti 4.844.320,34

E :.; 0 2

la .2 .-

ir tarptautiniq organizacijq (finansavimo
sumq dalis, kuri gaunama išEuropos
Sqjungos, nejskaitant finansvimo sumq iš
valstybės ar savivsldybės biudžetq ES
projektams finansuoti):
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IšEuropos Sqjungos, užsienio valstybiq

o
..11.
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kitoms išlaidoms kompensuoti

-e-:

1
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2, ė.'
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-0 E .,

savivaldybės biudžeto asignavimq dalj,
gaut4 iš Europos Sqjungos, užsienio
valstybiq ir tarptautiniq organizacijq):
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169.104,25

g 9
. ;
. IE 3

157.100,62
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19.469.268,70

F, 4 -§"

179.684.267,37

i IT 1 I 1.

I

biudžeto asignavimq dalj, gaut4 iš
Europos S4jungos, užsienio valstybiq ir
tarptautiniq organizacijq):

2 §

A:

1.,

Išvalstybės biudžeto (išskyrus valstybės

i!,
2

0

S

.E

Finansavimo sumos

191722967. A.Goštauto 12-407. Vilnius
(viefoj o sektoriaus subjekto. parengusio finansines bakles ataskaitq (konsofiduo tqjq finansines bakles ataskatiq), kodas, adresas)
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