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PRIDEDAMA:
1. Aiškinamasis raštas, 6 lapai;
2. Finansinės būk1ės ataskaita (pradinė) pagal 2010-01-01 duomenis, 2 lapai;
3. Finansinės būk1ės ataskaita pagal 2010-03-31 duomenis, 2 lapai;
4. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010-03-31 duomenis, 1 lapas;
5. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAF AS taikymo poveikis
biudžetinės įstaigos pradinėje fmansinės būklės ataskaitoje pagal VSAF AS rodomai
informacijai, 2 lapai;
6. Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas 1ėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jlĮ
po
kaitinį laikotarpį 1 lapas.
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Aiškinamasis raštas
2010 m. birželio O!J d.
Vilnius
Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama - Fondas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama - valstybės biudžetas).
Fondo steigėjas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo
ministerijos.
Fondas - viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu,
taip pat sąskaitų banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Fondo veiklos tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, stipendijas
trečiosios studijų pakopos studentams, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti
skirtas priemones.
Fondo veiklos uždaviniai - įgyvendinti mokslo ir studijų politiką, siekti aukštojo mokslo kokybtls ir
prieinamumo, administruojant šiam tikslui skirtus valstybės išteklius.
Fondo lėšas sudaro:
1. Fondui skirti valstybės biudžeto asignavimai;
2. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų tikslinės lėšos;
3. Fondui grąžinamų paskolų palūkanų ir delspinigių lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas funkcijas
grąžintos ir išieškotos lėšos. Grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos nebiudžetinės lėšos, skirtos
valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams
pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams
pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami;
4. kitos teisėtai gautos lėšos.
Fondo personalą sudaro 25 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Fondo valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų, dirbančių 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 aktų reikalavimus.
Valstybinio studijų fondo 2010 metų I ketvirčio asignavimų planas iš viso 16894,1 tūkst.Lt valstybės
biudžeto asignavimų. Iš jų pagal programas: "Studentų kreditavimas ir finansinė parama" - 16365,8 tūkst.Lt,
"Veiklos užtikrinimas"- 528,3 tūkst.Lt.
Faktiškai buvo gauta - 6138,5 tūkst.Lt, tai sudaro - 36,5 proc. Iš jų pagal programas: "Studl~ntų
kreditavimas ir finansinė parama "- 5847,2 tūkst.Lt (35,7 proc), "Veiklos užtikrinimas"- 291,3 tūkst.Lt (55
proc.).
Valstybinio studijų fondo 2010 metų I ketvirčio kasinės išlaidos bendrai sudarė - 6131,1 tūkst.Lt. Iš
jų pagal programas: " Studentų kreditavimas ir finansinė parama "5839,8 tūkst.Lt, "Veiklos
užtikrinimas"- 291,3 tūkst.Lt.
Finansinės būklės ataskaitos pagal 2010 metų sausio 1 dienos būklę aiškinimas.
Pastaba Nr.l
Pateikta ilgalaikio turto likutinė vertė.
Pastaba Nr.2
Pateikta ilgalaikio nemateriaiaus turto likutinė vertė.
Pastaba Nr.3,4
Pateikta programinės įrangos likutinė vertė bei nebaigtų projektų vertė, t.y. programa "IS
MOKSLAS", kuri 2009-12-31 pripažinta nereikalinga, pasikeitus Fondo nuostatams; "IS PASKOLA 3"nebaigta kurti (darbai vyksta investicinio plano pagrindu).
Pastaba Nr.5
Pateikta materialaus turto likutinė vertė, kuri susideda iš:
Pastaba Nr.6
Negyvenamųjų patalpų likutinės vertės;
Pastaba Nr.7
Kito materialaus turto likutinės vertės, kurias sudaro: kompiuterinės įrangos, kitos biuro įrangos
likutinės vertės.

Tai turėjo įtakos pasyvų ir aktyvų sumų išlaidų sąmatų vykdymo balanse, perkėlimui į
apskaitą pagal naujus apskaitos standartus. Pokytį sudaro: nemateriaius turto amortizacijos
575139,49Lt iškėlimas ir materialus turto nusidėvėjimo 542238,55Lt iškėlimas iš likučių.
Pasyvo
sumoms
įtakos
padarė fondų iškėlimas:
ilgalaikio
turto
1261880,45Lt;
165000332,60Lt Studentų kreditavimo sistemos lėšų bei trumpalaikio turto fondo 134411,87Lt, viso
1663966624,92Lt.
Pastaba Nr.8, 9
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro po vienerių metų gautinos sumos. Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentams nuo 1998 metų išmokėtų valstybinių paskolų paskolos dalis sudaro 159414480,28Lt. Fonde
pagal teisės aktus buvo taikomos fiksuotos 5 procentų palūkanos už išmokėtą paskolą, kurios buvo
pradedamos grąžinti po dviejų metų, baigus studijas.
Nuo 2009 metų, pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą, Valstybiniam studijų fondui (iki
2009 12 31 Valstybiniam mokslo ir studijų fondui) buvo pavesta administruoti valstybės paskolas bei
valstybės remiamas paskolas. Valstybės paskolos buvo teikiamos iš valstybės lėšų, 0 valstybės remiamos
paskolos buvo teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. 2009 metais valstybė numatė garantuoti valstybės remiamų
paskolų iš viso už 100 mln. Lt, 0 2010 metais - už 150 mln.Lt.
Pastaba Nr.! 0
Trumpalaikio turto vertė, kurią sudaro:
Pastaba Nr.ll
Medžiagų ir atsargų likutis, kuris saugojamas Fondo patalpose.
Pastaba Nr.12
Išankstiniai apmokėjimai: likutį sudarė 108444,40Lt t.y. 3861,77 išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir
104582,63Lt (l1824,63Lt ir 92758Lt) išankstiniai mokėjimai kitiems subjektams. 11824,63Lt Chemijos
instituto 2009 metais vykdomo projekto likutis grąžintinas į biudžetą ir 92758Lt avansiniai mokėjimai pgl.
autorines mokslo kūrinių sutartis.
Pastaba Nr.13
Per vienerius metus gautinas sumas sudaro ilgalaikių valstybės paskolų einamųjų metų dalis bei
gautinos finansavimo sumos, t.y. atliktų paslaugų sąskaitų faktūrų apmokėjimui skirtos lėšos, bendrai metų
pradžiai buvo 5597970,27Lt.
Pastaba Nr.14
Gautinas finansavimo sumas metų pradžioje sudaro 8103,50Lt tiekėjams mokėtinos sumos, kurios
2009 metų gruodžio mėnesį buvo suteiktos, 0 sąskaitos faktūros gautos 2010 metų sausio mėnesį bei nuo
darbo užmokesčio apskaičiuotų mokesčių skola 40 14,42Lt.
Pastaba Nr.15
Per vienerius metus kitą gautiną sumą sudaro ilgalaikių valstybės paskolų einamųjų metų dalis5585852,32Lt.
Pastaba Nr.16, 17'7:),1'"
!f:.l)
~,c~:J'
Metų pradžiai 8692762,30Lt pinigų likutį banko sąskaitose sudaro: -'.,,''''
(
Banko sąskaitos LT467300010002456044
likutį sudaro 320,20Lt permoka, susidariusi paskolos
gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos "Veiklos užtikrinimas" patirtas išlaidas, kuri pripažįstama
kaip depozitinė suma, bei 553,20Lt, pinigų suma 2009 m. už aukcione parduotą nenaudojamą turtą bei
5,09Lt pavediminių lėšų likutis. Viso 878,49Lt. -;t1b, GO
~ &0
Banko sąskaitos LT257300010002462630
likutį sudaro 704217,90Lt Fondo programos "Studentų
kreditavimas ir finansinė parama" esančios grąžintos studentų paskolų, paskolų palūkanų, delspinigių lėšos,
82105,41Lt permokos, 8863,56Lt neaiškios sumos. Viso 895186,87Lt.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825
suformuotas 7896675 Lt Valstybės remiamų paskolų
garantinis fondas, kuris būtinas vykdant valstybės garantinius įsipareigojimus (2009 metais valstybė numatė
garantuoti studentams paskolų iš viso už 100 mln. Lt, 0 2010 metais - už 150 mln.Lt), bei 21,94Lt banko
klaidingai nenuskaitytos įplaukos į biudžetą už biudžetinių lėšų likutį banko sąskaitoje. Viso 7896696,94Lt.
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Pastaba Nr.18, 19,20,21
Finansavimo sumų 166384901,68Lt likutį 2010 metų sausio 1 d. sudaro:
Įsigyto 1261880,45 Lt ilgalaikio turto likutinė vertė. 165000332,60Lt studentų kreditavimo sistemos
lėšos; 14244,23Lt įsigytų, bet dar nepanaudotų medžiagų ir atsargų likutinė vertė, bei išankstinių mokėjimų
likutis, kurį sudarė 108444,40Lt t.y. 3861,77 išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir 104582,63Lt (11824,63Lt ir
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92758Lt) išankstiniai mokėjimai kitiems subjektams. (PastabaNr.12)
Tai turėjo įtakos pasyvų sumų išlaidų sąmatų vykdymo balanse perkėlimui į apskaitą pagal
naujus apskaitos standartus.
Pokytį sudaro: 165000332,60Lt Studentų kreditavimo
sistemos llėšų
įkėlimas į finansavimo sumas bei 1261880,45Lt ilgalaikio turto likutinės vertės įkėlimas.
Daroma prielaida, kad Fondas studentų kreditavimo sistemos lėšas suformavo valstybės biudžeto
skirtomis lėšomis, t.y. kiekvienais biudžetiniais metais buvo gaunamas finansavimas, iš kurio buvo
išmokamos paskolos, 0 tų paskolų, palūkanų, delspinigių grąžinimas papildydavo studentų kreditavimo
sistemos lėšas, todėl registravimo metu negalima tiksliai nurodyti finansavimo sumų pagal finansavimo
šaltinius. Vesti tokią apskaitą nebuvo tikslinga, nes visas iš biudžeto gautas finansavimo sumas, kiekvienais
metais išmokėdavo studentų paskoloms, todėl vadovaujantis protingumo principu, šios lėšos priskirtos tam
šaltiniui, iš kurio per praėjusius ataskaitinius metus gauta daugiausia lėšų, 0 jų per 1998-2009 metus gauta iš
valstybės biudžeto 169,4 mln.Lt, 0 grąžintų paskolų, palūkanų, delspinigių ir procesinių palūkanų suma - 47
mln.Lt.
Pastaba Nr. 22, 23, 24, 25, 26
Trumpalaikių įsipareigojimų 159238,23Lt likutį metų pradžiai sudaro:
21,94Lt kitos grąžintinos permokos - banko klaidingai nenuskaitytos įplaukos į biudžetą už
biudžetinių lėšų likutį banko sąskaitoje,
82105,41Lt kitos gautos permokos (studentų kreditavimo sistemos)- permokos;
8863,56Lt gautos neaiškios sumos (studentų kreditavimo sistemos) (Pastaba Nr.16, 17)
8103,50Lt tiekėjams mokėtinos sumos (Pastaba Nr.14);
40 14,42Lt nuo darbo užmokesčio apskaičiuotų mokesčių skola (Pastaba Nr.14);
55809,20Lt sukauptos Fondo darbuotojų atostoginių sąnaudos (42608,95Lt
darbuotojams,
13200,25Lt darbdavio Sodros mokestis);
320,20Lt depozito suma (Pastaba Nr. 16, 17).
Tai turėjo įtakos pasyvų sumų išlaidų sąmatų vykdymo balanse perkėlimui į apskaitą p:agal
naujus apskaitos standartus. Pokytį sudaro naujai užregistruotos: 21,94Lt kitos grąžintinos permokos;
82105,41Lt kitos gautos permokos; 8863,56Lt gautos neaiškios sumos; 55809,20Lt sukauptos Fondo
darbuotojų atostoginių sąnaudos.
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Pastab~Nr.27,.28,.29,30,31
.
I)Ltt~
2(Grynojo turto lIkutIs 8545641 ,99Lt, kUrĮ sudaro:
'J
J ,l_
7896675 Lt valstybės remiamų paskolų garantinis fondas (pastaba Nr.28, 29), kuris būtinas vykdant
valstybės garantinius įsipareigojimus, jis suformuotas iš studentų grąžintų paskolų, paskolų palūkanų,
procesinių palūkanų bei delspinigių lėšų, į apskaitą pagal naujus apskaitos standartus buvo įtrauktos kaip
pajamos turėjusios įtakos pasyvų sumoms išlaidų sąmatų vykdymo balanse .
. ug ,G"C' ?5648966,99Lt grynojo turto perviršis (pastaba Nr.30, J~h;1jm turėjo įtakos susidaręs studentų
kreditavimo sistemos pajamų likutis 704217,90Lt; -S58,29Lf pajamos už nereikalingo ilgalaikio turto
pardavimą aukciono metu bei užregistruotos 55809,20Lt atostoginių sukauptos sąnaudos.
Tai turėjo įtakos pasyvų sumų išlaidų sąmatų vykdymo balanse perkėlimui į apskaitą pagal
naujus apskaitos standartus,
registruojant
grynojo turto likutį, bei pajamų iškėlimui iš apskaitos.
Pajamas sudarė 8691883,81Lt (7896675Lt + 7047217,90Lt + 90990,91Lt) studentų kreditavimo
, [/"sistemos
grąžinimai bei ~Lt
pajamos už ?ereikalingo ilgalaikio turto pardavimą aukciono metu,
viso 8692442,10Lt. (pastaba Nr.15,16)
-~' j C. ;; <) g. 6-'" .d6 Cl f: ()
Finansinės būklės ataskaitos pagal 2010 metų kovo 31 dienos būklę aiškinimas.
Per 2010 metus įvyko:
Pastaba Nr.l
Nuo metų pradžios ilgalaikio turto eilutėje pateiktas pokytis, kurį sudaro: sumažėjimas - 37020,87Lt
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija.
Pastaba Nr.2,3
Nuo metų pradžios ilgalaikio nemateriaiaus turto eilutėje (programinė įranga ir licencijos) pateiktas
pokytis, kurį sudaro: sumažėjimas - 8661,89Lt - ilgalaikio nemateriaiaus turto amortizacija.
Pastaba Nr.4
Nebaigtų projektų eilutė liko nepakitusi, nes programa "IS MOKSLAS"- pripažinta nereikalinga,
pasikeitus Fondo nuostatams; "IS PASKOLA 3" - nebaigta kurti (darbai vyksta
investicinio plano
pagrindu).
Pastaba Nr.5
Nuo metų pradžios ilgalaikio materialaus turto eilutėje pateiktas pokytis, kurį sudaro: sumažėjimas -
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22058,98Lt - ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
Jį sudaro:
Pastaba Nr.6 Negyvenamųjų patalpų nusidėvėjimas- 1193,31 Lt
Pastaba Nr.7 Baldai ir biuro įranga - 20865,67Lt
Pastaba Nr.8, 9
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro po vienerių metų gautinos sumos. Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentams nuo 1998 metų išmokėtų valstybinių paskolų paskolos dalis sudaro 159414480,28Lt. Fonde
pagal teisės aktus buvo taikomos fiksuotos 5 procentų palūkanos už išmokėtą paskolą, kurios buvo
pradedamos mokėti po dviejų metų, baigus studijas.
Nuo 2009 metų pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą Valstybiniam studijų fondui (iki
2009 12 31 Valstybiniam mokslo ir studijų fondui) buvo pavesta administruoti valstybės paskolas bei
valstybės remiamas paskolas. Valstybės paskolos buvo teikiamos iš valstybės lėšų, 0 valstybės remiamos
paskolos buvo teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. 2009 metais valstybė numatė garantuoti valstybės remiamų
paskolų iš viso už 100 mln. Lt, 0 2010 metais - už 150 mln.Lt.
Pastaba Nr.! 0
Nuo metų pradžios trumpalaikio turto eilutėje pateiktas pokytis, kurį sudaro padidėjimas- 6757,43Lt
ir sumažėjimas - 9469,27Lt.
Pastaba Nr.ll
Medžiagų ir atsargų per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 6741,09Lt, 0 nurašyta už 9381,09; atsarginių
dalių įsigyta už 16Lt, 0 nurašyta už 88,18Lt.
Pastaba Nr.12
Nuo metų pradžios išankstinių mokėjimų eilutėje metų pradžioje likutį sudarė 108444,40Lt t.y.
3861,77 išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir 104582,63Lt (11824,63Lt ir 92758Lt) išankstiniai mokėjimai
kitiems subjektams. 11824,63Lt Chemijos instituto 2009 metais vykdomo projekto likutis grąžintinas į
biudžetą. 2010-01-19 buvo gauti pinigai ir pervesti į biudžetą ir 92758Lt avansiniai mokėjimai pgl. autori nes
mokslo kūrinių sutartis, kurie 2010-01-31 priėmimo - perdavimo akto pagrindu buvo perduoti Lietuvos
mokslo tarybai, pasikeitus Fondo nuostatuose vykdytinoms funkcijoms. Tiekėjai įvykdė savo įsipareigojimus
už 3619,77Lt, naujai sumokėti avansiniai mokėjimai sudarė 684,86Lt.
Pastaba Nr.13, 14, 15
Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:
Ilgalaikių valstybės paskolų einamųjų metų dalis, kuri metų pradžioje buvo 5585252,32. Per
ataskaitinį laikotapį įmokėta 3321789,83 Lt paskolų dalis. Likutį sudaro 2225867,93Lt.
Gautinas finansavimo sumas metų pradžioje sudarė 8103,50Lt tiekėjams mokėtinos sumos,
t.y.paslaugos 2009 metų gruodžio mėnesį buvo suteiktos, 0 sąskaitos faktūros gautos 2010 metų sausio
mėnesį bei nuo darbo užmokesčio apskaičiuotų mokesčių skola 4014,42Lt. Per ataskaitinį laikotarpį
padengtos skolos bei apskaitoje užfiksuotos į sąnaudas nurašytų ir pajamomis pripažintų paslaugų veiklai
užtikrinti sumos - 14757,56Lt.
Kitas sukauptas pajamas sudaro darbuotojų atostoginių sumos, kurias Fondas turi pripažinti kaip
trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimą už mokamą ne darbo laiką, kaupdamas būsimų išmokq už
mokamą ne darbo laiką sąnaudas - kai darbuotojai atliko darbą, suteikiantį teisę į ilgesnį būsimą mokamą ne
darbo laiką (pavyzdžiui, kasmetines atostogas, kurios susikaupia už anksčiau išdirbtą darbo laiką).
Perskaičiavus uždirbtas darbuotojų atostoginių sumas, 2010 metų kovo 31 dienai jos sudaro 26300,69Lt.
Pastaba Nr.16, 17
"
. .
.
') 6~Ų, 2015/
2010 metų kovo 31 d.12(j74568,l1LtpmlgųhkutĮbankosąskmtosesudaro:
1c ,
'
Nepakitęs banko sąskaitos LT467300010002456044
likutis - 878,49Lt. -;P',
-'"
Banko sąskaitos LT2573000 10002462630 likutis - 4769597,18Lt, kurį sudaro: 4064203,29Lt Fondo
programos "Studentų kreditavimas ir finansinė parama" esančios grąžintos studentų paskolų If:šos,
551711,67Lt paskolų palūkanų lėšos, 61744,73Lt delspinigių ir procesinių palūkanų lėšos, 82165,81Lt
permokos, 9372,60Lt neaiškios sumos bei 400,08Lt nepaskirstytos sumos.
Banko sąskaitoje LT0773 000 10 118488825 suformuotas garantinis fondas liko nepakitęs t.y.
7896675 Lt.
Valstybinio studijų fondo 2010 metų banko sąskaitos (biudžetinės) LT58730001 0002455731 likutį
sudaro - 7410Lt neišmokėtų socialinių stipendijų suma (studentai nepatikslino savo asmeninių duomenų
bankiniams pervedimams vykdyti) bei 7,44Lt biudžetinių lėšų likutis veiklai užtikrinti.
Pastaba Nr.18, 19,20,21
2010 metų kovo 31 d. likutį sudaro 166253215,64Lt:
1231159,09Lt ilgalaikio turto likutinė vertė, nurašytas nusidėvėjimas ir amortizacija (pastaba Nr. I ),

11532,39Lt nepanaudotų medžiagų ir atsargų likutinė vertė (įsigyta - 6533,IILt, panaudota - 9244,95Lt)
(Pastaba Nr.U) bei lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti - 165010524,16Lt (gauta - 6141209,90Lt,
panaudota 6134880,IILt),
kurią sudaro avansiniai mokėjimai 926,86Lt (Pastaba Nr.12); Fondo veiklai
vykdyti likutis banke 7,44Lt (pastaba Nr.16, 17) , gautinos finansavimo sumos patirtoms sąnaudoms
apmokėti - 9257,26Lt bei nepakitusios studentų finansavimo sistemos lėšos 165000332,60Lt.
Pastaba Nr. 22, 23, 25
Trumpalaikių įsipareigojimų 196536, 14Lt likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:
82165,81Lt kitos gautos permokos (studentų kreditavimo sistemos), gauta 1957,92Lt, grąžinta I 897,52Lt;
93725,60Lt gautos neaiškios sumos (studentų kreditavimo sistemos), gauta 1992,26Lt, paskirstytos
jau turėtos sumos - 1483,22Lt;
400,08Lt nepaskirstytos
sumos (studentų kreditavimo sistemos), turėjusios įtakos studentų
vykdomiems įsipareigojimams;
14757,56 tiekėjams mokėtinos sumos;
7410Lt neišmokėtų socialinių stipendijų suma (studentai nepatikslino savo asmeninių duomenų
bankiniams pervedimams vykdyti) (Pastaba Nr. 16, 17)
82109,89Lt sukauptos atostoginių sąnaudos (perskaičiuotos 2010 metų kovo 31 d.), kurias sudaro
62688,88Lt darbuotojams mokėtini atostoginiai bei 19421,0 ILt darbdavio Sodros mokestis nuo atostoginių.
Apyvartai turėjo įtakos tai, kad išmokėta 1057,26Lt atostoginių, pervesta 327,54Lt mokesčių bei
perskaičiuotos atostoginių sąnaudos ataskaitinio periodo pabaigai;
320,20Lt permoka, susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos "Veiklos
užtikrinimas" patirtas išlaidas, kuri pripažįstama kaip depozitinė suma, kuri liko nepakitusi.
Pastaba Nr.27, 28, 29, 30, 31
Pateiktas grynojo turto likutis 9159098,39Lt, kurio pokytį sudaro 613456,40Lt (Pastaba Nr.32) per
einamuosius metus gautų palūkanų pajamos (Pastaba Nr.16, 17).
Likusios sumos liko nepakitusios. Jas sudaro:
7896675 Lt valstybės remiamų paskolų garantinis fondas (pastaba Nr.28, 29), kuris būtinas vykdant
valstybės garantinius įsipareigojimus, jis suformuotas iš studentų grąžintų paskolų, paskolų palūkanų,
procesinių palūkanų bei delspinigių lėšų. G lfg. ('::.
DO, ;7) 9
. An~stesnių metų 648966,?9L~ gryn~jo turto pe~iršis (~ast~ba Nr. 31). Tam turėjo įtakf~ g~ėjusiai~
metais susldaręs studentų kreditaVimo sistemos pajamų likutis 704217,90Lt; -558-;19L1 'p'aJltmos uz
nereikalingo ilgalaikio turto pardavimą aukciono metu bei užregistruotos 55809,20Lt atostoginių sukauptos
sąnaudos.
Kita svarbi informacija:
Valstybinio studijų fondo 2010 metų I ketvirčio asignavimų planas iš viso 16894100Lt valstybės
biudžeto asignavimų. Iš jų pagal programas: "Studentų kreditavimas ir finansinė parama" - 16365800Lt,
"Veiklos užtikrinimas"- 528300Lt.
Faktiškai buvo gauta - 6138485,75Lt, tai sudaro - 36,5 proc. Iš jų pagal programas: "Studentų
kreditavimas ir finansinė parama "- 5847158,40Lt (35,7 proc), "Veiklos užtikrinimas"- 291327,35Lt (55
proc.).
Valstybinio studijų fondo 2010 metų I ketvirčio kasinės išlaidos bendrai sudarė - 613 1068,31 Lt. Iš
jų pagal programas: " Studentų kreditavimas ir finansinė parama" - 5839748,40Lt, "Veiklos užtikrinimas"291319,91Lt.
Programos" Studentų kreditavimas ir finansinė parama" lėšų ekonomijai didelę įtaka turėjo tai, kad
per 2009 metų IV ketvirtį studentai su bankais pasirašė 4584 sutartis, 16.571,0 tūkst.Lt bei 1716,7 tūkst. eurų
(5927,4 tūkst.Lt) sumoms (bendrai 22.498,4 tūkst.Lt) , tačiau per praėjusius metus iš bankų buvo išmokėta
tik 16.541, 7 tūkst.Lt, 0 teisės aktuose numatyta palūkanų kompensavimo tvarka numatė palūkanų
kompensavimą už banke išduotas paskolas studijų įmokai, kurių sumos 2010 metais ženkliai sumažėjo, nes
krito VILIBOR ir EURIBOR.
Pažymėtina ir tai, kad socialines stipendijas buvo suplanuota išmokėti 12670 studentams, tačiau
dokumetus pristatė tik 4662, tai turėjo didelę įtaką susidariusiai lėšų ekonomijai I ketvirtyje.
Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2010 metų kovo 31 dienos būklę aiškinimas.
Pastaba Nr.l,2
Į Fondo apskaitą per atsakaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gautų arba gautinų finansavimo sumų
įregistruota 6203785,86Lt suma, kuri panaudota per ataskaitinį laikotarpį Fondo turėtoms sąnaudoms
kompensuoti.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma įregistruota kaip finansavimo pajamos, ją sudaro

30720,87Lt;
Panaudotos įstaigos veikloje atsargos už 9469,27Lt, jų panaudojimas įregistruotos kaip finansavimo
pajamos;
Kitoms išlaidoms panaudotas lėšas sudaro 6163595,72Lt suma, kuri įregistruotos kaip finansavimo
pajamos. Jos siejamos su Fondo patirtomis sąnaudomis ir išaiškintos sąnaudų pagrindime.
Pastaba Nr.3
Pagrindinė veiklos 6203785,86Lt sąnaudas sudaro:
Pastaba Nr.4
Darbo užmokesčio sąnaudos - 176468,04Lt
Atostoginių sąnaudos- 27685,49Lt
Ligos pašalpų sąnaudos- 1363,18Lt
Materialinių pašalpų mirus šeimos nariui - 4000Lt
Socialinio draudimo sąnaudos - 54682,87Lt
Pastaba Nr. 5
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 30720,87Lt sudaro:
Nematerialiojo turto amortizacija - 8661 ,89Lt
Ilgalaikio materialiojo nusidėvėjimo sąnaudos - 22058,98Lt
Pastaba Nr.6
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 31209Lt sudaro:
Šildymo - 6107,83Lt;
Elektros energijos - 6387,47Lt;
Vandentiekio ir kanalizacijos - 167,52Lt;
Ryšių paslaugų - 16443,94Lt;
Kitų komunalinių paslaugų - 21 02,24Lt.
Pastaba Nr.7
Komandiruočių sąnaudos - 102,50Lt.
Pastaba Nr.8
Transporto - 1920,81.
Pastaba Nr.9
Kvalifikacijos kėlimo - 1704Lt.
Pastaba Nr.10
Paprastojo remonto ir eksploatacijos - 12840,38Lt.
Pastaba Nr.ll
Sunaudota įstaigos veikloje atsargų - 9469,27Lt.
Pastaba Nr.12
Kitų paslaugų - 10661 ,07Lt.
Pastaba Nr.l3
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudas 5841738,83Lt sudaro:
Doktorantų stipendijų - 382530Lt,
Studentų socialinių stipendijų - 544791 OLt,
Studentų palūkanų kompensavimo sąnaudos - 11298,83Lt.
Pastaba Nr.l4, 15
Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro 613456,40Lt. Apskaičiuotos palūkanos sudaro
551711,67Lt, 0 apskaičiuotos procesinės palūkanos ir delspinigiai sudaro 61744,73Lt. Finansinės būklės
ataskaitos pagal 20 10-03-31 duomenis Pastabos Nr.16, 17.

Valstybinio studijų fondo
Finansų ir apskaitos
skyriaus vedl~ja

Jelena Tkačjmko

Valstybinis studijų fondas
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
191722967 (90 9001628) A.Goštauto 12-407, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. sausio ld. DUOMENIS
2010- CG - (}fJ Nr.R2(data)

JII3

Eil. Nr.

Straipsniai

II.9
11.10
III.
IILl
III.2
111.3

ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti proiektai ir išankstiniai apmokėiimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnoiamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnoiamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėiimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Investiciios į kontroliuojamus ir asociiuotuosius subjektus
Investicijos i skolos vertybinius popierius
Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams

III.4
III.5
III. 6
IV.

Po vienerių metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuoti indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS

C.
I.

TRUMPALAIKIS
TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkciia ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)
Išankstiniai apmokėiimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos iš kontroliuoiamų ir asociiuotųių subiektų
Gautini mokesčiai ir socialinės imokos

A.
I.
Ll
1.2
1.3
1.4
II.
ILl
11.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
11.8

Ll
1.2
1.3
1.4
II.
III.
III. 1
111.2

Pastabos

Nr.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

1
2

160.676.360,24
866.087,51

v

3

322.872,51

,

4
5

543.215,00
395.792,45

6

167.065,83

7

228.726,62

8

159.414.480,28

9

159.414.480,28

0,00
0,00

'J

0,00
~'

\,
.1

;

TURTAS
10

14.413.421,17
14.244,23

11

14.244,23

12
13

108.444,40
5.597.970,24

0,00
0,00

.
0,00

lIU
III.4
IV.
V.
V.l
V.2

Gautinos finansavimo sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investiciios
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai iš biudžeto
Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai

14
15

12.117,92
5.585.852,32

16

8.692.762,30

17

8.692.762,30

IŠ VISO TURTO:

D.

II.
ILl
11.2
III.

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstvbės biudžeto
Nepiniginiam turtui isigyti
Kitoms išlaidoms
Iš savivaldybės biudžeto
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms
Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų

IV.

Iš kitų šaltinių

E.
I.

ISIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai isipareigoiimai
Ilgalaikės fmansinės skolos
Ilgalaikiai atidėiiniai
Kiti ilgalaikiai isipareigoiimai
Trumpalaikiai isipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai
atidėiiniai
Kitų ilgalaikių isipareigoiimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės finansinės skolos
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Gražintinos fmansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Valstybinės mokesčių inspekcijos grąžintini mokesčiai
Tiekėiams mokėtinos sumos
Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams mokėtinos
sumos
Su darbo santykiais susiie isipareigoiimai
Kiti trumpalaikiai isipareigoiimai

I.
Ll
1.2

Ll
1.2
U
II.
ILl
11.2
IU
11.4
11.4.1
11.4.2
11.5
11.6
II.7
11.8
11.9
ILlO
F.
I.
I. 1
1.2
II.
ILl
11.2

GRYNASIS TURTAS
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Sukauptas perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų
Einamųjų metų
IŠ VISO FINANSAVIMO
GRYNOJO TURTO:

SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ

18
19
20
21

0,00

175.089.781,41

0,00

166.384.901,19
166.384.901,19
1.276.124,19
165.108.777,00

0,00
0,00

22

159.238,23
0,00

0,00
0,00

23

159.238,23

0,00

24

4.014,42

25

8.103,50

26

147.120,31

27
28

8.545.641,99
7.896.675,00

29
30
31
32

7.896.675,00
648.966,99
648.966,99

0,00
0,00

IR
175.089.781,41

Valsty~\9dlcm)

0,00

~ąf.(parašas)

Sigitas Ren~ys
Valstybinio studijų fondo
Finansų ir apskaitos

skyriaus vedėja

/}

Jelena Tka~enko ~)Y_

Valstybinis studijų fondas
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
191722967 (90 900 1628) A.Goštauto 12-407, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. kovo 31d. DUOMENIS
2010-06-

OI;

Nr.R2- ~

(data)

Straipsniai

Eil. Nr.

A.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
11.1
II.2
II.3
II.4
11.5
II.6
II.7
11.8
II.9
IUO
III.
ml
III.2
II1.3

ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė iranga
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti proiektai ir išankstiniai apmokėjimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnoiamosios kultūros vertvbės
Mašinos ir irenginiai
Transporto priemonės
Kilnoiamosios kulturos vertybės
Baldai ir biuro jranga
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statYba ir išankstiniai apmokėiimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Investiciios i kontroliuoiamus ir asociiuotuosius subiektus
Investiciios j skolos vertybinius popierius
Paskolos kontroliuojami ems ir asocijuotiesiems subjektams

III.4
III.5
III.6
IV.

Po vienerių metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuoti indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS TURTAS

C.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
III.
lIU
III.2
lI1.3
III.4
IV.
V.
V.l
V.2

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos. žaliavos ir ukinis inventorius
Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkciia ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos iš kontroliuoiamų ir asociiuotųių subiektų
Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos
Gautinos finansavimo sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investiciios
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai iš biudžeto
Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastabos Nr.

Paskutin(~ praėjusio
Paskutinė
ataskaitinio
ataskaitinio
laikotarpio diena laikotarpio diena

1
2

160.645.639,37
857.425,62

3

314.210,62

4
5

543.215,00
373.733,47

6

165.872,52

7

207.860,95

8

159.414.480,28

9

159.414.480,28

10

14.963.210,80
11.532,39

11

11.532,39

12
13

926,86
2.276.183,44

14
15

41.058,25
2.235.125,19

16

12.674.568,11

17

12.674.568,11

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė
Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
ataskaitinio
laikotarpio diena laikotarpio diena

175.608.850,17

0,00

18
19
20
21

166.253.215,64
166.253.215,64
1.242.691,48
165.010.524,16

0,00
0,00

22

196.536,14
0,00

0,00
0,00

23

196.536,14

0,00

IŠ VISO TURTO:

D.
U
1.2
II.
IU
11.2
III.

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Nepiniginiam turtui isigyti
Kitoms išlaidoms
Iš savivaldYbės biudžeto
Nepiniginiam turtui isigyti
Kitoms išlaidoms
Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų

IV.

Iš kitų šaltinių

E.
I.

11.9
IUO

IlSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai isipareigojimai
Ilgalaikės finansinės skolos
Ilgalaikiai atidėiiniai
Kiti ilgalaikiai isipareigoiimai
Trumpalaikiai isipareigoiimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai
atidėiiniai
Kitų ilgalaikių isipareigoiimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės finansinės skolos
Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus
Gražintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Valstybinės mokesčių inspekciios gražintini mokesčiai
Tiekėiams mokėtinos sumos
Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams mokėtinos
sumos
Su darbo santYkiais susiie isipareigoiimai
Kiti trumpalaikiai isipareigoiimai

F.
I.
I. 1
1.2
II.
IU
11.2

GRYNASIS TURTAS
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Sukauptas perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų
Einamųjų metų

I.

U
1.2
1.3
II.
IU
11.2
11.3
11.4
11.4.1
11.4.2
11.5
11.6
11.7
11.8

24

25

14.757,56

26

181.778,58

27
28

9.159.098,39
7.896.675,00

29
30
31
32

7.896.675,00
1.262.423,39
648.966,99
613.456,40

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR
GRYNOJO TURTO:
Valstybinio studijų fondo

(viešojo s-ek-t-o-ri-au-s-su-b-~e-k-t-o-v-a-d-ov-o-p-ar-e-ig-ų-p-a-v-a-d-in-i-m-a-s
)--S-i-gi~~'ffl~r
pavardė)

0,00
0,00

0,00

175.608.850,17
~

0,00

~.::;;

(parašas)

('---.

Valstybinio studijų fondo
Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko (~
(

{

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių
fondus (iskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Valstybinis studijų fondas
(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
191722967 (90 900 1628) A.Goštauto 12-407, Vilnius
(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

PAGAL 2010 M. Kovo 31d. DUOMENIS
2010-~

Eil.
Nr.

- O!J
(Data)

Straipsniai

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstvbės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
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7-ojo VSAFAS "Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas"
3 priedas
(Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAF AS taikymo poveikį
biudžetinių įstaigų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAF AS rodomai informacijai pateikimo
formos pavyzdys)
PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAF AS TAIKYMO
POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE P'AGAL
VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI
Eil.
Nr.
Aktyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
A. perėjimo prie VSAF AS dienos pagal iki VSAF AS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
1.1
Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-)
1.2.
Nematerialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
1.3.
Anksčiau neregistruoto nematerialiojo turto registravimas apskaitoje (+)
1.4.
Anksčiau registruoto nematerialiojo turto nurašymas iš apskaitos (-)
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
2.1.
Ilgalaikio materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas (-)
2.2.
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registravimas
2.3.
apskaitoje
2.4.
Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
2.5.
vertinimo tikrąja verte (+/-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl
2.6.
biologinio turto iškėlimo (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl turto,
2.7.
kurį priimtas sprendimas parduoti, iškėlimo (-)
3. Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas
3.1.
Nuosavybės metodo taikymo įtaka ilgalaikiam finansiniam turtui (+/-)
3.2.
Ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
3.3.
įvertinimo tikrąja verte (+/-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
3.4.
įvertinimo amortizuota savikaina (+/-)
Anksčiau neregistruoto ilgalaikio finansinio turto registravimas
3.5.
apskaitoje
4. Biologinio turto registravimas apskaitoje
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SumaI
Biologinio turto perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto ir
trumpalaikio turto (+)
Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl įvertinimo metodo
pasikeitimo (-)
Trumpalaikio turto iškėlimas (-)
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas
Atsargų nuvertėiimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruotų atsargų registravimas apskaitoje (+)
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas
sprendimas parduoti, įkėlimo (+)
Anksčiau registruotų atsargų nurašymas iš apskaitos (-)
Išlaidų ir sąnaudų iškėlimas (-)
Gautinų sumų vertės pasikeitimas
Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje (+)
Kiti koregavimai
Turto suma pradinė.ie finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAF AS
Pasyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
perėjimo prie VSAF AS dienos pagal iki VSAF AS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką
Finansavimo sumų pasikeitimas
Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo,
biologinio, ilgalaikio finansinio turto balansinių verčių sumai,
įkėlimas
Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pasikeitimas (+/-)
Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėiimo iškėlimas (-)
Fondų iškėlimas (-)
Pardavimų ir paslaugų bei pajamų iškėlimas (-)
Įsipareigojimų vertės pasikeitimas
Atidėj inių suformavimas (+)
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų registravimas (+)
Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigoj imų registravimas apskaitoje (+)
Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas (+/-)
Grynojo turto likučio registravimas
Nuosavybės metodo įtaka (+/-)
Kita
Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje
finansinės būklės ataskaito.ie pagal VSAFAS

(134412)

175089781
176341571

166262212
1261880

165000332
(575139)
(542239)
(166396624)
(8692442)
146800

146800
8545642
8545642
175089781
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(Informacijos

apie finansavimo sumas (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
Valstybinis studijų fondas
191722967, A.Goštauto 12-407, Vilnius
FINANSAVIMO SUMOS (IŠSKYRUS P AVEDIMŲ IR KITAS LĖŠAS) PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER AT ASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
cRo!t::>(t)G

Eil.
Nr.

1

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.

Finansavimo

sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2
3
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimų sumoje esančią fmansavimo
sumų gautų / gautinų iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
dalį):
nepiniginiam turtui įsigyti
1.276.124,19
kitoms išlaidoms kompensuoti
165.108.777,00
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų:
166.384.901,19

<0:5

m 1<2 -

Gautos / gautinos
finansavimo sumos,
užregistruotos
viešojo sektoriaus
subjekto apskaitoje
per ataskaitinį
laikotarpį

Perduota per
ataskaitinį
Grąžinta per
laikotarpį
ataskaitinį
kitiems viešojo
laikotarpį
sektoriaus
subjektams

6

4

5

6.533,11
6.141.209,90

92.758,00

11.824,63

6.147.743,01

92.758,00

11.824,63

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
perleidimo
per
ataskaitinį
laikotarpį
7

Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
savo veiklai per
ataskaitinį
laikotarpį

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

8

9

-39.965,82
-6.134.880,11

-6.174.845,93

1.242.691,48
165.010.524,16

166.253.215,64
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