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I.

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
kyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetiniq istaigq istatyme
(Zin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kituose teisės aktuose.
Fondas — viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo
pavadinimu, taip pat sąskaitq banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos
Respublika.
Fondo veiklos tikslas — administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, studijq
stipendijas, socialines stipendijas, jgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui
užtikrinti skirtas priemones.
Fondo personalą sudaro 25 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis.
Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko pagal teisės aktq reikalavimus.
Baigtas vykdyti projektas „Studijq prieinamumo užtikrinimas specialiqjq poreikiq turintiems
studentams"- toliau ES projektas. Veiksmq programa: žinogiškqjq 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 201508-31 (3 metai 4 mėn.). 2015-09-30 ESFAi pateikta galutinė projekto jvykdymo ataskaita. Ivertinimas
dar nepateiktas.
Projekto tikslams pasiekti buvo vykdomos 2 veiklos:
1. Tiksliniq išmoką studijq prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos
pritaikymas specialiqjq poreikiq turintiems studentams. Šia veikla buvo siekiama sukurti palankią
studijq aplinką specialiqjq poreikiq turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems nejgaliesiems)
buvo mokamos tikslines išmokos — 152 Eur per mėnesj. Šios išmokos buvo skirtos individualiems
studentq specialiesiems poreikiams studijq procese tenkinti. Projekto partneriai turėjo galimybę
gerintifirengti 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 buvo organizuoti mokymai, skirti aukštqjq mokyklq švietimo pagalbos
specialistams/darbuotojams (jskaitant mentorius). Buvo organizuoti 6 dienq mokymai po 8
akademines valandas viso projekto metu. Siekiant užtikrinti projekto partneriams teikiamq paslaugu
kokybę, mokymai vyko trijuose šalies regionuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

11. 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 konkretaus VSAFAS- o reikalavimo,
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Fondas vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1- jame VSAFAS „Finansiniq ataskaitq
rinkinio pateikimas".
M. Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Apskaitos politika patvirtinta Valstybinio studijq fondo 2012 m. birželio 15d. direktoriaus
Isalcymu Nr.V1-47 „Dėl Valstybinio studijq fondo apskaitos politikos patvirtinimo". Valstybinio
studijui fondo 2012 m. birželio 27 d. direktoriaus isalcymu Nr.V1-48 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo
ir studijq fondo direktoriaus 2006 m. gruodžio 28 d. Isakymo Nr. V1-72 „ Dėl Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijq fondo paskolq apskaitos vadovo patvirtinimo" patvirtintas paskolq apskaitos
vadovas.

IV. Pastabos
1.Ilgalaikis turtas
1.1. Nematerialus turtas:
Programinė iranga ir jos licencijos. Direktoriaus isakymo pagrindu ( suderinus su Švietimo ir
mokslo ministerija) nustatytas naudingo tarnavimo laikas.
Priskaičiuota amortizacija — 14.890,52 Eur. Per ataskaitini laikotarpi isigyta: 4 licencijos, 3
garantijos už 6079,80 Eur bei atlikti IS „Paskola" platformos modifikavimo darbai už 75.343 Eur.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip isipareigojimq
ivykdymo garantija, nėra.
Naujo turto, isigyto iš Valstybės biudžeto lėšq patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams
turto, Fonde nėra.
1.2. Ilgalaikis materialus turtas:
Per 2015 metq 9 mėnesius priskaičiuotas nusidėvėjimas — 22.081,97 Eur.
Vykdant ES projektą, partneriams perduota: 9 vnt. vidinio ryšio sisteminiq irenginiq klausos
negalią turintiems asmenims; 9 vnt. stacionariq elektroniniq didinimo priemoniq (silpnaregiams), 2
siuvimo mašinos pritaikytos dirbti silpnaregiams, 25 mobilūs laiptq kopikliai viso už 105.269 Eur.
Visos prekės perduotos aukštosioms mokykloms.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, ikeisto kaip Isipareigojimq
ivykdymo garantija, nėra.
Patalpq, kurios nenaudojamos iprastinėje veikloje ir laikomos vien tik pajamoms iš nuomos,
nėra.
Turto, isigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės I kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Fondas neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamqjq ar nekilnojamtijq
kultūros vertybiq grupiq.
Turto nuvertėjimo nėra.
Turto, perduoto Turto bankui, nėra.
1.3 Ilgalaikis finansinis turtas:
sudaro studentams išmokėtos valstybės paskolos. Apskaitos politika aprašyta Fondo
apskaitos politikoje.
Per 2015 metq 9 mėnesius (ataskaitini laikotarpI) paskolq gavėjai grąžino paskolq —
2.687.480,20 Eur., kurie sumažino studentq isipareigojimus.
Per 2015 metti 9 mėnesius komisijos sprendimu pripažintas paskolq 182.088,85 Eur.
nuvertėjimas, t.y. paskolq gavėjai vėluoja grąžinti paskolas daugiau kaip 360 dienq.
ilgalaikes gautinas sumas registruota valstybės biudžeto lėšq, skirtq studijq kainai valstybės
finansuojamose studijq vietose apmokėti, arba jq dalies grąžinimo I Valstybės biudžetą — 3.170.770,72
Eur., per 2015 metq 9 mėnesius pripažintas nuvertėjimas 983.548,87 Eur, t.y. vėluojama grąžinti lėšas
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daugiau kaip 360 dienq.
f ilgalaikes gautinas sumas registruotos valstybės tikslinio finansavimo studijq programoms
jgyvendinti lėšos, 2015 m. registruota kaip grąžintina asmenq j Valstybės biudžetą 2.259,08 Eur.
suma.

2.Trumpalaikis turtas
2.1. Atsargos: Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Fondo reikmėms isigyta už 13.673,13 Eur, panaudota — 12.350,46 Eur.
2.2. Išankstiniai apmokėjimai:
Per 2015 metq 9 mėnesius išankstiniq apmokėjimuose registruota 226.393,75 Eur.
Juos sudaro:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
UAB „Verslo žinios" prenumerata
28,04
UAB „Lietuvos rytas" prenumerata
95,34
Vf Seimo leidykla „Valstybės žinios" 116,69
prenumerata
Všj Registrq centras
26,65
UAB „Leidybos studija" Fondo 1.033,80
populiarinimo paslaugos
Permoka Sodrai ir VMI mokesčiq nuo
darbo užmokesčio
Sukauptos
ateinančiq
laikotarpiq 199.893,01
sąnaudos (Perimtq VSF-o valstybės
remiamq
paskolq skolos, kurios
pradelstos grąžinti skolininkq 365
dienas)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
10,43
170,74
38,87
26,65
1033,80
148,78
224.964,45

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos — 4.991.4040,50 Eur. Jas sudaro:
2.3.1. Po vienq metq gautinq sumq einamqjq metq dalis — 2.108.257,87 Eur (valstybės
paskolos) bei 2.161.541,10 Eur (studijq krepšelio grąžinimas).
2.3.2 Sukauptos gautinos sumos.
Sukauptos gautinos sumos - 55.816,79 Eur. Jas sudaro:
Tiekėjo pavadinimas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena
Fondui suteiktos už rugsėjo mėn. 3.042,31
7.437,44
pateikti
apskaitos
paslaugos
ir
dokumentai
apmokėjimui 22.256,85
Bankq
palūkanq
18.092,78
pateiktuose apskaitos dokumentuose
(valstybės remiamq paskolq palūkanos
apmokamos už studentus iš VSF lėšq)
priskaičiuota suma
Darbuotojq sukaupti atostoginiai kartu 51.756,32
su ES projektu
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30.286,57

2.3.3 Kitos gautinos sumos - 695.424,75 Eur. Jas sudaro:
Kitos gautinos sumos

Paskutinė
ataskaitinio Paskutinė
praėjusio
laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio
diena
1.788,27
Valstybės remiamq paskolq skolininkq 1.788,27
isipareigojimai Fondui (kai apmokėta iš
VB lėšq)
230.269,47
Valstybės remiamq paskolq skolininkq 690.657,65
iš
isipareigojimai Fondui (kai apmokėta
VSF lėšq)
Banko palūkanq apmokėjimui pateiktas 22,76
22,76
apskaitos dokumentas dėl studentq,
paėmusiq valstybės remiamą paskolą ir
isipareigojimus
nevykdančiq
savo
prisiimtas
(Fondo
bankams
isipareigojimas bankui „garantinio
fondo" lėšomis
42.892,43
Socialiniq ir studijq stipendijq, kainos 23.721,03
-20.765,17
kompensavimo išmokq grąžintinos
-20.765,17
Aukštosios
sumos
(permokos).
mokyklos laiku nepranešė apie studentq
statuso praradimą. Su „-„ ženklu
parodytas nuvertėjimas t.y. studentai
pradelsė grąžinti permokas 360 dienq)
)

2.4. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.
2015 metq rugsėjo 30 d. 31.037.726,42 Eur. pinigq likuti banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT587300010002455731 — 162,05 Eur. Fondo reikmėms.
Banko sąskaitos LT467300010002456044 likutis bendrai 12.544,31 Eur.: 92,74 Eur.
permoka, susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos „Veiklos
užtikrinimas" patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma; 9,57 Eur pinigq suma už
aukcione parduotą nenaudojamą turtą. 12.271,59 Eur studijq kainos ar jos dalies grąžintina suma,
34,05 Eur grąžintina permoka (skolininkai dengė valstybės remiamq paskolq skolą Fondui).
Banko sąskaitos „Studentq kreditavimo sistemos" LT257300010002462630 likutis —
3.552.753,27 Eur., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14
punkte numatyta, kad metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825 suformuotas „garantinis fondas" 27.194.800,43
Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 14 punkte numatyta,
kad metq pabaigoje šios lėšos negrąžinamos i valstybės biudžetą.
Banko sąskaitoje LT707300010131098564 ES projekto lėšq likutis — 241.997,96 Eur..
Banko sąskaitoje LT737300010121016718 studentq kreditavimo sistemos pinigai skirti
atsiskaitymams su bankais (palūkanq apmokėjimui, garantiniq ir kitti isipareigojimq apmokėjimui dėl
valstybės remiamą paskolq) — 1.604,76 Eur.
2.5. viso turto likutyje:
Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena
58.465.009,60
22.857.126,28
35.607.883,32

Iš viso turto:
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

3. Finansavimo sumos
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Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
58.192.765,06
21.966.174,36
36.226.590,70

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

Pavadinimas

Paskutinė
praėjusio Paskutinė
ataskaitinio laikotarpio diena ataskaitinio
laikotarpio diena
Iš viso finansavimo likutis:
52.085.714,46
51.733.495,15
Nepiniginiam turtui, iš jo:
480.177,03
522.235,90
Nematerialaus turto likutinė vertė
367.603,95
415.549,21
Materialaus ilgalaikio turto likutinė 108.902,45
101.572,42
vertė, iš jo:
Pastatti likutinė vertė
40.782,27
40.436,67
Baldai ir biuro iranga
67.805,08
60.819,99
Trumpalaikio turto likutinė vertė 3.985,73
5.430,03
(medžiagq ir atsargq)
Kitoms išlaidoms, iš jq:
51.605.537,43
51.211.259,25
Išduotq paskolq likutinė vertė
24.659.720,71
23.811.865,24
VSF suformuoto „Garantinio fondo" 24.479.696,57
24.479.696,57
dalis
Avansiniai mokėjimai (kartu su ES 1.300,52
1.429,30
projektu)
Socialiniq stipendijq grąžintinos sumos 20.217,90
20.689,58
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso praradimą.
Studijq stipendijq grąžintinos sumos 786,80
786,80
(permokos). Aukštosios mokyklos laiku
nepranešė apie studentq statuso praradimą
ES projekto tiksliniq i§mokq grąžintinos 1.210,42
1.665,01
sumos (permokos). Aukštosios mokyklos
laiku nepranešė apie studentq statuso
praradimą
Bankams
sumokėti
garantiniai 1.788,28
1.788,28
isipareigojimai iš Valstybės biudžeto le§q
(skolininkai isipareigoja Fondui grąžinti
lėšas)
Bankams
sumokėti
garantiniai 439.630,94
692.468,68
isipareigojimai iš VSF lė§q (skolininkai
isipareigoja Fondui grąžinti lėšas)
Palakanq apmokėjimui, garantiniq ir kitu 514.725,51
1.025.014,10
isipareigojimq apmokėjimui dėl valstybės
remiamq paskolq finansavimo sumq likutis
Grąžintos finansavimo sumos (valstybės 1.013.895,91
933.857,73
paskolq grąžinimai)
ES projekto lėšq likutis banko sąskaitoje 492.781,77
241.997,96
4. jsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai isipareigojimai (studijq krepšelio grąžintinos sumos, nesuėjęs terminas bei
tikslinio finansavimo grąžintinos sumos, nesuėjęs terminas) 3.173.029,80 Eur.
Trumpalaikiai isipareigojimai — 2.460.189,46 eur.:
224.964,45 Eur trumpalaikiai atidėjiniai — Fondo permintq valstybės remiamq paskolq skolos
(skolininkai pradelsė jas grąžinti 365 dienas).
2.131.541,10 Eur studijq krepšeliq grąžintinq sumq einamqjq metq dalis.
150,60 eur mokėtina tikslinė išmoka.
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39.964,79 Eur grąžintinos permokos.
7.638,83 Eur pervestinos sumos Valstybės biudžetą (studijq krepšelis).
25.528,19 Eur tiekėjams mokėtinos sumos.
22,42 eur darbuotojams mokėtina suma.
30.286,34 Eur darbuotojq sukaupti atostoginiai.

5. Grynasis turtas
Sumą sudaro praeitq metq likutis 1.110.522,28 Eur bei šiais metais patirtas deficitas
284.444,45 Eur, susidaręs dėl ilgalaikią gautinq sumq (studijq krepšelio) nuvertėjimo - 983.548,87
Eur (skolininkai pradelsė 365 d. grąžinti skolą nuo termino suėjimo dienos) bei valstybės paskolq
nuvertėjimo — 182.088,85 Eur. Registruota euro ivedimo apvalinimo paklaida 27,19 Eur. Iš viso 2015
m. rugsėjo 30d. grynojo turto likutyje — 988.694,57 Eur.
6. Veiklos rezultatą ataskaita
2015 metq rugsėjo mėn. 30 d. duomenys pateikti pagal 3-to VSAFAS 2 priede nustatytą
formą.
6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 7.411.582,61 Eur.
6.2. Finansavimo pajamos — 7.411.582,61 Eur. Jas sudaro:
6.3. iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 6.666.829,15 Eur;
6.4 iš ES — 744.753,46 Eur.
6.5. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 8.684.721,63 Eur:
6.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 363.948,64 Eur.
6.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos — 36.972,49 Eur.
6.8. Komunaliniq paslaugq ir ryšiq — 15.729,22 Eur.
6.9. Komandiruočiq — 322,47 Eur.
6.10. Kvalifikacijos kėlimo — 3.254,85 Eur.
6.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo — 10.501,20Eur.
6.12. Nuvertėjimo ir nurašytq sumq — 1.165.637,72 Eur.
6.13. Sunaudotq atsargq savikaina — 12.350,46 Eur.
6.14. Socialiniq išmoką — 6.378.993,73 Eur iš jq:
Socialiniq stipendijq sąnaudos — 4.266.824,49 Eur,
Socialinės išmokos ir stipendija lietuviq kilmės išeiviams — 139.325,73 Eur.
Studijq stipendijos — 1.217.706,118 Eur.
ES projekto lėšomis išmokėtq tiksliniq išmokq specialiq poreikiq studentams —
755.137,40Eur.
6.15. Finansavimo — 7.154,48 Eur (perduoto turto ne Viešojo sektoriaus subjektams
savikainos suma).
6.16. Kitq paslaugq (visos kitos nepaminėtos aukščiau išdėstytuose straipsniuose) — 42.324,04
Eur.
6.17. Kitos - 647.532,33 Eur, jas sudaro:
Studentq palūkanq apmokėjimo bankams (studentams paėmusiems valstybės remiamas
paskolas Fondas pagal nustatytą tvarką apmoka palūkanas) —182.993,02 Eur,
Valstybės remiamq paskolq garantiniq ir kitq isipareigojimq sąnaudos (paskolos gavėjui mirus
ar tapus neigaliu) - 147.632,42Eur
Valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisqjq studijq vietose geriausiai pirmuosius
dvejus metus (ištestiniq studijq atveju — pusę studijq programos) ir likusius studijq metus baigusiq
asmenims per atitinkamą studijq laikotarpi sumokėtos studijq kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip
norminė studijq kaina) kompensavimo sąnaudos —88.874,82 Eur,
Sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimo sąnaudos nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje
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mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisqjq
studijq programas -118.825,81 Eur;
Sąnaudos patirtos negavus planuotq (sukauptq) Vlastybės paskolq palūkanq — 107.501,30 eur.
Fondo darbuotojams skirtq materialiniq pašalpq sąnaudos -1.376,01 Eur.
6.18. Finansinės veiklos rezultatas - 988.694,57 Eur, ‘Siais metais patirtas deficitas
284.444,45Eur. susidaręs dėl ilgalaikiq gautinq sumq (studijq krepšelio) nuvertėjimo -983.548,87
(skolininkai pradelsė 365 d. grąžinti skolą nuo termino suėjimo dienos) bei valstybės paskolq
nuvertėjimo — 182.088,85 Eur. Registruota euro ivedimo apvalinimo paklaida 27,19 Eur.
V. Užbalansė

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas:
Ūkinis inventorius gautas pagal panaudą t.y. vandens išpilstymo aparatai 2 vnt. — 560,70 Eur;
Pagal panaudos sutartis gautas turtas — 24.374,46 Eur. 218,68 kv.m. patalpos pagal panaudos
sutarti pasirašytą su ŠMIV1 Švietimo aprūpinimo centru.
Fondo ūkinio inventoriaus likutinė vertė metq pabaigai kartu su ES projektu — 49.443,52 Eur.
VI. Baigiamosios nuostatos

Per 2015 metq 9 mėnesius, siekiant užtikrinti Fondui pavestq funkcijq sklandq vykdymą, buvo
pertvarkytas darbo organizavimas, perskirstytos darbuotojq funkcijos, dalis funkcijq buvo perduotos
vykdyti privatiems asmenims (viešieji ryšiai, pastatq eksploatavimas ir priežiūra bei pastatq apsauga).

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Algis Zubrus

Finansq ir apskaitos skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko

Finansq ir apskaitos skyriaus vedėja J.Tkačenko, 85 2639159, el.p. jelena.tkacenko@vsflt
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M• rugsejo 30 d.
DUOME
9

221L~(7,79.

2015 10 29
-

-

Nr.

(Data

)

•

Paskutine
Straipsniai

Ei1. Nr.

1

A.

Pastabos. ataskaitinio
laikotarpio
Nr.
diena
3

2

praejusio
ataskaitm
• io
laikotarpio
diena
4

21.966.174,36 25.776.593,86

ILGALAIKIS TURTAS

I.
I.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
II.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė iranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
1nfrastrulctūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir irenginiai
Transporto priemonės
11.7
Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8
13aldai ir biuro iranga
11.9
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
11.10
Nebaigta statyba ir i§ankstiniai mokejirnal
III. Ilgalaikis fmansinis turtas
N. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B.
C.
I.
I.1

Paskutine

415.549,21

349.019 32

415.549,21

349.019,32

101.572,42

123.654,35

40.436,67

41.473,48

61.135,75

82.180,87

21.449.052,73 25.303.920,19

BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos

36.226.590,70 33.766.122,19
5.430,03
4.038,80

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

31.003.726,41 29.235.507,71

IŠ VISO TURTO:

58.192.765,06 59.542.716,05

D.
I.
II.
III.
IV.

FINANASAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybią ir tarptautinią organizaciją
Iš kitą §altinin

51.733.495,15 53.030.342,18
51.526.528,70 51.988.716,35
206.966,45

1.041.625,83

E.

ISIPAREIGOJIIVIAI

5.633.219,26

5.401.851,59

1.2
1.3
1.4
1.5
II.
III.
III.1
111.2
I11.3
111.4
111.5
111.6
N.
V.

5.430,03

4.038,80

226.393,75
4.991.040,51
4.239.798,97

74.739,34
4.451.836,34
4.126.683,86

55.816,79
695.424,75

69.890,50
255.261,98

-

2

CRC kodas: ce0a45ad

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

A.Gokauto 12 407, Vilnius
-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusiofinansines būklės ataskaitq (konsoliduotqfq finansines būklės ataskaitq), kodas, adresas)

I.
I.1
1.2
1.3
II.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.6.1
11.6.2
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
F.
I.
II.
II.1
11.2
III.
N.
IV.1
IV.2
G.

Ilgalaikiai isipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai isipareigojimai
Trumpalaikiai isipareigojimai
figalaildą atidėjinin einamąją rnetti dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalailcią isipareigojinnieinamują metą dalis
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos IEuropos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos ibiudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, imokos ir ją permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santylciais susiję jsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininicą kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo itaka
Sukauptas pervidis ar deficitas
Einamqją metą perviršis ar deficitas
Ankstesnin metą perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS

3.173.029,80

3,305.751,84

3.173.029,80
2.460.189,46
224.964,45
2.131.541,10

3.305.751,84
2.096.099,75
72.691,07
1.887.426,41

4.194,86

10.486,97
248,27
10.238,70
150,60

4.194,86
150,60

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMI,J, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

25.528,19
22,42
30.286,34
43.501,50
826.050,65

42.399,65
43.172,80
39.772,25
1.110.522,28

826.050,65
-284.444,45
1.110.495,10

1.110.522,28
-769.502,92
1.880.025,20

58.192.765,06 59.542.716,05
Istrusos kodus
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VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
PAGAL 2015 M.• rugsejo 30 d.
DUOME
2015-10-30

Nr

.

pf- •?2 ,9

(Data)
•

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

1

2

3

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
I.
FINANSAV1MO PAJAMOS
Iš valstybes biudžeto
I.1
iš savivaldybiu biudžeto
1.2
iš ES, užsienio valstybiu ir tarptautiniq organizaciju le§q
1.3
iš Icitg finansavimo §altinig
1.4
11.
MOKESčI•,J IR SOCIALINIV IMOKIJ PAJAMOS
111.
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
111.1
Pagrindines veiklos kitos pajamos
111.2
Pervesting pagrindines veiklos kitu pajam► suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS S4NAUDOS
I.
DARBO U2MOKESI0 IR SOCIALINIO DRAUDIMO
H.
NUS1DE'VEJIMO IR AMORTIZACIJOS
III.
KOMUNALINIV PASLAUGV IR RYŠ1V
IV.
KOMANDIRUOIV
V.
TRANSPORTO
VI.
KVALIFIKACUOS KĖLIMO
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VII.
NUVERTEJIMO IR NURA YTIJ SUMV
IX.
SUNALIDOTV IR PARDUOTij ATSARGV SAVIKAINA
X.
SOCIALINIV IŠMOKIJ
XI.
NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KITIJ PASLAUGV
XIV. KITOS
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I.
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II.
PERVESTINOS 1 BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
Ill
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITTIVIO IR ESMINIV APSKAITOS
F
KLAIDIJ TAISYMO ITAKA
G. PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
H.
METODO ITAK4
I. NUOSAVYBĖS METODO 11TAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANčIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MA2UMOS DALIAI
Valstvbinio

e.

S

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

~

4

5

7.411.582,61
7.411.582,61
6.666.829,15

8.481.709,57
8.481.709,57
7.704.003,04

744.753,46

777.706,53

8.684.721,63
363.948,64
36.972,49
15.729,22
322,47

9.008.761,58
369.614,32
63.617,77
17.957,47
619,55

3.254,85
10.501,20
1.165.637,72
12.350,46
6.378.993,73

3.918,52
11.837,44
343.458,63
10.999,44
7.261.053,39

7.154,48
42.324,04
647.532,33
-1.273.139,02

22.028,98
26.896,04
876.760,03
-527.052,01

988.694,57

1.047.704,19

-284.444,45

520.652,18

-284.444,45

520.652,18

Ivaigos kodas

(Inedoio sektonaus subjeklo vadovas atba gpdtoto,s adamostracnos

(vYnaustasts buhakens

Ataskaitinis
laikotarpis
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nepiniginiam turtsti isigyti
kitoms iMaidoms kompensuoti
Idtn
nepiniginiam turtui
kitoms išlaidoms kompensuoti
I§viso finansavimo sumq

;
,
111

IšEuropos Snjungos, ublenio valstybin
ir tarptautinin organizacijn (finansavimo
sumn dafis, kuri gannama išEuropos
Snjungos, neiskaitant finansvimo sumq iš
va1stybes ar savivaldybes biudietn ES
projektams finansuoti):

.
4E :a..j.
i
E

44.864,29
9.313.274,86

jIlia

51.526.528,70

gj42)
e w.
42

nepiniginiam turtui
476.396,76
89.937,94
kitoms ifflaidotns. kompensuoti51.512.319,59 6. 164.851,97
savivaldybes biudžeto (išskyrus
savivaldybes biudžeto asignavimq
gantą a Europos Snjungos, uisienio
valstybin ir tarptattlinin organizacijn):

e

biudžeto asignavimq dall, gautn iš
Europos Snjungos, ušsienio valstybin ir
tarptantiniq organizacijn):

Per atadcaitini laikotarp/

ly529e
';1:2e" .'7

,n

I.:

e

,.
''''.>

Et
1 .2

.
..«

N ,-.1

.er
es

.<F

Z

V5
»4
Vi
0,

`c:
ei

.. :
er,
9.
eg.
ao
t--

,1?
In
" •O
ms

f,
;

,.."ien'r ei,,:"

