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Įregistravimo data.
Kauno technikos kolegija (toliau Kolegija) įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 bendru Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno
technologijos universiteto teikimu, reorganizavus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002
m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1494 Kauno aukštesniąją technikos mokyklą į Kauno technikos kolegiją,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1297 biudžetinė įstaiga Kauno
technikos kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Kauno technikos kolegiją. Kolegijos kodas 111967869,
buveinės adresas Tvirtovės alėja 35, LT-50155 Kaunas.
Finansiniai metai.
Kolegijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Kolegijos veikla.
Kolegija
yra aukštoji neuniversitetinė viešąsias paslaugas teikianti švietimo institucija, rengianti aukštos
kvalifikacijos techninės inžinerinės krypties specialistus.
Darbuotojų skaičius
2013 m. IV ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 180.
Sąmatų vykdymo rodikliai
Vykdoma programa:Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programa (valstybės
biudžeto lėšos)
Programos asignavimų planas metams – 5720500,00 Lt, ataskaitiniam laikotarpiui – 5720200,00
Lt. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programa (valstybės biudžeto lėšos) gauti
asignavimai - 5720500,00 Lt, o kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį yra 5720500,00 Lt.
Mokėtinos ir gautinos sumos
Gautinos sumos, tai avansu sumokėtos lėšos už prekes ir paslaugas, kurias gausime sekantį
mėnesį, ar ištisus kitus metus (prenumerata).

Debetorinis įsiskolinimas metų gale sudarė 29226,53 Lt, tame skaičiuje:
1.

Išankstikiai apmokėjimai už prenumeratas ir kitus spaudinius – 6486,24 Lt.

Šis

debitorinis įsiskolinimas susidarė, nes spaudiniai užsakomi vasarą, kai jų prenumeratai
taikomos nuolaidos.
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UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras"
AB "Lietuvos paštas"
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
UAB "Lietuvos rytas"
UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras"
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
UAB "Žinių centras"
UAB "Diena Media News"
UAB "Verslo žinios"
UAB "Katikauga"
UAB "Pačiolio prekyba"
UAB ALG knygynai
UAB "Statyba ir architektūra"
UAB "Homo sapiens"

1.783,06
962,20
834,90
823,00
561,08
488,00
249,00
216,00
150,04
114,00
111,00
99,96
80,00
14,00

Išankstikiai apmokėjimai už ryšio paslaugas – 930,91 Lt. Šis debitorinis įsiskolinimas
susidarė, nes sąskaitos už gruodžio mėn. gaunamos sausio pradžioje. Pavedimai atlikti
gruodį nežinant tikslios sąskaitos sumos, o tik prognozuojant pagal ankstesnius
laikotarpius.

1 UAB "Omnitel"
2 AB "Teo LT"
3 UAB "Bite Lietuva"
3.

700,00
145,66
85,25

Išankstikiai apmokėjimai už kitas paslaugas – 17556,82 Lt. Šis debitorinis įsiskolinimas
susidarė, nes sąskaitos už gruodžio mėn. gaunamos sausio pradžioje. Pavedimai atlikti
gruodį nežinant tikslios sąskaitos sumos, o tik prognozuojant pagal ankstesnius
laikotarpius.
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UAB "SKS IT"
UAB "Sinerta LDC"
UAB "Kauno švara"
AB "Lietuvos dujos"
AB "Lietuvos paštas"
UAB "Jungtis"
UAB "Novakopa"
UAB "Kauno profilaktinės dezinfekcijos stotis"
UAB "Biuro mašinos"
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"
UAB "Toneda"

145,08
3900,00
3318,25
2763,3
1838,94
1296,59
1291,16
1200,00
1080,00
423,50
300,00

Išankstikiai apmokėjimai už komunalines paslaugas – 4252,56 Lt. Šis debitorinis
įsiskolinimas susidarė, nes sąskaitos už gruodžio mėn. gaunamos sausio pradžioje.
Pavedimai atlikti gruodį nežinant tikslios sąskaitos sumos, o tik prognozuojant pagal

ankstesnius laikotarpius. Komunalinių paslaugų sutaupymui įtakos turėjo ir tai, kad
šventiniam laikotarpiui darbuotojai buvo išleisti atostogų.

1 UAB "Elektrum Lietuva"
2 AB "Lesto"
3 UAB "Neringos vanduo"

3316,40
702,99
233,17

Biudžetinės lėšos
Biudžetinių lėšų likutis kasoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus 0,00 Lt.
Biudžetinių lėšų likutis atsiskaitomoje sąskaitoje metų pradžioje 0,00 Lt, o ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje lygis 0,00 Lt..
Įgyvendinami projektai
Per ataskaitinį laikotarpį netinkamomis finansuoti išlaidų iš Europos Sąjungos fondų buvo
pripažinta 170334,87 Lt. Šios skolos 140000 Lt buvo apmokėta iš valstybės biudžeto lėšų. Neapmokėta
suma 2013 12 31 yra 30334,87 Lt. Ji bus dengiama 2014 m. iš nuosavų lėšų.
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