2014 01 01 – 2014 03 31 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 m. balandžio 9 d.

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
2014 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 165.
Sąmatų vykdymo rodikliai
Vykdoma programa: Studijų ir MTEP plėtros programa (valstybės biudžeto lėšos).
Programos asignavimų planas metams – 4799700,00 Lt, ataskaitiniam laikotarpiui –
1223000,00 Lt. Gauti asignavimai - 1016251,62 Lt, o kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį yra
1015306,47 Lt.
Mokėtinos ir gautinos sumos
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios mokėtinos sumos susidarė dėl to,kad priskaitymai yra
atliekami paskutinę mėnesio dieną. Šios sumos sumokėtos 2014 m. balandžio mėn pirmomis
dienomis. Mokėtinos sumos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6365,61 Lt, tame
skaičiuje: ryšiams – 869,58 Lt, prekėms – 89,24 Lt , kvalifikacijos kėlimui 1000,00 Lt, kitoms
paslaugoms – 4406,79 Lt.
Gautinos sumos atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11372,95 Lt, tai avansu sumokėtos lėšos
už: ryšius – 88,26 Lt, spaudinius -3889,14 Lt, prekes – 57,00 Lt, paslaugas – 7092,75 Lt,
komunalines – 245,80 Lt
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 945,15 Lt. Šį likutį susidaro: 230,00 Lt. neišmokėtos lėšos skirtos
stipendijos, 715,15 Lt. neišmokėtos lėšos skirtos darbo užmokesčiui.
Įgyvendinami projektai
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų iš Europos Sąjungos fondų.
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