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PAREIŠKIMAS PRIE 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINĖS ATSKAITOMYBES

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
LR Valstybės kontrolei

2022-03-14

Šis pareiškimas teikiamas prie 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės

atskaitomybės.

Patvirtiname, kad:
• finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Kauno kolegijos 2021 m. gruodžio
31 d. finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, bei yra parengtas
pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
(toliau - VSAF AS);
• Kauno kolegijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą;
• reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus (atidėjiniai, turto ir
įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos;
• visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal VSAF AS ir kitų
teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir atskleisti;
• visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra įtraukti į apskaitos įrašus ir nurodyti
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose;
• skirtus ir gautus valstybės biudžeto asignavimus 2021 metais panaudojome tų metų
programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms;
• valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai.

Direktoriaus pavaduotojas
(įstaigos

vadovas)

/4

Dr. Mindaugas Misiūnas
(vardas

pavardė)
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RlNKINYS
(Visos sumo• eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147395663
O/L: -FINANSlNĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_ _ _ _ _ _ __ _ Nr._~

(data)
Pateikimo vllliula ir tikslumas·

Ell.
Nr.
l

Straipsniai

Pastabo< Nr.

2

J

A
l
l.l
l.2
1.3
l.4
1.5

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis tunas
Pl~ros darbai
Programinė µanga ir jos ticcncijos
Kita.s nematerialusis tunas
Nebaigti projektai i.r išankstiniai mokėjimai

11

Ugalailtis materialusis tunas

O.l
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
UI

IV

n

e
l
l.l

1.2
1.3
1.4
I.S
11
111
IU.l
111.2
111.3
Ul.4
lll.5
111.6
IV

V

Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

eurais

PaskuUnt praijuslo
ataskalUnlo laikotarpio
diena

s

4

13.782.661,77
73.426,65

13.818.124,46
87.040,47

71.190,12
1.90
2.234,63

87.035,62
4,85

13.709.235.12

13.731.083,99

7.285.984,96
505.197,11
1.845.314,18
1.745.125.10
55.386,62

7.472.112.46
476.445,38
1.50l .466,98
2.000.160,72
70.032,58

1.068.420.32
1.127.283,50
76.523,33

1.107.705.43
1.102.060,44
1.100,00

839,10
6.348.987,14
412.175.21

459,10
6.0S5.166,22
433.663,32

388.465.88
1.198.66
22..SI0,67
0,00
356,996.22
579.928,19

411.564.47
1.281,32
20.416,74
400,79
502,042.62
824.290,55

PI 0

42.754,38
532,979.06
4.194,75

61.357.51
761.836,29
1.096,75

Pll

4.999.887,52
20.132.488,01

4.295.169,73
19.873,749,78
(tęsinys kitame puslapyicl

P03

Prestibi.

P04

žem~
Pas1ntai

lnfra,ltllktllros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kuh11ros vertybės
Mašinos ir j.rcnginiai
Transporto priemonts
Kilnojamosios kulUlro• vcnybts
Baldai ir biuro jranga
Kilas ilgalaikis mntcrialusis tunas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Dgalaikis fmansini, tunas
MioeraJiniai ištekliai ir kitas i!galai.k.is turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strnteiinės ir neliečiamosios atsaraos
Mcd!lagos, žaliavo! ir Okinis inventorius
'.'lcbalgta gamin1i produkcija ir nebaigtos vykdyti sularlys
Pagaminla produkcija. alSBrgos, skinos pardUOli (perduoli)
Ilgalaikis ma1crialusis ir biologinis 1unas, skin._, parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gau1inos sumos
G:1u1inos 1rumpalaikes finansinės sumos
Gautini mokesčiai lr socialinės jmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos u! turto naudoj""'. pardUOlas prekes, run4, paslaugas
Sukauptos gau1inos sumos
Kitos gauLinos sumos
Trumpalaikts investicijos
Pinigai ir pinigų elcvlvalcn1:u
IŠ VISO TURTO:

1'07

P08

P09
PI 0

Kauno koleaija, l 11965284, Pramont< pr. 20, Kauno m„ KaLIDo m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. puibaiiUJlų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RfNKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAJTA
PAGAL 2021 M, GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.

l
D

l
11

m
IV

E
l
l.l
1.2

1.3
11
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

n
11.1
11.2

m

rv

!Y.l
IV.2
G

Pastabos Nr.

Straipsniai

Nr.

2
FlNANSA VIMO SUMOS
U vaist"""• biudfeto
Iš savivaldvbės biudieto
Iš Eurooos Saiuo2os, už.sienio valstvbiu ir tamtauliniu or2anizaciiu
Iš kitu šaltinių
ISIPAREIGOJlMAI
llulaikiai isioarti2oiimai
ll~alaikiai finansiniai jsipartieoiimai
ll•alaikiai atldėliniai
Kiti ilgalaikiai isipareiooiimai
Trumpalaikiai i.siftl'j""'ieoiimai
ll~alaikių atidėjinių einamuiu metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
ll•alaikiu isinarei,ojimų einamuiu metų dalis
Trumpalaikiai nnansiniai jsinarehzoiimai
Mokėtinos subsidijos, dotaciios ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos i Eurooos S1iuD20s biudieta
Mokėtinos sumos i biudžetu• It fondus
G"'n•tinos finansavimo sumos
Kitos mok6tinos sumos biud!etui
Mokėtinos socialinės išmokos
Oražiotini mokeJčiai, j,nokos ir iu permokos
Tiekėjams mokttinos sumos
Su darbo san1wiais susiję isi=eiroiimai
Sukauotos mok~tinos sumos
Kiti trumoalaikiai isioarei1roiimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininku kaoi1alas
Rezervai
Tikrosios vcrtts rezervas

Paskutint ataskaitinio
laikotarpio diena

1

Pl2

Pl3 P14

P17
Pl7
P17
Pl8

PaskuUnt praijuslo
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
12.864,949.53
7.656.795,91
14.555 23
4.992.089 24
201.509 15
1,210,771.26
8.700.00
8.700,00

5
13.087.632.26
7.378.198,54
18.501 29
5.484.006 41
206.926,02
995.171.SI

l.202.071.26

995.171 51

85.416,91
40.49
591.429,90
525.183,96
6.056.767 22
2.799.798,79
753.822,92
753.822,92

15.428.17
7.26
535.023,12
444.712 96
5,790,946 01
2.799.798,79
409.975 72
409.975 72

2.503.145,51
-78.025.99
2.581.171,50

2.581.171,50
382.872,92
2. 198.298,58

20.132.488,01

19.873.749,78

Kili rezervai
Nuosavvbės metodo

italca

Sukau'""' pervlriis ar deficitas
Einamuiu metu oervirlis ar deficitas
Ankstesniu metu oerviršis ar deficitas
MAZUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ. ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DAUBS:

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ;galiotas adminii:tracijos vadovas)
Apskaitos tarnybos vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhal1cris))

/

.,

L /4

.,

✓'~
iaž f

dr, Mindau;as MisiOnlls
(vardas ir pavarde)
lovila ŽUkie11t
(vardas ir pavardė)

Kauno koleJ,.'lja, l l 1965284, Pramonf.s pr. 20, Kauno m., Kauno m, sav,
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ID:
D/L:
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..

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL Z02l M. GRUODŽlO 31 D. DUOMENIS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr.
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas·

Eil.
Nr.

StraiP5nial

Pastabos Nr.

l

2

3

A
l
l.l
1.2
1.3
1.4
11
l1l
111.1
111.2
B
l
11

III
IV
V
VI
Vll
Vili
lX
X
XI

Xll
Xlll

XIV

c
D
l
IT
111
E

F
G
H
l
J

l
11

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

FlNANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstvbė-s biudžeto
Iš savivaldvbiu biudžetu
Iš ES, užsienio valstvhin ir t•mtautiniu or•anizaciiu lėšu
Iš kitu finansavimo šaltiniu
MOKESCIU IR SOCIAL!Nll l TMOVl r PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pae:rindinės veiklos kitos naiarnos
Pervestinu i biudžera. naPrindinės veiklos kitu oaiamu suma
PAGRINDIN~S VEIKLOS S•"'AUDOS
DARBO TržMOKESl'IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJTMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIU PASLAUGU IR RY~ll J
KOMANDlRUN IU
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS Ki<LlMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTFJTMO IR NURASVTI l SUMll
SUNAUDOTU IR PARDUOTI! ATSARGU SAVIKAJNA
SOCIALINllllŠMOKII
NUOMOS
FINANSAVIMO
KJTII PASLAUGU
KITOS
PAGRINDINES VEIKLOS PERVIR~IS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS l BIUD7ETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS s•"'AUDOS
FINANSINĖS lR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO rrAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERvrRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MA'Ilr>.10S DALlAI

P21

P02
P22

P21

Ataskaitinis
lalkota r pis

eurais
Pratjęs ataskaitinis

laikotarpis

4
16.680.439 87
13.918.291,80
12.297.124,79
26.007,06
1.567.403,04
27.756,91

5
15.129.435 41
12.528.351,94
11.235.345,58
17.510,77
1.257.942,07
17.553 52

2.762.148,07
2.762.148,07

2.601.083.47
2.601.083.47

-16.845.659 83
-11.941.537,09
-1.229.059,08
-343.147,64
-82.738,99
-14.534,68
-40.637,92
-259.635,05
-12.026,64
-456.706,07
-33.091,35
-29.945,55
-343. l 3 l .,50
-783.944,51
-1.275.523,76
-165.219 96
87.193 97
663.455.21

-14.847.620.35
-10.559.503,91
-909.203,42
-345.882,80
-45.304,97
-17.569,07
-18.317,26
-788.261,83
-12.354,34
-404.368,29
-40.1 19,25

-576.261,24

-485.540,36

-78.025,99

382.872,92

-78.02S 99

382.872.9·2

-471,94
-719.074,37
-987.188,90
281.815 06
101.057 86
586.598,22

Direktoriaus pavaduotojas

dr. Mindaugas Misi1lnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos tarnybos vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

-,11.:g,,"""I!'.."'-

Jovita ŽUkienė
(vardas ir pavardė)
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. puibaij:wli~ met~ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos .sumos eu.rm, jei oenurodyta lri[.&Ų))

ID:

-214739S663

D/L:

GRYNOJO 1UllTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. G R UODŽIO 31 D. DUOMENIS

_ _ _ _ _ _ _ _ Nr.
(dala)

Pat~ikimo valiwa ir rlA.rlumo.r:

eruai.r

Teob konlroliuojaoči-1am JUbj~

Stralponlal

Ell.

PutabooNr,

Nr.

Dalinlnkų

1

l

l
2
3
4

l..ilans utnn,ėftu::in laik.oumin paskutine dic:114
Perimi.o ile.alaildo tuno iš kito viešoio scktoriaw subi,,.l-tn įtaka
Pe.tduoto arba narduoto ilRa.laikio turto kitam !ltlhir:ktui itak.a

s

Kiti suaarvti reu:rvai
Kiti po.naudoti = a i

6
7

8
9

to
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kitos n:z,rvų oadidėjimo (swnažėjimo) sumos

Dalininkų (nooMtvo) UDitalo naaidėjimo (iruma't.ėiimo) sumos
AtaJb.it.ioio i.1kN J,11'fflt\ ____,....:~ ----~-.. ar de.ficiLa.s

Kiti potyčw
Likutis praėjusio laiko1aroio n.Hlrutinę dieną
Perimto ikalaikio turto iš kilo viešoio sektoriaus subjekto jtab.
Perduoto arba nt.111'rf 0to iJ.&alaikio lurto kiLam subicla:ui ilm
11

Kitos r=IV1f podidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti oana11doti rezervai

.

kapitalas

Tikrosloo..rtls
rezervo.,

Kiti reze"ai

Nuosaųbls

-od•

jtak.l

Sllkaupus penirlis ar
deficitu prid
nuosayYba metodo
lbu

A

2.799.798.79
X
X
X
X
X
X
2.799.798.79
X
X
X
X
X

Dalininkų (noosavo) unitalo """"''""'" (suma!!ejimo) sumos

Al.atlJcajlirio laikn1•-min 2J'V"'ll•is n.-rvrli~ ar deficiwl

X

Kiti po...,.;,;
Likutis 11..iwtinio laikotarpio pa,lcut~ dieą

2.799.798,79

e

<

7

•

2.198.298,S8

410.072.04

11 ....

Mafumos dalis

.

..

5 .408.169.41

X
X

-96..32
X
X
X
X

-96,32

X
X
X
X
X

400.975.72

382.872,92

382.872,92

2.S81.171,SO

5.790.946,0I

X
X
343.847.20
X
X
X
X

X
X
X
X
X

7S3.822,92

343.847.20

-7 8.025,99

-78.025,99

2.S03.145,Sl

6.056.767,22

X ~ alaslcai10s laukai nepildomi.

(tci,ės

Direktoriau& pavaduotoju
al<lais i?ar<i.<010 pasirašyti ume,,s ~ pavadirumas)

{nriaų5ia.si,s

Ap<k>itos blmybo& vadovė
buhakcris lbuha.ltcris). icieu orivaktma oual teisė$ ak:tu.sl

/~
/ /O

dr. Mindaugas Misiūnas
(vardas ir pavardė)
Jovita ŽUkic:nė

( varda.s :ir oavan:itl

Kauno kolqija, 111'65234, Pnunooės pr. 20, Kau.no m., Kauno

m.•••·

2021 M. G RUOD1JO31 D. p&c<lbaigu,;lą md>j FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
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PINIGŲ SRAVTŲ ATASKAITA
P AGAL 2021 M. G RUODUO 31 D. DUOMENIS

_ _

_ _ _ _ _ Nr. _ _
(data)

Pa1eikim() ....a/i.uta ir riblt.una.1:
Praėjęs

Ataskaitin i s ~
Stnupooiai

Ei). Nr

2

l

A
l
LI
Ll.l
Ll.2
ll.3

ll.4
1.2
L3
1.4
1.5
L6
L7

n

Il.l
Il.2
11.3

11.4

ILS
Il.6

m

ID.l

m.2
m.3
m.4
m .5
ill.6

Tl<sloginlai pinln

Netkslogjnlal pinig>f

srautai

snutal

s

[š viso

Tl<sloglnlal plną:ą
srautai

Netiesloginhdpinigų

UYiso

snntai

000
43.070,00
0,00

6
1.053.547,22
17.220.294 06
] 3,648.033,79
12.035.712,70
22.111,00
1.570528.98
19.681,ll

7
1.474.905,SO
14.798.284.80
11579.436,93
9.718.458,20
80000
l.850.752,68
9.426,05

20.236,97
1.597.606,90
1.597.606,90
1.597,606,90
000
000
000

1.495.142,47
16.395.891 70
13.177.043,83
ll.ll6.065,10
800,00
1.850.752 68
9.426,05

3.565.484,38

0,00

3.565.484,38

3.196395.35

0,00

3.196.395 35

6.775,89
-203.608.24
-6.678,79

0,00
000
0,00

6.775,89
-203.608,24
-6.678,79

22.452,52
-4224041
-40255,31

0,00
000
000

22.452,52
-42.240,41
-40.255,31

-196.929,45

0,00

-196.929,45

-1.375 10

0,00

-1.375,10

-610,00

o.oo

-61000
-14.858508 82
-10.854512,31
-385.084,28

4
993JJ76,49

15.707.061,40
12.134.801,13
10.565.550,04
22.11100
l.527.458.98
19.681 11

•.J•ukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir a•~-orm:
Iš vs•--~ biudžeto
lš saviwldJv...i biudžeto
Iš ES, užsienio u>ai.--įų ir tamtauti.n.iu .nroanizaciiu lėšu
U ki•• šaltiniu

60.470,73
1.513232,66
1513232.66
1.470.162 66

'

8

Umotc.člu

Iš socialiniu ;~ ,
Už suteiktas: n».~Jauta.s iš nintėiu
Už
iš biuduto

-..==u•as

Gautos n„lnlr„n05
Kitas inl.aukos
Pervestoslėb

l ·-•-u. bi--••l savivaldJ..i„ biudžetus
ES. užsieni.o u<tolff'o--.. ir ''"'""ta~ o-..izaci10ms
l kirus ištdclin fondus
Viek>•o sektoriaus &ubielaams
Kitiems subiektama
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komllllllinin na.,l.a··- · ir nilin
Komancfuuočiu

T-•-•
Kvalifilaciins kėlimo
n..-Am·o remonto i.rdaoloat.avimo
,\ts.arffl isi„fiimn

m.8

Socialiniu i.!""""•

m.10
Illll
m.12

3

PAGRINDINĖS VEIKLO.S PINIGŲ SRAUTAI

m.1
Il19

Putaboi Nr.

turais

ataska.idnls laikotarpis

Nuomos

Kiti>•••••..~• 'si•iiimo

P02

- 14.510.376,67
-12.014.721,19
-165.184,62
-83.899,61
- 15.984,84
-16.324,47
-96.227,60
-91.708,26
-52.776,03
-3131955
-527.363,06

-1.452761,93
-192600,00
-353.000,00
0,00
0,00
-26.486,29
-235.140,99
-323.636 74
0,00
0,00
-321.897,91

-15.963.138 60
- 12.207.321,19
-518.184,62
-83.899,61
-15.984,84
-42.810,76
-331.368,59
-415.345,00
-52.776,03
-31319.55
-849.260,97

-13.28l.138.89
-10.652.21231
-40.084,28
-44.828,09
-19.775,71
-8.629,32
-526.726,88
- 131.887,86
-55.724,46

- 1.577369,93
-202.300.00
-345.000,00

- 1.414.867,44

0,00

-1.414.867 44

o.oo

-44.828,09

0,00
-8.446.45
-291.139,70
-394397 19
0,00

-19.775,71
-17./J/5,77
-817.866,58
-526.285,05
-55.724,46

-392168.43

-336.086,59

-72!25502

-1.409.101,55

0,00

SUlllO«too nxlijl<anos

Kilos i.!mokos

- 1.409.101,55
(,ę.iny,

kiwne pu,lapyjc)

Kauno kolegija, 111%5284, ....,..._~ pr. 20, Kauno DL, Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibai&U1ią metą FINANSINIŲ ATASKAITŲ IUNKINYS
(Vl5os sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUI'Ų ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽlO 31 D. DUOMENIS (t.sblvsl

Alaskaltlnl., laikotarpis

Straipsniai

EiL Nr

l
D

m
IV
V
VI

va
e
l

o

m
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

'

?.

l

8

Pastabos Nr.

INVESTICINĖS VEIKLOS PtNJGU SRAUTAI

lle.alaikio turto (išslQrrus finans;..,,; ir biolo""...;o twto isiaiiimas

Terminu,_,;,, indeliu '"""""'idtfimasl

lolaukos iš „utų =•knln
Gautu oaskolu _ ,., ..,......s
Fmansinės noomos Oizin20) isirui:reioooiimu apmokėiimas
Gautos finansavimo sumos il 011laikiam ir biololnniam turtui isi- ,.;
D valstvbės biudžeto
O savivaldvbės biuduto
Iš ES u!sienio valstvbiu ir umtaui-in i11 OflHln ;ur.iiu

Gauti dalininko ioašai
Kiti 6.nan.uoės veiklos oinih !rautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ

n
m

ll ruo

&rautai

'-292.123,70

•-542.405,73

•-834.529,43

-292.123 70

-542.405 73

-834.529 43

3.765,00
1.575 00

481.935,00
7.125 00

2.19000
2. 190 00

704.717 79
4.295.169,73
4.999.887,52

7

~5.511,21
-655.5 1721

Netiesioginiai pioilN
srautai

•-4i20.236,97

llmo
9

-6202.36 97

-1.275.754,24
•1.275.754 24

485.700,00
8.70000

600.000,00

600.000,00

474.810 00
474.81000

477.00000
477.00000

600.00000
600.00000

600.00000
600.00000

8 00

704.717 79
4.295.169,73
4.999.887,52

0 00

119 -... .,-i
3A75.7U,50
4.295.169,73

O kitu šaltiniu

VI

D

Tiesioginiai pidigą
srautai

sumažėiimas

Gauti dividendai
Kiti investicinės wi.klos ninivu srautai
FINANSINF.S VEIKLOS PINIGU SRAUTAI

Q-\žintos ir perduoto, finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtni įsigyti

l

Prdj~ ataslcalllols lalkotarpis

Netiesioginiai pinigą

Iloalaikio turto tišs-•s fin.ansini ir biolo<nnio turto .....-leidimas
ll2alailio finansinio luI10 "sioiiimas
Doalaikio finansinio luI10 --'eidimas

V

va

Tiesioginiai pinigą
srautol

EKVIVALENTU LIKUČIUI
PiniPU ir...;.... .. ekvivalentu .......uaėl bnas , ........ . ,nlma,l
Plnlnl Ir nlniou ekviTilleatai ata.skaitinio 1.aikuuornio pradiiQje
PIDlpl Ir .......,, ekvivalenw ataskaitinio Wlrotarnio pabaigoje

~✓-- L~
_

Direktoriaus pavaduotojas

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

(viešojo &ektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas)
Apskaito• tarnybos vadovė

.

.

. .

•-

. ...

.

..

/

'

, ~

/~

dr. Mindaugas Misillnas
(vardas ir pavardė)

(~

-

819.388.23
JA75.781,50
4.295.169,73

•--

J ovita Žukleot
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KAUNO-~
KOLEGIJA'
2021 m. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. gruodžio 31 d.

Kaunas

l BENDROJI DALIS
Viešoji

įstaiga

Kauno kolegija (toliau - kolegija) yra Lietuvos Respublikos

valstybinė

aukštoji mokykla. Įstaigos pavadinimas - Kauno kolegija.
Kolegija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 111965284, o
kolegijos biudžetinis kodas 2288.
pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja

Kolegija yra
mokėtojo

rugsėjo

18 d., PVM

kodas LTl l 9652811.

Kolegija yra paramos
labdaros ir paramos

įstatymą

Kolegijos

buveinės

Kolegija

įsteigta

Nr. l 000

nuo 2000 m.

„Dėl valstybinių

gavėja

nuo 2004 m. balandžio 2 d., pagal Lietuvos Respublikos

turi teisę gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

adresas -

Pramonės

pr. 20, Kaunas, 50468.

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės

Alytaus, Kauno, Utenos ir Vilniaus

2000 m.
kolegijų

rugpjūčio

30 d. nutarimu

steigimo". Kolegijos

steigėja

yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Kolegijos

savininkė

yra Lietuvos Respublika. Kolegijos

savininkės

turtines ir neturtines

teises, bei pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (kiek
Vyriausybės

tai nepriklauso išimtinei Lietuvos Respublikos

kompetencijai), kodas 188603091,

adresas - A.Volano g. 2/7, Vilnius.
Kolegija yra Lietuvos Respublikoje
su Lietuvos

valstybės

įregistruotas

viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą

atsiskaitomąją sąskaitą

herbu ir savo pavadinimu,

banke, bei savo

vėliavas,

ženklus ir kitus atributus. Kolegijos teisinė forma - viešoji įstaiga.
Kolegija turi
veiklą, grindžiamą

autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio

ir

finansų

tvarkymo

savivaldos principu ir akademine laisve. Lietuvos Respublikos Konstitucijos,

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka kolegijos autonomija derinama su
atskaitomybe visuomenei, steigėjams bei juridinio asmens dalyviams.
l

Kolegijoje vykdomos koleginės studijos, grindžiamos profesionalia praktika ir taikomaisiais
moksliniais tyrimais, eksperimentine

plėtra

ir profesionaliuoju menu, teikiamas aukštasis koleginis

išsilavinimas, sudaromos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą.
Kolegijos pagrindinė veiklos sritis - švietimas ir taikomieji moksliniai tyrimai, o kolegij os
pagrindinė

veiklos rūšis -

koleginių studijų

Kolegija gali vykdyti ir

vykdymas.

kitą veiklą,

jeigu tai neprieštarauja kolegijos veiklos tikslams,

Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Kolegijos veiklos tikslai:

1. Vykdyti i praktiką orientuotas ir inovacijomis
2.

grįstas

Plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją

kolegines studijas;

mokslo ir meno

veiklą

nacionaliniu, bei

tarptautiniu lygmeniu.
3. Telkti darnią bendruomenę, puoselėjančią besimokančios organizacijos kultūrą.
Kolegijos veiklos uždaviniai:

l. Vykdyti valstybės pažangai ir regionų plėtrai aktualias kolegines studijas, bei teikti kitas
švietimo paslaugas.
2. P lėtoti į
3. Plėtoti

besimokančiojo

poreikius orientuotas studijas ir mokymo paslaugas.

studijų tarptautinį atvirumą.

4. Vykdyti taikomąją mokslo ir meno

veiklą

su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais,

bei jos rezultatų sklaidą.
5. Kurti inovatyvius ir tvarius produktus, paslaugas ir technologinių procesų naujoves,
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
6. Stiprinti taikomosios mokslo ir meno veiklos ir studijų sąveiką.
7. Sutelkti ir išlaikyti profesionalius darbuotojus.
8. Puoselėti besimokančios organizacij os kultūrą.
9. Stiprinti bendruomenės darną ir darbuotojų gerovę.
l O. Optimizuoti kolegijos valdymą, stiprinant atskirų veiklos sričių integraciją.
11. Plėtoti išmaniosiomis technologijomis grįstą paslaugų teikimą, didinant skaitmenizuotų
kolegijos veiklos procesų efektyvumą.
12. Optimizuoti kolegijos infrastruktūrą.
13. Užtikrinti kolegijos

finansinį tvarumą.

Kitos kolegijos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) yra:
✓ Techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas - 85.32;
✓ Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas - 85.59;
✓ Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas - 62;

✓ Leidybinė veikla, kodas - 58;
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✓ Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas - 18.1;
✓ Baldų gamyba, kodas - 31;

✓ Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kodas - 47.19;
✓ Apgyvendinimo veikla, kodas - 55;

✓ Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas - 70.22;
✓ Žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas - 86;

✓ Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas - 91;
✓ Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas - 90;
✓ Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas - 85.51.
Kolegijos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Mokslo ir studijų
įstatymu. Kolegialūs kolegijos valdymo organai yra kolegijos taryba ir kolegijos akademinė taryba,

bei vienasmenis valdymo organas - direktorius.
Taryba yra kolegijos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę
visuomenei, socialinę atsakomybę, bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.
Akademinė taryba yra kolegijos akademinių reikalų valdymo

organas.

Direktorius yra vienasmenis valdymo organas, veikia kolegijos vardu ir jai atstovauja.
Kolegijos studentų interesams kolegijos valdymo organuose, patariamosiose ir ginčų
sprendimo
visuotinis

struktūrose

atstovauja

studentų susirinkimas

Studentų atstovybė

savo nustatyta tvarka, o jeigu jos

nėra

-

(konferencija) per savo skiriamus atstovus.

Kolegijos struktūrą sudaro šie akademiniai padaliniai:

» Technologijų fakultetas.
» Verslo fakultetas.

» Medicinos fakultetas.
» Menų ir ugdymo fakultetas.
Kolegijos
tyrėjai,

akademinę bendruomenę

sudaro studentai,

dėstytojai,

mokslo darbuotojai, kiti

profesoriai emeritai ir kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje.
Vidutinis kolegijos

vidutinis

darbuotojų skaičius

darbuotojų skaičius

2020 m. gruodžio 31 d.

apėmė

799 darbuotojus, o

2021 m. gruodžio 31 d. siekia 778 darbuotojus.

2020 m. gruodžio 31 d. Kauno kolegijoje studijavo 5.302 studentai, o 2021 m. gruodžio
31 d. studijavo 4.866 studentai.
Kolegijos

biudžetą

sudaro:

✓ Valstybės biudžeto asignavimai;
✓ Tikslinės paskirties finansavimo lėšos;
✓ Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų programų lėšos;
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✓ Tarptautinio bendradarbiavimo lėšos;
✓ Rėmėjų paramos lėšos;

✓ Pajamos iš ilgalaikio turto nuomos;
✓ Pajamos už atliktus mokslo taikomuosius tyrimus;
✓ Studentų įmokos už studijas;

✓ Pajamos už kitas suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
✓ Kitos teisėtai įgytos lėšos.

Kolegijos finansiniai metai prasideda sausio l d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Kolegijos finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais - eurais ir euro centais.
Kolegija kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų neturi.

11. APSKAITOS POLITIKA
Kauno kolegijos 2021 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį,
pasibaigusį

sektoriaus
Viešųjų

2021 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
atskaitomybės įstatymu,

įstaigų

atskaitomybės

įstatymu,

Lietuvos Respublikos

Buhalterinės

apskaitos

įstatymu,

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir

standartais ir kitais Lietuvos Respublikos

teisės

aktais,

LR

finansinės

reglamentuojančiais

viešojo

sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.
Nuo 2015 m. sausio l d., euro
ojo VSAFAS „Euro
rengiami, bei

įvedimas"

finansinės

Ūkiniai įvykiai
perskaičiuojamos į

įvedimo

Lietuvos Respublikoje dienos, kolegijoje pagal 28-

nustatytus reikalavimus apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai

ataskaitos sudaromos naudojant piniginį vienetą - eurą.
ir ūkinės operacijos, atliktos kita užsienio valiuta, kolegijos apskaitoje

eurus pagal Europos centrinio banko ir Lietuvos banko

ir užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio

įvykio

euro

ar ūkinės operacijos atlikimo dieną.

Kolegijos apskaitos dokumentai, apskaitos registrai bei
lietuvių

skelbiamą oficialų

finansinės

ataskaitos sudaromos

kalba, o prireikus gali būti rengiami ir kita užsienio kalba.
Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Apskaitos politikoje pateikti Viešojo sektoriaus apskaitos ir
standartų

(toliau - VSAF AS) nuostatai kaip tvarkyti

finansinės atskaitomybės

buhalterinę apskaitą

pagal kaupimo

principą,

bei kaip parengti finansinių ataskaitų rinkinį.
Kauno kolegija, tvarkydama
tokią

buhalterinę apskaitą

ir sudarydama finansines ataskaitas, taiko

apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino

VSAFAS reikalavimus. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami bei finansinių
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ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo,
subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo,
neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
Kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitai
taikant kaupimo principą, bei taikant vienodus apskaitos metodus panašiems sandoriams ir kitiems
įvykiams panašiom is aplinkybėmis.

Kolegijos sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir
privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius
požymius. Kolegija visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja dvejybiniu įrašu
vieną kartą. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra registruojami didžiojoje knygoje, kurios

duomenys skirti finansinėms ataskaitoms sudaryti.
Kolegijos apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo
ir apskaitos principus, metodus bei taisykles.

Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės
apskaičiavimo

standarte ,,Nematerialusis turtas", o nematerialiojo turto

ir apskaitos metodai bei

finansinės atskaitomybės

pateiktą sąvoką

- 22-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir

standarte „Turto nuvertėjimas".

Nematerialusis turtas yra
turtas"

taisyklės

pripažįstamas,

jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas - materialios formos neturintis, nuo
nematerialiojo turto

nuvertėjimo

vienetų

kitų

viešojo sektoriaus subjekto

atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas

disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai:
✓ yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
✓ pagrjstai tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus
ekonominės

naudos;

✓ galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
✓ viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turtu disponuoti ir jj kontroliuoti .

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas

įsigijimo

savikaina, o išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo,
didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, arba kad buvo atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas.
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Atlikti

išankstiniai

apmokėjimai

nematerialųjį

už

turtą

apskaitoje

registruojami

nematerialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas,
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą turto amortizaciją ir
nuvertėjimą, jeigu jis

yra užregistruotas.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto
amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos
ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su
jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas, arba kai apskaičiuojamas ir
užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Nematerialiojo turto

likvidacinė vertė

lygi O.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant

į

sutartis ar kitus

sandorius, neturi būti ilgesnis už šių sandorių galiojimo laikotarpį. Nematerialiajam turtui kolegija
taiko 2014 m. vasario 26 d. Kauno kolegijos direktoriaus
ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

(amortizacijos)

įsakymu

Nr. 1-78

ekonominių normatyvų

„Dėl

Kauno kolegijos

tvirtinimo" patvirtintus

amortizacijos normatyvus.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir n usidėvėjimo norma:

Eil.
Nr.
l
2

3
4

Nematerialiojo turto grupės
pavadinimas
Programinė įranga, jos licencijos ir
techninė dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos
kitos teisės
Kitas nematerialusis turtas
Prestižas

Turto naudingo
tarnavimo laikas, metais

Nusidėvėjimas,%

3

33,33

6

16,67

6
10

16,67
10,00

per metus

Kauno kolegijos nematerialiojo turto apskaitos tvarka 1r procedūros nustatytos Kauno
kolegijos nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte ,,Ilgalaikis materialusis turtas", o ilgalaikio
materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės - 22-ajame viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Turto nuvertejimas" .
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, Jei JlS atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.
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Ilgalaikis materialusis turtas - materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas
tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, t.y.

prekėms

gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar

administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, ar daugiau negu
ciklą,

veiklos

jo

įsigijimo

minimalią viešojo

ar pasigaminimo savikaina yra ne

mažesnė

už LR Vyriausybės

vieną

nustatytą

sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo apskaitoje kriterijai:
✓ pagrįstai tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus
ekonominės

naudos;

✓ galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
✓ viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal
VSAF AS

nuostatų

pobūdi

ir į smulkesnes turto grupes

į

skirstomas

apibrėžtas

pagrindines grupes nustatytas

Kauno kolegijos ilgalaikio materialiojo

turto apskaitos tvarkos apraše.
Įsigytas

ilgalaikis

materialusis

turtas

pirminio

pripažinimo

momentu

apskaitoje

registruojamas įsigijimo savikaina.
apmokėjimai

Atlikti išankstiniai

už

ilgalaikį materialųjį turtą

apskaitoje registruojami tam

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus
finansinėse

ataskaitose rodomas

įsigijimo

savikaina,

kultūros

atėmus sukauptą nusidėvėjimą

ir

vertybes,

nuvertėj imą,

jeigu jis yra užregistruotas.
Kultūros vertybės

po pirminio pripažinimo

Kiekvienų finansinių metų
vertės

pokytis, t.y.

pabaigoje

finans inėse

šių kultūros vertybių

kultūros vertybių vertės padidėjimas

registruojamas tiesiogiai grynojo turto, tikrosios

vertės

ataskaitose rodomos

tikroji

ar

vertė

verte.

patikslinama. Tikrosios

sumažėj imas,

rezervo

tikrąja

kolegijos apskaitoje

sąskaitoje. Kultūros vertybėms

nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Ilgalaikio materialiojo turto
naudingo tarnavimo
nuo kito

mėnesio,

nuo kito

laiką.

nudėvimoji vertė

yra nuosekliai paskirstoma per

turto

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti

kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.

mėnesio,

vi są

Nus idėvėj imas nebeskaičiuojamas

kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto

likutinė vertė

sutampa su jo

likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas. arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas
to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo
Ilgalaikio materialiojo turto
(tiesini)

metodą

likutinės vertės

sumai, pirmos dienos.

nusidėvėjimas skaičiuojamas

pagal ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

taikant tiesiogiai

proporcingą

(amortizacijos) ekonominius normatyvus,

patvirtintus 2014 m. vasario 26 d. Kauno kolegijos direktoriaus

įsakymu

Nr. 1-78

„Dėl

kolegijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų tvirtinimo".
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Kauno

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo norma:

Eil.
Nr.
l

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Turto naudingo
tarnavimo laikas,
metais

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
pavadinimas

Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai
Pastatai (gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
Tašytų r~stų pastatai
Surenkamieii, išardomieji, moliniai ir kiti oastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens
Metaliniai
Mediniai
Melioracijos statiniai
Kiti statiniai
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir jrenginiai
Ginkluotė, ginklai ir karinė technika
Medicinos jranga
Apsaugos iranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono
ryšio irenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių
technologijų tinklų valdymo irenginiai ir iranga
Kitos mašinos ir irenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Specialūs automobiliai
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos
Kitos transporto priem onės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų iranga
Kopijavimo ir dokumentu dauginimo oriemonės
Kita biuro iranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Scenos meno priemonės
Muzikos instrumentai
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenvs
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

funkcijų apimtį,

% per metus

115
75
43
12

0,87
1,33
2,33
8.33

60
33
19
50
18
19

1,67
3,03
5,26
2,00
5,56
5,26

15
26
8
7

6,67
3,85
12,50
14,29

4

25,00

9

11 , 11

14

7,14

7
5
6
9

14,29
20,00
16,67
11, 11

8
5
6
7

12,50
20,00
16,67
14,29

9
28
7
2
6

11, 11
3.57
14,29
50.00
16,67

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai
turto pagerinimu, jei padidina turto

Nusidėvėjimas,

pripažįstami

esminiu

arba pailgina turto naudingo tarnavimo

laiką,

arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo
turto

įsigijimo

savikaina ir patikslinamas

likęs

turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
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nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių, ar nepadidina turto funkcijų apimties,
arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų
vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir
nuvertėjimas nurašomi iš apskaitos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatų

ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Kauno kolegijos ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos politika nustatyta 16-ajame viešoj o sektoriaus apskaitos 1r
finansinės atskaitomybės standarte „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai".

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, j ei jis atitinka biologinio turto
sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-ajame VSAFAS „Biologinis

turtas ir mineraliniai ištekliai".
Biologinis turtas - gyvūnai ir augalai, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas valdo, naudoja

ir kuriais disponuoja.

Biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo apskaitoje kriterijai:

✓ viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, įskaitant teisę
apriboti

galimybę j uo

naudotis kitiems;

✓ pagrįstai tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto
gaus

ekonominės

naudos, arba šis turtas bus naudojamas socialiniais,

kultūriniais,

gamtosauginiais,

moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais;
✓ galima nustatyti turto tikrąją vertę, įsigijimo savikainą, arba iš turto gautinų būsimų
pajamų dabartinę vertę.

Pirminio pripažinimo metu
įvertinamas

ir

finansinėse

ir

kiekvieno paskesnio vertinimo metu biologinis turtas
tikrąją

ataskaitose rodomas

verte, arba

įsigijimo

ar pasigaminimo

savikaina, jeigu šio turto tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti.
Biologinio turto tikroji
rinkos

nėra,

sandorių

vertė

nustatoma remiantis tokio paties turto rinkos kaina. Jei tokios

tuomet biologinio turto tikroj i

vertė

nustatoma pagal paskiausiai

įvykusių analogiškų

rinkos kainą, arba panašaus turto rinkos kainas, patikslintas atsižvelgiant į turto skirtumus.

Paskesnio vertinimo metu biologinis turtas, kuriam taikomas
apskaitoje registruojamas ir
apskaičiuotus nuvertėjimo

finansinėse

ataskaitose rodomas iš

nuostolius.

Biologinio turto įsigijimo savikainą sudaro:
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įsigij imo

į sigijimo

savikainos metodas,
savikainos

atėmus

✓ kai turtas įsigyjamas -

pirkimo kaina,

įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius,

bei su turto įsigijimu tiesiogiai susijusias išlaidas;

✓ kai turtas sukuriamas - jam sukurti patirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
Biologinio turto produkcija apskaitoje registruojama kaip atsargos ir joms taikomos 8-ojo
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybė standarto „Atsargos" nuostatos.
Kauno kolegijos apskaitoje visas biologinis turtas, atsižvelgiant į jo paskirtį, priskiriamas
biologinio turto daugiamečių sodinių grupei.
Biologinio turto apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Kauno kolegijos biologinio turto
apskaitos tvarkos apraše.
Finansinis turtas
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte ,,Jungimai ir investicijos į asocy·uotuosius

subjektus" ir 17-ajame VSAF A standarte ,,Finansinis turtas ir.finansiniai įsipareigojimai".
Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto
apibrėžimą ir finansinio turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 17-ajame VSAFAS „Finansinis

turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos i asocijuotuosius
subjektus" nuostatuose.
Finansinis turtas - turtas, kuris yra pinigai ir
finansinėmis priemonėmis

vertybiniai popieriai,

pinigų

ekvivalentai,

su kita šalimi galimai sau palankiomis

sutartinė teisė

sąlygomis, įsigyti

Ilgalaikiam .finansiniam turtui priskiriama:
ilgalaikės

sumos, prie

kurių

investicijos

pasikeisti

kito subjekto

gauti pinigus ar kitą nurodytą turtą iš kito subjekto.

Finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaikį ir trumpalaikį finansinj

popierius,

sutartinė teisė

i ne

nuosavybės

priskiriamos ir suteiktos

ilgalaikės

turtą.

investicijos

į nuosavybės

vertybinius popierius, po

ilgalaikės

vertybinius

vienų metų

paskolos, ilgalaikiai terminuotieji

gautinos

indėliai,

bei

kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
dalis,

trumpalaikės

(trumpalaikės

investicijos, išankstiniai

apmokėjimai,

per vienus metus gautinos sumos

paskolos), pinigai ir pinigų ekvivalentai, bei kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Finansinis turtas apskaitoje
įgyjama teisę

suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų

pripažįstamas

gauti pinigus ar kitą finansinį

tik tada, kai gaunama arba pagal

turtą.

Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas, išskyrus
įvertinimo

metu

įvertinamas

vykdomą sutartį

amortizuota savikaina ir kurio

finansinį turtą,

įsigijimo

kuris paskesnio

metu nebuvo išleista

pinigų,

apskaitoje įvertinamas įsigijimo savikaina. Šio turto įsigijimo savikainą sudaro sumokėta, arba
mokėtina už finansinį turtą suma, arba kito perduoto turto vertė.
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Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą

ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir
investicinės veiklos sąnaudomis.

Kiekvienų finansinių metų pabaigoje, t.y. prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį,

finansinis turtas įvertinamas:
✓ parduoti laikomas finansinis turtas - tikrąja verte;

✓ iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina;
✓ paskolos - amortizuota savikaina;
✓ kitos po vienų metų gautinos sumos - amortizuota savikaina;
✓ išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis
turtas -

turto

įsigijimo

savikaina, atėmus nuvertėj imo nuostolius.

Paskutinę

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną nustatoma, ar yra požymių, kad finansinio

balansinė vertė

būti sumažėjusi.

gali

Jei

tokių požymių

įvertinama

esama, tuomet

už

tą turtą

tikėtina atgauti suma. Nuostolio dėl finansinio turto nuvertėjimo dydį rodo, finansinio turto
balansinės vertės

ir užjį atgautinos sumos skirtumas.

Finansinio turto
suma mažinant turto
ir

investicinės

priskiriami

nuvertėjimo

balansinę vertę

veiklos

pagrindinės

sąnaudas,

ir

investicinės

apskaičiuota nuvertėj imo

ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio finansinės
gautinų sumų nuvertėjimo

išskyrus

ar kitos veiklos

Nuvertėjimo nuostolių
finansinės

nuostoliai apskaitoje registruojami

nuostolius, kurie yra

sąnaudoms.

panaikinimas apskaitoje registruojamas mažinant veiklos arba

veiklos

sąnaudas

priklausomai nuo to, kokioms

sąnaudoms anksčiau

apskaitoje buvo priskirti nuvertėjimo nuostoliai.
Atsargos
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės

standarte ,,Atsargos".

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą ir
atsargoms nustatytus kriterijus, pateiktus 8-ajame VSAFAS „Atsargos".
Atsargos - viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį subjektas per vienus metus sunaudoja
pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti, arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti,
taip pat viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo, pasigaminimo savikaina, ar grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
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Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos
išlaidos, susidariusios gabenant atsargas

i jų

buvimo, laikymo vietą ir suteikiant joms būtiną

tinkamam naudojimui būklę.

Pagamintų, ar perdirbtų per ataskaitinį laikotarpį atsargų savikainą sudaro tiesioginės ir
netiesioginės gamybos išlaidos. Nebaigtų vykdyti sutarčių savikainą taip pat sudaro tiesioginės ir
netiesioginės paslaugų teikimo

išlaidos.

Kauno kolegija, apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų
savikainą, taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Konkrečių kainų būdas reiškia, kad konkretūs atsargų vienetai turi būti rodomi konkrečia
jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumažinimas iki grynosios realizavimo vertės

atliekamas tam, kad turto balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės,
kurią tikimasi gauti tą turtą pardavus, išmainius ar sunaudojus.
Atsargų įsigijimo, pasigaminimo savikaina mažinama iki grynosios realizavimo vertės, kai:

✓ atsargos yra sugadintos, visiškai ar iš dalies pasenusios, sumažėjo jų pardavimo kaina,
arba išaugo įvertintos gamybos baigimo išlaidos;

✓ gamybai naudojamų atsargų rinkos kainų sumažėjimas lemia ir pagamintos produkcijos
kainų sumažėjimą ir akivaizdu, kad pagamintos produkcijos savikaina viršys gamybai naudojamų
atsargų

ir pagamintos produkcijos grynąją realizavimo vertę.
Visa atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumažinimo iki grynosios realizavimo

vertės (nuvertėjimo) suma ir visi atsargų nuostoliai dėl atsargų praradimo, nurašymo pripažįstami to

laikotarpio, kuriuo sumažėjo vertė ar atsirado nuostolių, sąnaudomis. Tuo tarpu, atsargų vertės
sumažėjimo

atkuriama suma,

dėl

grynosios realizavimo

to laikotarpio, kuriuo padidėjo grynoji realizavimo vertė,

vertės padidėjimo,

mažinamos atitinkamos

sąnaudos.

Kai atsargos sunaudojamos kolegijos veikloje, parduodamos ar perduodamos, išskyrus
atvejus, kai tam tikrų atsargų vertė yra įtraukta į kito turto, t.y. kitų savos gamybos atsargų ar
ilgalaikio turto
pripažįstamos

savikainą, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis

to laikotarpio, kuriuo

atitinkamos pajamos, arba suteikiamos viešosios paslaugos.

Atsargoms priskiriamas ir neatiduotas naudoti veikloje

ūkinis

inventorius. Atiduoto naudoti

kolegijos veikloje ūkinio inventoriaus vertė traukiama į sąnaudas, tą ataskaitinį laikotarpį, kai šis
ūkinis

inventorius yra perduodamas naudoti veikloje. Tokio inventoriaus

kontrolės

kiekinė

ir vertinė apskaita

tikslais tvarkoma kolegijos nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų
apskaitomų

sunaudojimas, pardavimas arba perdavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

atsargų

būdą,

kai

buhalterinėje

apskaitoje registruojama kiekviena su

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.
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atsargų

Atsargų apskaitos ypatumai pateikiami Kauno kolegijos atsargų apskaitos tvarkos apraše.

Gautinos sumos
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Turto nuvertėjimas".
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tik tuomet, kai kolegija įgyja teisę gauti pinigus
ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAF AS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Kauno kolegijos apskaitoje gautinos sumos yra grupuojamos pagal:

✓ laikotarpį - gautinos sumos skirstomos i ilgalaikes ir trumpalaikes gautinas sumas;

✓ mokėtoją - gautinos sumos skirstomos
kontro liuojamųjų subjektų,

i gautinas sumas

iš finansavimo sumų teikėjų, iš

iš asocijuotųjų subjektų, iš pirkėjų, iš darbuotojų, bei iš kitų subjektų;

✓ tikslą - gautinos sumos skirstomos į gautinas finansavimo sumas, gautinas sumas už turto
naudojimą,

gautinas sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas, gautinas baudas ir kitas gautinas

netesybas, sukauptas gautinas sumas, bei kitas gautinas sumas.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigij imo savikaina. Vėliau
ilgalaikės

gautinos sumos

nuvertėjimo

finansinėse

ataskaitose parodomos amortizuota savikaina,

atėmus

nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įs igijimo savikaina,

atėmus nuvertėjimo

nuostolius.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos apskaitoje ir finansinėse ataskaitose
rodomos

grynąja

nuvertėjimo

verte,

atėmus

nustatytas neatgautinas sumas, t.y.

apskaičiuotus gautinų sumų

nuostolius.

Gautinos sumos iš apskaitos nurašomos, kai yra apmokamos, perduodamos kitai įstaigai,
grąžinamos ne pinigais, arba nurašomos, kai anksčiau buvo užregistruotas j ų nuvertėjimas.
Gautinų sumų

apskaitos ypatumai ir nuvertėjimo apskaičiavimo principai aprašomi Kauno

kolegijos išankstinių apmokėjimų ir gauti nų sumų apskaitos tvarkos apraše.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Buhalterinė sąskaita „Pinigai bankų
sąskaitose" skirta apskaityti Kauno kolegijos piniginį turtą, laikomą bankų sąskaitose.

Kolegijos banko sąskaitose pinigai skirstomi pagal piniginių lėšų paskirtį:
✓ Valstybės

biudžeto lėšų banko sąskaitoje apskaitomi kolegij os gauti valstybės biudžeto

asignavimai, kurie naudojami pagal patvi rtintą programos

sąmatą.

✓ Pajamų įmokų lėšų banko sąskaitose apskaitomos kolegijos pajamų įmokos, gautos iš

fizinių ar juridinių asmenų už suteiktas paslaugas, už studijas, mokslo taikomąją bei konsultacinę
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veiklą, už bendrabučių kambarių nuomą, kito turto bei patalpų nuomą, už kitas kolegijos suteiktas
paslaugas ar parduotas prekes.

✓ Tikslinės paskirties finansavimo lėšų banko sąskaitose apskaitomos tikslinės paskirties
finansavimo lėšos, gautos pagal pasirašytas tikslinio finansavimo, ar bendradarbiavimo sutartis ir
skirtos tam tikriems pavedimams vykdyti.

✓ Paramos lėšų banko sąskaitoje apskaitomos kolegijos rėmėjų suteiktos paramos lėšos.
✓ Europos Sąjungos finansinės paramos, bei tarptautinių organizacijų skirtų lėšų sąskaitose
apskaitomos ES paramos fondų ir tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų lėšos.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte ,.Finansavimo sumos".
Finansavimo sumos

pripažįstamos

ir apskaitoje registruojamos, jeigu atitinka 20-ajame

VSAF AS „Finansavimo sumos" nustatytus pripažinimo kriterijus.

Finansavimo sumos - tai kolegijos iš
Sąj ungos struktūrinių fondų,

užsienio

valstybės

valstybių

biudžeto,

ir tarptautinių

savivaldybių biudžetų,

organizacijų,

bei iš

Europos

kitų šaltinių

gauti

ar gautini pinigai ir kitas nepiniginis turtas, skirtas kolegijos statute nustatytiems tikslams,
uždaviniams ir programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos apima gautus, arba gautinus pinigus ir
bei kitas

lėšas

kolegijos išlaidoms kompensuoti ir paramos

kitą turtą

pavedimams vykdyti,

būdu gautą turtą.

Kolegijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

» finansavimo sumos nepiniginiam turtui

įsigyti,

t.y. ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti ;

» finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis
turtas ar atsargos, įskaitant gautą paramą, arba kaip gauti pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį , arba
trumpalaikį nepini ginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos kolegijos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
kompensuoti, prie kurių priskiriamos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos
nepiniginiam turtui

įsigyti.

Kolegijos gautos (gautinos) finansavimo sumos atsižvelgiant į gauto (gautino) finansavimo
lėšas

grupuojamos pagal šiuos finansavimo šaltinius:
✓ finansavimo sumos iš užsienio valstybių;
✓ fi nansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų;
✓ fi nansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama);

✓ finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
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✓ finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
✓ finansavimo sumos iš kitų šaltinių.
Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal finansav imo sumos teikėją,
šaltinius, valstybės funkciją, programas (projektus), kurių vykdymui skirtos lėšos.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos, arba

jų

dalis

pripažįstamos

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos
nepripažįstamos.

finansavimo

sąnaudomis

Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, apskaitoje

registruojamos perduotos finansavimo sumos, kuriomis mažinamos gauto finansavimo sumos.
Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos
kaip Kauno kolegijos finansavimo

sąnaudos,

kartu apskaitoje

pripažįstant

finansavimo, kuris buvo

skirtas šiam tikslui, pajamas.
Detalesnė finansavimo

sumų

apskaita bei

J OS

ypatumai nustatyti Kauno kolegijos

finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.
Finansiniai

įs ipareigojim ai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame

VSAF AS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 18-ajame VSAF AS ,,Atidėjiniai,
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis

turtas ir paataskaitiniai įvykiai", 19-ajame VSAF AS

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAF AS „Su
darbo santykiais susijusios išmokos".
Kauno kolegijoje visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

» ilgalaikiai atidėjiniai;
» ilgalaikės vidaus paskolos;
)>

ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai;

)) kiti ilgalaikiai

įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
✓ ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

✓ ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
✓ trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
✓ mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
✓ mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

✓ mokėtinos socialinės išmokos;
✓ grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
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✓ mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, t.y. tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo
santykiais susiję įsipareigojimai , sukauptos mokėtinos sumos;

✓ kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
Finansiniai

jsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra prisumamas

įsipareigojimas sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai jsipareigojimai kolegij os apskaitoje jvertinami
įsigijimo savikaina, o su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos pagrindinės arba kitos

veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos s usidaro.
Paskesnio vertinimo metu finansiniai įsipareigojimai apskaitoje įvertinami:

» finansiniai
>>

įsipareigoj imai, susiję

su rinkos kainomis - tikrąja verte;

iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai - tikrąja verte;

» ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
>> trumpalaikiai

finansiniai

Finansinių įs iparei gojimų,

įsipareigojimai

įsigijimo

-

savikaina.

apskaitoje registruojamų tikrąja verte, tikrosios vertės padidėjimo

sumos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms, o sumažėjimo sumos - finansinės
ir investicinės veiklos pajamoms.
Visos administracinės išlaidos, susijusios su finansinių jsipareigoj imų sąlygų pasikeitimu,
apskaitoje pripažįstamos

finansinės

ir

investicinės

veiklos

sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį

pasikeitė įsipareigoj imų sąlygos.

Detalesni
ir trumpalaikių

finansinių įsipareigojimų

įsipareigojimų

apskaitos ypatumai atskleisti Kauno kolegijos

ilgalaikių

tvarkos apraše.
Atidėjiniai

Atidėjinių

apskaitos principai, metodai ir taisyk lės nustatyti 18-ajame VSAFAS

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis
Atidėjiniai pripažįstami

,,A tidėjiniai,

turtas ir paataskaitiniai įvykiai".

ir registruojami kolegijos apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio

praeityje kolegija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jeigu

patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai apskaitoje nėra pripažįstami, tačiau informacija apie
susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų

rinkinio aiškinamajame rašte.
Atidėj iniai

yra

peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,

atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Detaliai atidėjinių apskaitos ypatumai aprašomi Kauno kolegijos il galaikių ir trumpalaikių
įsipareigojimų

apskaitos tvarkos apraše.
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Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAF AS ,.Mokesčių ir
socialinių įmokų pajamos",

10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAF AS

,,Finansavimo sumos".
pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės -

Kauno kolegijos pajamos skirstomos
investicinės

veiklos pajamas.

Pagrindinės

veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gaunamos už studijas, kvalifikacijos

kėlimą bei specialistų tobulinimą, už mokslo taikomąją bei konsultacinę veiklą, mokslinius tyrimus,

bei užsakomuosius darbus ir kitas trečiosioms šalims teikiamas švietimo paslaugas, išskyrus tas,
kurios priskiriamos kitai veiklai.

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gaunamos už
nuomą,

ilgalaikio ir trumpalaikio turto

nuomą,

bendrabučių,

bei

kitų patalpų

netinkamo naudoti ir nusidėvėjusio turto

pardavimą,

už suteiktas maitinimo paslaugas, parduotas prekes, bei kitas suteiktas paslaugas.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas, todėl pajamos apskaitoje registruojamos ir
finansinėse

kolegijos

tą

ataskaitose rodomos

ataskaitinį

laikotarpį,

kurį

yra uždirbamos

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Finansavimo pajamos
pajamomis susijusios
operacijas,

būtina

pripažįstamos

sąnaudos.

pačiu

tuo

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis

Registruojant visas su finansavimo

nurodyti, kokios

valstybės

pajamų

pripažinimu susijusias

funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo

pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.
pripažįstamos,

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas,

sandoriu sus ij usi ą ekonominę naudą, kai galima patikimai
patikimai

įvertinti

kai

tikėtina,

kad kolegija gaus su

įvertinti pajamų sumą

ir kai kolegija gali

su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik Kauno kolegijos gaunama
nepripažįstamos trečiųjų asmenų
sumų administravimą

ir

ekonominė

nauda. Pajamomis

vardu surinktos sumos. Jei kolegija yra atsakinga už tam

surinkimą, tačiau teisės aktų

tikrų

nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas

sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų, ar jų dalies atgauti tą patį, ar vėlesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, tokios sumos ar

jų

dalis

nėra

kolegijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip

gautinos ir mokėtinos sumos.
Detaliai pajamų apskaitos ypatumai aprašomi Kauno kolegijos pajamų apskaitos tvarkos
apraše bei Kauno kolegijos finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.
Sąnaudos

Sąnaudų

apskaitos principai, metodai ir

taisyklės

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Sąnaudos".
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nustatyti 11-ajame viešoj o sektoriaus

Sąnaudos kolegijos apskaitoje skirstomos į:

✓ pagrindinės veiklos sąnaudas;
✓ kitos veiklos sąnaudas;
✓ finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.
Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios iš kitos nei pagrindinė, ar
finansinė ir investicinė veiklos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriami nuostoliai turto perleidimo,
sąnaudos,

susijusios su atsitiktiniu turto pardavimu, bei sąnaudos, susijusios su komercine kolegijos

veikla, tokia kaip turto nuoma, ar kitų paslaugų teikimas.
Finansinės

nuostoliai

ir investicinės veiklos

dėl valiutų kursų

sąnaudas

apima tokios

sąnaudos,

kaip palūkanų

sąnaudos,

pasikeitimo, delspinigiai ir baudos, finansinio turto perleidimo ir

perkainojimo nuostoliai, bei kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Sąnaudos

apskaitoje

pripažįstamos

vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant
išleidimo

laiką.

susieti su

konkrečių pajamų

Tais atvejais, kai per

ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma

uždirbimu ir jos neduos

ekonominės

naudos

atei nančiais

į pinigų

tiesiogiai

ataskaitiniais

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų

dydis įvertinamas sumokėta, arba mokėtina pinigų, arba jų ekvival entų suma.

Detalesni kolegijos

sąnaudų

apskaitos ypatumai yra pateikti Kauno kolegijos

sąnaudų

apskaitos tvarkos apraše.

Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai bei metodai nustatyti 21 -ajame VSAF AS

,,Sandoriai užsienio valiuta".
Sandoriai užsienio valiuta pinninio pripažinimo metu kolegijos apskaitoje registruojami
pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos kursą.
Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta, bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir
įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos
pajamų,

arba sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio Lietuvos banko

skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto

nuvertėjimas

Turto nuvertėj imo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS

,,Atsargos", 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame
VSAF AS „Turto nuvertejimas".
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Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinj, kolegija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu
yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė (rinkos kaina),
kuri palyginama su turto balansine verte.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma
mažinant turto balansinę vertę, bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos

sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama
turto vieneto
nuvertėjimas

balansinė vertė, tačiau

įsigijimo savikainą.

išsaugoma informacija apie turto

Turto

apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta
turto

nuvertėj imo

balansinės vertės,

suma, turto

balansinė vertė

po

kuri būtų buvusi, jeigu anksčiau

nuvertėjimo

nebūtų buvęs

atstatymo negali viršyti šio turto
pripažintas turto nuvertėjimas.

Pripažinus apskaitoje ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli,
perskaičiuojamos

būsimiesiems

(amortizacijos) sumos, kad turto
paskirstyta per

visą likusį

naudingo tarnavimo

laiką,

Detaliai turto,

ataskaitiniam laikotarpiams
nudėvimoji

(amortizuojamoji)

jo naudingo tarnavimo

tenkančios
vertė

po

laiką, nuvertėjimo

nusidėvėjimo

turto

nuvertėjimo būtų

suma

nudėvima

tolygiai

per

likusį

mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

atsargų

bei

gautinų sumų nuvertėjimo

apskaitos ypatumai atskleisti Kauno

kolegijos nematerialiojo turto apskaitos apraše, Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos apraše,
Atsargų

apskaitos apraše, bei

Išankstinių apmokėjimų

ir gautinų sumų tvarkos apraše.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų

ir

neapibrėžtojo

18-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir

ir neapibrėžtasis turtas

turto apskaitos principai ir metodai nustatyti

finansinės

atskaitomybės

standarte

,,Atidėjiniai,

neapibrežtieji įsipareigojimai, neapibrežtasis turtas ir paataskaitiniai įvykiai".
Kauno kolegija nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau
neapibrėžtieji įsipareigojimai

ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

nerodomi nei

finansinės būklės

ataskaitoje, nei veiklos

rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Tuo atveju, kai
tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti, yra labai maža, informacija apie
įsipareigojimą

aiškinamajame rašte nebūtina.

Informacija apie

neapibrėžtąjį turtą

ir

įsipareigojimus

turi

būti peržiūrima

ne

rečiau

negu

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų
tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte.
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Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas tol, kol nėra aišku, ar šis turtas duos
kolegijai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta,
informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.
Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-

ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte ,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis

turtas ir poataskaitiniai įvykiai".

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

kolegijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną - koreguojantys įvykiai,
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nekoreguojantys įvykiai, kurie yra reikšmingi,
aprašomi finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai pateikti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių

keitimas ir klaidų taisymas".

Kolegija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia kolegijos
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Kolegija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame
VSAF AS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas". Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių
pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir
sąnaudų vertinimo

apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl LR Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų

pasikeitimo, arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas

finansinėse

ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, nauja apskaitos politika taikoma

taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms
operacijoms ir ūkiniams
Poveikis,
informacijai ir

kurį

įvykiams

nuo jų atsiradimo.

daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio

darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių

ataskaitinį laikotarpį, kurį

laikotarpio veiklos

apskaitos politika

rezultatų

ataskaitos

eilutėje

informacijai, registruojamas apskaitoje

pakeičiama

tą

ir parodomas einamojo ataskaitinio

,,Apskaitos politikos keitimo bei

esminių klaidų

taisymo įtaka". Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su
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ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija
finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, nėra koreguojama.
Apska itinių įverčių

keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAF AS ,,Apskaitos

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertini mą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įverčio keitimo poveikis turi įtakos:

» tam laikotarpiui, kurį buvo atliktas pakeitimas, jei j is turi

įtakos tik tam laikotarpiui;

» to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, ir vėlesnių ataskaitinių
laikotarpių, jei pakeitimas turės

itakos ir jiems.

Kauno kolegijos apskaitinio

įverčio

pasikeitimo rezultatas

įtraukiamas į tą

veiklos

rezultatų

ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su
apskaitinio

įverčio

pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas
Apskaitos

politikos,

klaidų

taisymo nuostatai, bei principai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos

apskaitinių įverčių

keitimas ir klaidų taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu gali
ataskai tinių laikotarpių finansinėse

būti

pastebėtos

ataskaitose,

taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

tačiau

fi nansinėse

ataskaitinio laikotarpio

klaidų vertinėmis

finansinius metus gautų finansavimo

visos

esminės

ir

neesminės

praėjusių

apskaitos klaidos

ataskaitose.

vertinė

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos

apskaitos klaidos, padarytos

išraiška individualiai arba kartu su

išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per

kitų

to

praėjusius

sumų vertės.

Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:
✓ Jeigu apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,

kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje

pač ioje

veiklos

rezultatų

ataskaitos ei lutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
✓ Jeigu apskaitos klaida yra esminė, tuomet jos taisymas registruojamas tam skirtoje
sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminių

apskaitos klaidų taisymo įtaka".
Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio

finansinė

informacija pateikiama tokia,

kokia buvo, o su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamaj ame rašte.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
PASTABOS DĖL FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
Finansinės

būklės

ataskaitoje pateikiami elementai - turtas, finansavimo

sumos,

įsipareigoj imai ir grynasis turtas, kurie apibūdina kolegijos finansinę būklę. Visas turtas, parodytas
finansinės būklės ataskaitoje, 2021 m. gruodžio 31 d. siekia 20.132.488,0 l EUR, o 2020 m.

gruodžio 31 d. šis turtas sudarė 19.873.749,78 EUR, t.y. 258.738,23 EUR, arba 1,30 % mažiau
lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu.

Ilgalaikis turtas
Kauno kolegijoje ilgalaikis turtas skirstomas
turtą.

Ilgalaikio turto

likutinė vertė

į nematerialųjį turtą

ir ilgalaiki

materialųjį

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 13.782.661,77 EUR, o

praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 13.818.124,46 EUR, t.y. ataskaitiniu laikotarpiu

šis turtas

sumažėjo

35.462,69 EUR, arba 0,26 %.

Ilgalaikio turto
EUR (99,47 %), o

sudėtyje didžiausią dalį

likusią dalį

sudaro ilgalaikis materialusis turtas - 13.709.235,12

sudaro nematerialusis turtas - 73.426,65 EUR (0,53 %).

Nematerialusis turtas
Pastaba Nr. P03
Kolegijos nematerialusis turtas 2021 m. gruodžio 31 d. palyginus su
laikotarpiu
Tokį

turto

sumažėjo

praėjusiu

ataskaitiniu

nuo 87.040,47 EUR iki 73.426,65 EUR, t.y. 13.613,82 EUR, arba 15,64 %.

sumažėjimą įtakojo

tai, jog kolegija ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiojo turto

įsigijo

už

38.360,21 EUR, o tuo tarpu, apskaičiuota šio turto amortizacijos suma siekia 51.973,21 EUR.
Kaip jau buvo minėta anksčiau Kauno kolegija per ataskaitinį
įsigijo

l aikotarpį

nematerialiojo turto

už 38.360,21 EUR, iš kurių:
✓ 18.492,25 EUR buvo panaudoti Dokumentų valdymo sistemos funkcionalumui plėsti;
✓ 9.999,44 EUR - virtualios simuliacij os radiologijos technologijų ruošimui programos

(GE-MRI ir GE-CT) įsigijimui ;
✓ 6.92 1,20 EUR- grafinių programų paketų įsigijimui;
✓ 2.234,63 EUR - programinės įrangos „Solidworks EDU Edition 2020-2021 Network

60users" licencijai

įsigyti;

✓ 307,34 EUR - licencijų „Lightroom w Classic for teams ALL Multiple Platforms EU

English Team Licensing Subscription New Leve! 3"

įsigijimui ;

✓ 300,08 EUR - licencijų „Photoshop for teams ALL Multiple Platforms EU English Tearn

Licensing Subscription New Level 3"

įsigijimui ;

✓ bei l 05,27 EUR skirti licencijoms „MAXQDA Analytics Student Educational" įsigyti.
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Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas kolegijos
veikloje, įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 271.374,34 EUR, o 2021 m. gruodžio
31 d. šio visiškai amortizuoto turto savikaina siekia 319.843,18 EUR.
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas yra neribotas, arba kurio tarnavimo
laiką apriboja sutartys

ar kiti teisės aktai, kolegija ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

Kauno kolegijos nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį

pateiktas 13-ojo VSAF AS „Nematerialusis turtas" l priede.
Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba Nr. P04

Kolegijos ilgalaikis materialusis turtas

praėjusio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

sudarė

13.731.083,99 EUR, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekia 13.709.235,12 EUR. Šis turtas
lyginant su

praėjusiu

ataskaitiniu laikotarpiu

sumažėjo

21.848,87 EUR, arba 0,16 %,

tokį

šio

ilgalaikio turto sumažėjimą įtakojo tai, kad kolegija per 2021 m. ilgalaikio materialiojo turto įsigijo
už 864.791,53 EUR, o tuo tarpu, per

tą patį laikotarpį

sukaupta šio ilgalaikio turto

nusidėvėj imo

suma apima net 1.218.771 ,73 EUR.
Taigi, Kauno kolegija per

ataskaitinį laikotarpį

ilgalaikio materialiojo turto

įsigij o

už

864.791,53 EUR, iš kurių:
✓ 300.893,26 EUR skirti mokomojo pastato, esančio Pramonės pr. 22, Kaune renovavimo,

atnaujinimo darbams padengti;
✓ 267.419,37 EUR - kompiuterių įsigijimui;
✓ 54.565,00 EUR - bendrabučio Nr. 4, esančio Kalniečių g. 126, Kaune renovacijos,

atnaujinimo darbams

įsigyti;

✓ 27.225,00 EUR- RFID savitarnos knygų išdavimo / grąžinimo įrenginiui įsigyti;

✓ 20.998,99 EUR- tvoros su pravažiavimo vartais įrengimui;
✓ 18.972,80 EUR - projektorių „Casio XJ-S400U" ir „Epson EB-PU2010W" įsigijimui;
✓ 18. 755,00 EUR - Medicinos fakulteto mokomojo pastato, esančio Puodžių g. 11, Kaune

renovavimo, atnaujinimo darbų

įsigijimui;

✓ 15.468,62 EUR - leidiniams (knygoms) įsigyti;
✓

12.039,50 EUR - traktoriuko vejapjovės „Toro 24000 Master" įsigijimui;

✓ l 0.490,70 EUR - pusiau automatinio mikrotomo M-240 įsigijimui;
✓

9.677,42 EUR-laboratorinės, medicininės įrangos, tokios kaip reflektometras „AQlO00",

stabilizatorius „DJI Gimbal RS2", šviečiantis pluoštas šviesos terapijai, matuoklis „Pluke LAN
LIQ-100", įranga dirbtiniam apšvietimui, filtravimo įrenginys „Duran" su pompa, UV mobili lempa
,,Medivent 1l0F", aromaterapijos skydas, įsigijimui;
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✓ 8.228,00 EUR- interneto tinklo aparatūrinei ugniasienei įsigyti;
✓ 6.413,00 EUR - vejapjovės „Titan XS4850" įsigijimui;

✓ 6.200,00 EUR - foto technikos, t.y. fotokameros su priedais, nuotraukų didintuvo ir
nuotraukų

džiovintuvo

įsigijimui;

✓ 6.195,00 EUR - televizorių „Samsung 75in UHD" įsigijimui;

✓ 5.574,95 EUR - baldų, t.y. laboratorinių stalų, kamščių lentos ir teisėjų stalo, įsigijimui;
✓ 5.139,00 EUR - odos diagnostikos sistemos „Callegari 1930 Soft FX" įsigijimui;
✓ 4. 961,00 EUR - daugiafunkcinio kombaino veido odos atnaujinimui „Hydrafacial" įsigyti;
✓ 3.593,46 EUR- tinklo komutatorių įsigijimui;
✓ 4.840,00 EUR- autoklavo SW28 įsigijimui;
✓ 4.290,00 EUR - monitoriaus įsigijimui;
✓ 4.289,45 EUR - daugiafunkcinių įrenginių „Kyocera Ecosys M6235cidn" įsigijimui;
✓ 4.077,70 EUR - fluorimetro su WiFi „Q33238" įsgijimui;

✓ 3 .254,48 EUR - fotoaparatų „Sony A 7 Mark III" ir „Canon EOS 850D" įsigijimui;
✓ 3.222,31 EUR- holografinio vaizdavimo įrangos įsigijimui;
✓ 3 .114,00 EUR - virtualios realybės akiniams įsigyti;
✓ 2.825,35 EUR - mokomųjų odontologijos paciento modelių - torsų su galva ir natūralaus
dydžio raumenų figūrų įsi gijimui ;

✓ 2.819,30 EUR - kavos aparato „Jura X8 Platin" įsigijimui;
✓ 2.722,50 EUR - išmanaus kamuolio „Playball Premium" įsigij imui;

✓ 2.498,65 EUR- dubliavimo silikono maišytuvui „Dosper evo" įsigyti;
✓ 2.364,22 EUR - tinklinio įrašymo įrenginio „Hikvision DS-9664NI-18" įsigijimui;
✓ 2.219,00 EUR - įrenginių remonto darbams, t.y. pneumatinės viniakalės „Haubold

RNC45R", elektrinio obliaus „2012NB",

dulkių

siurblio „Makita VC3011L" ir motorinio

lapams „STIHL BR 600", į sigijimui;
✓ 1.815, 17 EUR - burbulų vamzdžio su laikikliu ir spalvų valdymo pultu įsigijimui;
✓ 1.784,75 EUR - šviesdėžės „Pantone 3 Light Booth D50" įsigijimui;

✓ 1.579,00 EUR - pneumatikos, slėgio ir padėties jutiklių rinkinio įsigijimui;
✓ 1.490,50 EUR - vandens ir aliej aus vonelės „Univeba" įsigijimui;
✓ 1.424,87 EUR - didinamųjų akinių „Admetec" su LED šviesos šaltiniu įsigijimui;
✓ 1.403,60 EUR - svarstyklių „Kem ADJ 200-4" įsigijimui;
✓ 1.331 ,00 EUR - pakavimo aparatui su matrica „B-160" įsigyti;

✓ 1.200,00 EUR - kondicionieriaus įsigijimui;
✓ 1.173,70 EUR - kvadratinio pufo įsigijimui;

✓ 1.000,00 EUR - lengvojo automobilio priekabai įsigyti;
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pūstuvo

✓ 999,99 RUR - muzikinio centro „JBL PartyBox 1000" įsigijimui;
✓ 907,50 EUR - skenerio „Epson Perfection V850 Pro" įsigijimui;
✓ 739,30 EUR - zondo odos temperatūros matavimui įsigijimui;

✓ 699,99 EUR - įrangai bevieliam transliavimui „Hollyland Mars 400" įsigyti;
✓ bei 1.895,13 EUR skirti kitam ilgalaikiam turtui, t.y. kalorijų skaičiuotuvui „ColonyStar,
Funke - Gerber", vaizdo įrašų pultui ir dviračių stovui įsigyti.
Taip pat, ataskaitiniu laikotarpiu kolegija nemokamai, neatlygintinai gavo ilgalaikio
materialiojo turto už 2.290,76 EUR, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma apima 1.030,23 EUR.
Kaip jau buvo minėta anksčiau Kauno kolegija per 2021 m. nemokamai, neatlygintinai gavo
ilgalaikio materialiojo turto už 2.290, 76 EUR, kuriuos sudaro projektorius už 1.185,80 EUR, bei
nemokamai gautos knygos už 1. 104,96 EUR.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaičiuotas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį siekia
1.218.771,73 EUR, t.y. 318.659,92 EUR, arba 35,40 % daugiau lyginant su 2020 m. apskaičiuota
šio ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, kuri apėmė 900.111,81 EUR.
Kauno kolegijoje per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta iš apskaitos nebenaudojamo,
nereikalingo, ar morališkai pasenusio ilgalaikio materialiojo turto už 223.895,96 EUR.
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas
kolegijos veikloje, įsigijimo savikaina 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 4.858.162,83 EUR, o 2020 m.
gruodžio 31 d. s iekė 3.842.488,73 EUR, t.y. nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto savikaina per
ataskaitinį laikotarpį padidėjo

Finansinės būklės

l .O 15.674, l O EUR, arba 26,43 %.

ataskaitos pastatų straipsnis (1 202 subsąskaita) praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu siekė 7.472.112,46 EUR, o ataskaitiniu laikotarpiu šis straipsnis sumažėjo iki
7.285.984,96 EUR, t.y. 186.127,50 EUR, arba 2,49 % .
pasike itimą

Tokį

šio ataskaitos straipsnio

neigiamą

per analizuojamą laikotarpį įtakojo kolegijos pastatams apskaičiuotas nusidėvėjimas ,

kuris siekia 435.006,66 EUR.
Infrastruktūros

ir kitų statinių straipsnis ( 1203 subsąskaita) 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė

476.445,38 EUR, o per 2021 m. šis ataskaitos straipsnis

padidėjo

28.75 1,73 EUR (6,03 %) ir

2021 m. gruodžio 31 d. siekia 505.197, 11 EUR. Šio straipsnio padidėjimą ataskaitiniu laikotarpiu
sąlygojo

vertė

atlikti kolegijos

infrastruktūros

ir

kitų

statinitJ rekonstrukcijos, renovacijos darbai,

kurių

siekia 52.014,10 EUR, o tuo tarpu šių statinių nus i dėvėjimo suma apima 23.262,37 EUR.

Kauno kolegijos infrastruktūros ir kitus statinius sudaro:
Eil.
Nr.

1
2

Infras truktū ros

ir kiti statiniai

Automobilių stovėj imo aikštelė, pėsčiųjų

takai su poilsio zonomis,
pr. 20, Kaunas
Automobiliy stovėji mo aikštelė ir takai, Pramonės pr. 22, Kaunas

Pramonės
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Balansinė vertė,

EUR 2021-12-3 1

180.546,26
142.121,61

Lentelės tęsinys

Eil.
Nr.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Balansinė vertė,

EUR 2021-12-31

Kiti statiniai (3 aikštelės ir nuogrinda), Pramonės pr. 22, Kaunas
Universali sporto aikštelė, Pramonės pr. 20, Kaunas

3
4
5

80.203,69
44.544,26
12.996,53
l 0.293,95
l O. 768,84
7.965,51
15.756,46

Vandentiekio tinklai (l 08 m.), A.Mackevičiaus g. 27A, Kaunas
Paplūdimio

6
7
8
9

tinklinio aikštelė, Pramonės pr. 20, Kaunas

Automobilių stovėjimo aikštelė, pavėsinė

ir tvora, K.Petrausko g. 15, Kaunas
Nuotekų šalinimo tinklai (125 m.), A.Mackevičiaus g. 27A, Kaunas
Kiti statiniai
Iš viso:

505.197,11

Nekilnojamosios kultūros vertybės ( 1204 subsąskaita) kolegijos apskaitoje užregistruotos ir
finansinėse ataskaitose pateikiamos tikrąja verte, t.y. šių vertybių draudžiamąja verte.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kauno kolegijos nekilnojamųjų kultūros vertybių vertė
buvo tikslinta remiantis draudimo sutartimis, liudijimais. Kitaip tariant, 2021 m. gruodžio 31 d. šių
kultūros vertybių

tikroji vertė nuo 1.501.466,98 EUR buvo padidinta iki 1.845.314,18 EUR

(draudžiamosios vertės), t.y. kolegijos nekilnojamosios kultūros vertybės per ataskaitinį laikotarpi
padidėjo

343.847,20 EUR, arba 22,90 %.

Taip pat, Kauno kolegij os apskaitoje 2021 m. gruodžio 31 d. buvo padidintas ir kultūros
vertybių

tikrosios vertės rezervas 343.847,20 EUR, arba 83,87 %, t.y. šis rezervas išaugo nuo

409.975,72 EUR iki 75 3.822,92 EUR.

Kauno kolegijos nekilnojamąsias kultūros vertybes sudaro:
Eil.
Nr.

l
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Nekilnojamos

kultūro s vertybės

Pastatas - Aukštesnioji meno mokykla su kiemo statiniais
A.Mackevičiaus g. 27 A, Kaunas
Pastatas - mokykla Gedimino g. 41 , Kaunas
Pastatas - NMF - Čiurlionio galerija A.Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Pastatas - Mokymosi dirbtuvės A.Mackevičiaus g. 27A, Kaunas
Kiti inžineriniai statiniai - Tvora su vartais, A.Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Kiti inžineriniai statiniai - kiti statiniai, A.Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Pastatas• ūkini s pastatas A.Mackevi čiaus g. 27, Kaunas
Sporto inžineriniai statiniai - Sporto aikštelė, A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas, A .Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Pastatas . Gyvenamas namas A.Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Iš viso:

Tikroji vertė, EUR
2021-12-31

825.000,00
670.000,00
135.800,00
144.000,00
29.600,00
28.500,00
5.129,00
3.750,00
3.490,00
45, 18
1.845.314,18

Kolegijos mašinos ir jrenginiai (1205 subsąskaita) 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė
2.000.160,72 EUR, o 2021 m. gruodžio 3 1 d. šis turto straipsnis siekia 1.745.125,10 EUR, t.y.
255.035,62 EUR, arba 12,75 % mažiau lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Šio straipsnio
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neigiamą pasikeitimą per 2021 m. įtakojo tai, kad kolegija šiuo laikotarpiu kompiuterinės,
laboratorinės, medicininės ir kitos įrangos įsigijo už 62.450,32 EUR, o kitų mašinų ir įrenginių
apskaičiuota nusidėvėjimo suma siekia 333.632,46 EUR.

Finansinės būklės ataskaitos transporto priemonių straipsnio (1206 subsąskaita) sumažėjimą

ataskaitiniu laikotarpiu nuo 70.032,58 EUR iki 55.386,62 EUR, t.y. 14.645,96 EUR, arba 20,91 %,
sąlygojo per 2021 m. apskaičiuotas kolegijos transporto priemonių nusidėvėjimas, kuris apima

15.645,96 EUR. Taip pat paminėtina, kad kolegijoje per ataskaitinį laikotarpį iš apskaitos buvo
nurašyta nudėvėtų ir nenaudojamų transporto priemonių už 59.892,55 EUR.
Baldai ir biuro įranga (1208 subsąskaita) 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 1.068.420,32 EUR,
o 2020 m. gruodžio 31 d. šis turto straipsnis siekė l. l 07.705,43 EUR. Baldai ir biuro įranga
ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 39.285, 11 EUR, arba
3,55 %. Tokį šio ataskaitos straipsnio neigiamą pasikeitimą per 2021 m. įtakojo baldų ir biuro
įrangai apskaičiuota nusidėvėjimo suma, kuri siekia 385.335,43 EUR.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (1209 subsąskaita) ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e
apima 1.127.283,50 EUR, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kolegija šio turto turėjo už
1.102.060,44 EUR, t.y. 25.223,06 EUR (2,29 %) mažiau lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu. Kito
ilgalaikio materialiojo turto straipsnio padidėjimą per 2021 m. lėmė tai, jog kolegija kito ilgalaikio
materialiojo turto įsigijo už 59.009,45 EUR, kai tuo tarpu šiam turtui apskaičiuotas nusidėvėjimas
sudaro 25.888,85 EUR, o atliktas pasenusio, bei netinkamo naudoti veikloje kito ilgalaikio turto
nurašymas iš apskaitos šiuo laikotarpiu siekia 9.423,74 EUR.

Kauno kolegijos kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:
Eil.
Nr.

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Bibliotekų

fondas (knygos)
Oro šildytuvas dujinis bei oro kondicionieriai
Vėliavos stiebas su pakėlimo mechanizmu ir vėliava
Kiemo statiniai - kiemo vartai, garažo vartai ir kelio užtvarai
Vejapjovės, traktoriukas ir motorinis pjūklas
Filtravimo įrenginys, skirtas drožlių surinkimui
Smeigiakalė, įrankiai vejos priežiūrai ir lapų pūstuvai
Lazeris, šviesos valdiklis
Regalijos
Gipsiniai modeliai, vitražai, dekoratyvinės kompozicijos
Mašina vamzdžių valymui, plovimo įrenginys ir mašina šlifavimui
Sumontuojama scena su laipteliais
Šiukšlių dėžės ir dviračių stovai
Reklaminiai stovai ir stendai, plakatai, pilonai
Sulčiaspaudė universali su priedais
Šviestuvas ir krepšinio lentos
Iš viso:
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Bala nsin ė vertė,

EUR

202 1-12-31

1.006.845,64
35.284,21
22.218,94
22.078,56
19.857,45
4.798,89
3.731,08
2.666,76
2.606,29
2.432,30
1.763,81
873,66
793,06
650,43
351,39
331,03
1.127.283,50

Finansinės būklės ataskaitos straipsnis nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai (121 O
subsąskaita) 202 1 m. gruodžio 31 d. sudaro 76.523,33 EUR, o 2020 m. gruodžio 3 l d. šis ataskaitos

straipsnis siekė l. l 00,00 EUR, t.y. 75.423,33 EUR mažiau lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu. Tokį
šio ataskaitos straipsnio teigiamą pasikeitimą per 2021 m. įtakojo esminio pagerinimo darbų
straipsnio išaugimas 73.320,00 EUR, arba l 00 %, bei išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųji
turtą padidėjimas

2.103,33 EUR, t.y. 191,21 %.

Kauno kolegijos esminio pagerinimo darbus sudaro:

Eil.
Nr.
l
2

Nebaigta statyba ir esminio pagerinimo darbai

Balansinė vertė,

EUR

2021-12-31

Medicinos fakulteto pastato, esančio Puodžių g. 11, Kaune renovacijos
projektavimo darbai
Bendrabučio Nr. 4, esančio Kalniečių g. 126, Kaune renovacijos
proiektavimo ir renovaciios atnauiinimo darbai

Iš viso:

18.755,00
54.565,00

73.320,00

Kolegijos išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą ( 1210.2 subsąskaita)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekia 3.203,33 EUR, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje šie mokėjimai

sudarė

1.100,00 EUR, t.y. per 2021 m. kolegijos išankstiniai mokėjimai už

i lgalaikį materialųjį turtą padidėjo

2.103,33 EUR, arba 191,21 %.

Taigi, Kauno kolegijos išankstinius mokėjimus už il galaikį materialųjį turtą, kurie 2021 m.
gruodžio 3 1 d. sudaro 3.203 ,33 EUR, apima:

» išankstinis mokėjimas už filtravimo įrenginio įsigijimą - 1.157,22 EUR;
» bei išankstinis mokėj i mas už matuoklio įsigijimą, kuris siekia 2.046,11 EUR .
Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nenaudojamo
kolegijos veikloje, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, arba įsigyto pagal finansinės
nuomos (lizingo) sutartis, ataskaitiniu laikotarpiu Kauno kolegija neturėjo.
Kolegijos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAF AS „Ilgalaikis materialusis turtas" l priede.

Biologinis turtas
Pastaba Nr. P07
Biologinis turtas kolegijos apskaitoje užregistruotas įsigijimo savikaina .
Kolegijos biologinio turto (19 subsąskaita) balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje siekė 459, 10 EUR , o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šis turtas apima 839,10 EUR, t.y.
biologinio turto vertė per 2021 m. padidėjo 380,00 EUR, arba 82,77 %. Tokį šio turto padidėjimą
ataskaitiniu laikotarpiu sąlygojo tai, kad kolegija šiuo laikotarpiu biologinio turto, t.y. obelų su
žemaūgiais poskiepiais, įsigijo už 380,00 EUR.

Kolegijos biologinj turtą sudaro daugiamečiai sodiniai, t.y. obelys ir šilauogių krūmai.
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Trumpalaikis turtas
Kauno kolegijos finansinės būklės ataskaitos trumpalaikio turto straipsnio vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudaro 6.348.987, 14 EUR, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė
6.055.166,22 EUR. Šio turto vertė per 2021 m. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
padidėjo 293.820,92 EUR, arba 4,85 %. Tokį trumpalaikio turto vertės pasikeitimą šiuo laikotarpiu
sąlygojo pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnio išaugimas 704.717,79 EUR, arba 16,4 1 %.
Didžiąją trumpalaikio turto dalį sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, kurie 2021 m.

gruodžio 31 d. siekia 4.999.887,52 EUR, t.y. apie 78,75 % viso trumpalaikio turto, tuo tarpu, per
vienus metus gautinos sumos apima 579.928,19 EUR, arba 9,13 % trumpalaikio turto, atsargos
sudaro 412.175 ,21 EUR (6,49 %), o išankstiniai apmokėj imai siekia 356.996,22 EUR, t.y. užima
5,63 % viso kolegijos trumpalaikio turto.

Atsargos

Pastaba Nr. P08
Kauno kolegijos atsargos (20 subsąskaita) 2021 m. gruodžio 31 d. siekia412.175,2 1 EUR, o
2020 m. gruodžio 31 d. šių atsargų vertė sudarė 433.663,32 EUR, kitaip tariant, per ataskaitinį
laikotarpį atsargų

straipsnis

neigiamą pasikeitimą

sumažėjo

21.488, 11 EUR, arba 4,96 %.

Tokį atsargų

per 2021 m. įtakojo tai, kad šiuo laikotarpiu atsargų kolegijoje buvo

straipsnio
įsigyta

už

488.630,73 EUR, kai tuo tarpu per tą patį laikotarpį sunaudota kolegijos veikloje, parduota atsargų,
bei perduota ūkinio inventoriaus naudoti veikloje už 506.644,86 EUR.
Finansinės būklės

ataskaitos atsargų straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis

invento rius, kuris siekia 388.465,88 EUR, arba 94,25 %

atsargų vertės,

pagaminta produkcija ir

atsargos, skirtos parduoti (perduoti), kurios apima 22.510,67 EUR, t.y. 5,46 %

atsargų,

bei nebaigta

gaminti produkcij a ir nebaigtos vykdyti sutartys, kurios sudaro 1.198,66 EUR, arba 0,29 % v i sų
kolegijos atsargų vertės.
Kadangi didžiąją dalį atsargų vertės net 94,25 % sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis
inventorius, tad ir

atsargų

medži agų, žaliavų

ir ūkinio inventoriaus straipsnio sumažėjimas nuo 411.564,4 7 EUR iki

straipsnio

vertės sumažėjimą

ataskaitiniu laikotarpiu

lėmė būtent

388.465,88 EUR, t.y. 23.098,59 EUR, arba 5,6 1 %. Šio straipsnio pasikeitimui įtakos turėjo tai, kad
kolegijoje per 2021 m. medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus buvo įsigyta už 488.539,39 EUR, o
tuo tarpu, sunaudota kolegijos veikloje, parduota ar perduota naudoti veikloje ši ų medžiagų, žaliavų
ir ūkinio inventoriaus už 50 1.876,30 EUR.
Taigi, Kauno kolegija per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigijo už 488.630,73 EUR, iš kurių:
* 173.287,78 EUR skirti mokymo priemonių įs igijimui;

* 72.935, 12 EUR - remonto prekėms, t.y. elektros, santechnikos ir kitoms prekėms;
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* 64.586,76 EUR -

baldų įsigijimui;

* 62.791 ,26 EUR - kompiuterinei technikai ir laboratorinei įrangai atnaujinti;

* 34.376,73 EUR- ūkio priežiūros prekėms

įsigyti;

* 28.328,67 EUR - atributikai su kolegijos logotipu ir kitoms reprezentacinėms prekėms;
* 27.709,46 EUR - kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimui;
* 19.557,02 EUR - valymo priemonėms ir higienos prekėms įsigyti;
* bei 5.057,93 EUR panaudoti kuro, <legalų jsigijimui.
Taip pat, kolegija per 2021 m. nemokamai, neatlygintinai gavo atsargų, kurių vertė siekia

1.330,5 7 EUR ir kurias sudaro:

» konditeriniai gaminiai už 500,00 EUR;
» leidiniai (knygos, žurnalai,

laikraščiai) už 356,07 EUR;

» kėdė reguliuojamo aukščio už 205,70 EUR;
» dovanų kuponai ir eteriniai aliejai už 200,00 EUR;

» bei diplomų blankai, kurių vertė siekia 68,80 EUR.
Kauno kolegijos atsargtĮ balansinė vertė:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Atsargų

Bala nsinė vertė,

pavadinimas

2021-12-31

Medžiagos ir žaliavos
Okinis inventorius
Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos parduoti

350.970,41
37.495,47
15.397,31
7.1 13,36
1. 198,66

Nebaigta gaminti produkcija

412.175,21

Iš viso:
Kauno kolegijos

EUR

atsargų vertės

pasikeitimas per

ataskaitinį lai kotarpį

pateiktas 8-ojo

VSAF AS „Atsargos" l priede.
Išankstiniai

apmokėjimai

Pastaba Nr. P09
Kolegijos išankstiniai apmokėj imai (21 subsąskaita) užima 5,63 % viso kolegijos
trumpalaikio turto ir 2021 m. gruodžio 31 d. apima 356.996,22 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d . šie
apmokėjimai siekė 502.042,62 EUR, kitaip tariant, per ataskaitinį laikotarpį kolegijos išankstiniai
apmokėjimai sumažėjo 145.046,40 EUR, arba 28,89 %.
Finansinės būklės ataskaitos išankstinių apm okėjimų straipsnį sudaro ateinančių laikotarpių

sąnaudos, kurios 2021 m. gruodžio 31 d. siekia 320.51 7,10 EUR, arba 89,78

% kolegijos išankstinių

apmokėjimų, bei išankstiniai apmokėjimai tiekėjams apima 36.479,12 EUR,

kolegijos išankstinių apmokėjimų straipsnio vertės.
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t.y. 10,22 o/o

visų

Kolegijos išankstiniai apmokėjimai praeJus10 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
25.820,33 EUR, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šie apmokėjimai siekia 36.479,12 EUR, t.y.
41,28 %, arba l 0.658,79 EUR daugiau lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Kaip jau buvo minėta, Kauno kolegijos išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2021 m.
gruodžio 31 d. sudaro 36.479, 12 EUR, kuriuos apima:

» permoka už komunalines paslaugas - 10.466,04 EUR, iš kurių permoka už elektros
energiją sudaro 5.978,48 EUR, vandens tiekimą - 981,50 EUR, gamtines dujas - 1.603,29 EUR, bei
šilwninę energiją -

1.902,77 EUR;

» išankstinis mokėjimas už baldų įsigijimą - 4.334,81 EUR;
» išankstinis

mokėjimas

už atributikos su kolegijos logotipu įsigijimą- 3.994,56 EUR;

» išankstinis mokėjimas už elektroninių knygų prieigos suteikimą - 3.979,93 EUR;
» išankstinis

mokėjimas

» išankstiniai kolegijos

už licencijų įsigijimą- 2.960,40 EUR;
darbuotojų seminarų,

kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, bei

konferencijų dalyvio registracijos mokesčiai - 2.817,77 EUR;

» išankstiniai mokėjimai už mokymo medžiagų, priemonių

įsigijimą- 2.683,43 EUR;

» išankstinis mokėjimas už tyrimų paslaugas - 2.184,05 EUR;
» išankstinis mokėjimas už projekto priežiūros paslaugas - 1.950,00 EUR;
» išankstiniai mokėjimai už leidinių prenumeratą - 891,07 EUR;
» bei išankstinis mokėjimas už kitas kolegijai suteiktas paslaugas, kuris siekia 217,06 EUR.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos

2021 m. gruodžio 31 d. siekia 320.517,10 EUR, o 2020 m.

gruodžio 31 d. šios sąnaudos apėmė 476.222,29 EUR, t.y. 155.705,19 EUR, arba 32,70 % daugiau
lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu. Šį ateinančių laikotarpių sąnaudų neigiamą pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį sąlygojo

tai, kad kolegijos

vykdomų projektų

„Erasmus+ Capacity Building in

the field og Higher Education" partneriai ir „Quality of Virtual Studies" partneriai įgyvendino per
2021 m. nurnatytas projektines veiklas, bei tinkamai panaudojo avansu gautas šių projektų veiklų
įgyvendinimui

skirtas finansavimo sumas.

Taigi, Kauno kolegijos ateinančių laikotarpių sąnaudas, kurios ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje siekia 320.517, l O EUR, sudaro:
✓ avansu pervestos gauto finansavimo sumos projekto „Erasmus+ Capacity Building in the

field og Higher Education", N r.609944-EPP-l-2019-l-LT-EPPKA2-CBHE-JP, partneriams šio
projekto veiklų

įgyvendinimui

- 225.401,45 EUR;

✓ avansu pervestos gauto finansavimo sumos projekto „Quality of Virtual Studies",

Nr.2020-l-LT01-KA226-HE-094740, partneriams projekto veiklų vystymui - 13.310,50 EUR;
✓ kompiuterinių programų licencijų nuoma už 60.337,23 EUR;
✓ leidinių (žurnalų, laikraščių) prenumeratos - 12.297,33 EUR;
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✓ turto, pastatų ir darbuotojų draudimo paslaugos - 4.226,20 EUR;
✓ elektroninių duomenų bazių prenumeratos - 3 .143,45 EUR;

✓ transporto priemonių draudimo paslaugos - 687,69 EUR;

✓ kolegijos narystės mokesčiai konsorciumuose, asociacijose, bei kitose nacionalinėse ir
tarptautinėse

organizacijose - 531,00 EUR;

✓ bei avansu perduotos finansavimo sumos projekto „Developing Social Entrepreneurial
Skills in Higher Education", Nr.2020- 1-LT01-KA203-078013, partneriams šio projekto veiklų
užtikrinimui, kurios apima 582,25 EUR.

Per vienus metus gautinos sumos
Pastaba Nr. PlO
Kauno kolegijos finansinės būklės ataskaitos per vienus metus gautinų sumų straipsnis
praėjusio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

sudarė

824.290,55 EUR, o ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje šios sumos siekia 579.928, 19 EUR, t.y. 244.362,36 EUR, arba 29,65 % mažiau lyginant
su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Šį ataskaitos straipsnio neigiamą pasikeitimą per 2021 m.
sąlygojo

bei

kolegijos

gautinų sumų

sumažėjimas

sukauptų gautinų sumų

už turto

naudojimą,

straipsnio

sumažėjimas

parduotas prekes,

turtą

228.857,23 EUR, arba 30,04 %,
ir suteiktas paslaugas straipsnio

l 8.603, 13 EUR, t.y. 30,32 %.

Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos,
532.979,06 EUR, t.y. 91,90 % per vienus metus
naudojimą,

gautinų sumų vertės,

kurių vertė

siekia

gautinos sumos už turto

parduotas prekes, turtą ir suteiktas paslaugas, kurios sudaro 42.754,38 EUR, arba

7,38 % gautinų sumų, bei kitos gautinos sumos, kurios apima 4.194,75 EUR, arba 0,72 % visų
kolegijos per vienus metus gauti nų sumų vertės.
Gautinų sumų

už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (225, 226 subsąskaita)

straipsnis 2021 m. gruodžio 31 d. apima 42. 754,38 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šio straipsnio
balansinė vertė sudarė

naudojim ą,

61.357,51 EUR, t.y. per ataskaitinį

laikotarpį

kolegijos

gautinų sumų

už turto

parduotas prekes, turtą, paslaugas straipsnis sumažėjo 18.603,13 EUR, arba 30,32 %.

Kolegijos apskaitoje užregistruotas gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes,
turtą,

bei paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekia 42.754,38 EUR, sudaro:

» gautinos sumos iš studentų už studijų įmokas, kurios apima 30.553,56 EUR;
» gautinos sumos už turto naudojimą ir nuomą - 8.827,82 EUR;

» gautinos sumos iš studentų už gyvenimą bendrabutyje - 183,00 EUR;
>>

bei gautinos sumos už kitas suteiktas paslaugas, kurios siekia 3 .190,00 EUR.

Taip pat pažymėtina, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kauno kolegijos apskaitoje
užregistruotas gautinų sumų už turto naudoj imą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas
32

siekia 3.912,57 EUR, kuriuos sudaro gautinų sumų iš studentų už studijas nuvertinimas, kai skolos
grąžinimo terminas yra pradelstas ilgiau negu 360 dienų.

Sukauptos gautinos sumos (228 subsąskaita) praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sudarė 761.836,29 EUR, o palyginus šias sukauptas sumas su ataskaitiniu laikotarpiu matome, kad

per 2021 m. šios sukauptos sumos sumažėjo 228.857,23 EUR, t.y. 30,04 % ir ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje siekia 532.979,06 EUR.
Taigi, 2021 m. gruodžio 31 d. Kauno ko legijos apskaitoje užregistruotas sukauptas gautinas
sumas, kurios apima 532.979,06 EUR, sudaro:

» Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto pagal Studijų ir mokslo plėtros programos
patvirtintą asignavimų planą -

492.400,26 EUR, iš kurių:

✓ sukauptos darbuotojų atostogų fondo išlaidos siekia 479. 140,03 EUR;
✓ sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostogų fondo - 9.896,09 EUR;

✓ sukauptos sumos už virtualių serverių nuomą - 2.866,5 1 EUR;

✓ sukaupti ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčiai - 467,00 EUR;
✓ bei kitos sukauptos sumos už mokėtinas paslaugas lygios 30,63 EUR.

» Sukauptos gautinos sumos iš Europos
organizacijų skirtų lėšų užmokesčio, atostoginių
konferencijų

Sąjungos struktūrinių fondų,

bei

tarptautinių

40.578,80 EUR. Šios sukauptos sumos apima sukauptas darbo

fondo ir socialinio draudimo

įmokų

išlaidas, bei mokymo

paslaugų,

organizavimo ir kitas išlaidas, iš kurių:
✓ 16.246,25 EUR bus finansuojamos pagal projekto „Skills for Baltic Wood Industry -

European Quality in Vocational education and Training'' finansavimo

sutartį;

✓ 6.779,07 EUR - projekto „Lietuvos žolinių pašarų bazės valdymas panaudojant
palydovų

duomenis ir žemės ūkio mokslo inovacijas" finansavimo

lėšomis;

✓ 5. 191,26 EUR - projekto „European Digital Education for Social Inclusion and

Globai Neighbourhood" finansavimo

lėšomis;

✓ 3.120,67 EUR - pagal projekto „Interactive Digital Content Platform to share,

Reuse and Innovate inthe Classroom" finansavimo sutartį;
✓ 2.795,52 EUR -

projekto „Personai safety of medical personnel in difficult

professional situations" finansavimo

lėšomis;

✓ 1.473,20 EUR - projekto „Villages on the Move Go" finansavimo lėšomis;

✓ 1.221,49 EUR - pagal projekto ,,Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas

KAPRIS" finansavimo

sutartį;

✓ 1.191,75 EUR - projekto „Implementation of colpbol sport at european level as a

tool to improve the social inclusion of persons with intellectual disabilities" finansavimo lėšomis;
✓ 474,25 EUR - pagal projekto „Free kids - Overparenting" finansavimo sutartį ;
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✓ 688,91 EUR - projekto „Sulčių gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus
komponentus, gamybos ūkininkų ūkiuose skatinimas" finansavimo lėšomis;

✓ 279,85 EUR - proj ekto „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant
saldainius - pastiles be pridėtinio cukraus" finansavimo lėšomis;

✓ 250,50 EUR - pagal projekto „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje"
finansavimo sutartį ;

✓ 187,32 EUR - projekto „Ekosisteminių paslaugų vertinimas Jurbarko rajono
savivaldybėje"

finansavimo lėšomis;

✓ 163,04 EUR - projekto „Skirtingų mitybos planų įtaka antsvorį /nutukimą turinčių
moterų kūno

kompozicijai" finansavimo

lėšomis ;

✓ 117,3 7 EUR - pagal proj ekto „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher
Education" finansavimo sutartį ;

✓ l 02,98 EUR - projekto „XX a. tarpukario Kauno interjerų puošyba. Autentiškų
elementų duomenų bazė ir atrinkto obj ekto restauravimo analizė" finansavimo lėšomis;

✓ bei 295,37 EUR, kurie bus finansuojami iš Europos Sąjungos paramos fondų, bei
kitų tarptautinių organizacijų
Finansinės būklės

gruodžio 31 d.

siekė

per ataskaitinį

laikotarpį

finansavimo lėšų, skirtų atitinkamų projektų veik lų įgyvendinimui.

ataskaitos

kitų gautinų sumų

subsąskaita)

straipsnis (229

2020 m.

1.096,75 EUR, o 2021 m. gruodžio 31 d. šios sumos sudaro 4.194,75 EUR, t.y.
kitos gautinos sumos padidėjo 3.098,00 EUR.

Kauno kolegijos apskaitoje užregistruotas kitas gautinas sumas, kurios ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje siekia 4.194,75 EUR, sudaro:

» gautinos sumos iš kolegijos

studentų dėl stipendijų

iš Erasmus

+ mobilumo programos

permokos apima 3.865,40 EUR;

» gautinos sumos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

dėl

socialinio

draudimo įmokų permokos - 281 , 13 EUR;

» gautinos sumos iš darbuotojų dėl darbo užmokesčio permokos - 0,76 EUR;
» bei gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, kurios siekia 47,46 EUR.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pastaba Nr. Pll
Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnis (24 subsąskaita) 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro

4.999.887,52 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. siekė 4.295. 169,73 EUR, t.y. per ataskaitinį laikotarpį
šis straipsnis padidėjo 704.717,79 EUR, arba 16,41 %.
Kolegijos finansinės būklės ataskaitos pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnio teigiamą
pasike itimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo:
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» Gautų nuosavų lėšų už kolegijos suteiktas paslaugas, t.y. įmokų už studijas, įmokų už
bendrabučių kambarių nuomą, įmokų už kolegijos organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus,
stažuotes ir kitas suteiktas mokymų paslaugas, bei parduotas prekes padidėjimas. Šios kolegijos
nuosavos lėšos per 2021 m. išaugo 600.784,69 EUR.

» Gauta EK dotacija iš Švietimo mainų paramos fondo pagal Erasmus + KA l 03 programą,
kuri siekia 578.863,60 EUR. Ši dotacija skirta programos „Aukštųjų mokyklų studentų ir
darbuotojų mobilumas programos šalyse" veiklų finansavimui.

» Gautos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, apimančios 206.176,00 EUR, iš kurių:

✓ l 06.176,00 EUR yra skirti projekto „Globai Citizenship anf Diversity Management
Skills in Higher Education" veiklų įgyvendinimui;

✓ 50.000,00 EUR - projekto „Kauno kolegijos akademinio pastato, esančio Puodžių g.
11, Kaune, atnaujinimas" veiklų finansavimui;

✓ bei 50.000,00 EUR - projekto „Kauno kolegijos bendrabučio Nr.4 (Kalniečių g.
126, Kaunas) atnaujinimas" veiklų įgyvendinimui.

» Gautos

tarptautinės organizacijos, t.y. Norwegian Agency for International Cooperation

and Quality Enhancement in Higher Education, lėšos, kurios sudaro 44.944,00 EUR ir yra skirtos
tarptautinių Nordplus Higher Education NGO programos finansuojamų projektų įgyvendinimui.

Kolegijos pinigai ir pinigų ekvivalentai Lietuvos banko sąskaitose:
Eil.

Lėšų

Nr.
l

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

pavadinimas

Nuosavos lėšos, gautos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas
Erasmus + KA l 03 programos - Aukštųjų mokyklų studentų ir
darbuotojų mobilumas programos šalyse - EK lėšos
Nordplus Higher Education programos lėšos
Erasmus + KA l 07 programos - Aukštųjų mokyklų studentų ir
darbuotojų mobilumas tarp programos šalių ir šalių partnerių - EK lėšos
Projekto „Globai Citizenship anf Diversity Management Skills in Higher
Education" finansavimo lėšos
Tikslinės paskirties (projektų) lėšos
Paramos

lėšos

Projekto „Zemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant
saldainius - pastiles be pridėtinio cukraus" lėšos
Projekto „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje" lėšos
Projekto „Su lčių gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus
komponentus, gamybos ūkininkų ūkiuose skatinimas" lėšos
Projekto „Kauno kolegijos akademinio pastato, esančio Puodžių g. 11,
Kaune, atnaujinimas„ lėšos
Projekto „Kauno kolegijos bendrabučio Nr.4 (Kalnieč ių g. 126, Kaunas)
atnaujinimas" finansavimo lėšos
Europos komisijos finansuojamo projekto „Erasmus+ Capacity Building
in the field og Higher Education" lėšos
Erasmus + KA203 programos finansuojamo projekto „Developing Social
Entrepreneurial Skills in Higher Education" lėšos
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Balansinė vertė,

EUR

2021-12-31

3.203.506,07
787.295,55
229.523,12
128.701,34
106.176,00
84.306,07
62.589,96
54.468,80
54.394,00
54.344,56
50.000,00
50.000,00
27.498,63
19.027,68

Lentelės tęsinys

Eil.

Lėšų

Nr.
15
16
17
18
19

Balansinė vertė,

pavadinimas

EUR

2021-12-31

Projekto „Quality of Virtual Studies" finansavimo lėšos

15.738,32
6.303,40

Projekto „Kauno kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas" lėšos
Projekto „INDIE Interactive Digital Content Platform to share, Reuse
and Innovate in the Classroom" lėšos
ESF A Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros programos lėšos
Europos Sąjungos paramos fondų ir tarptautinių
veikl ų įgyvend inimui skirtos finansavimo lėšos

2.584,33
2.260,20

organizacijų projektų

Iš viso:

6 1.1 69,49
4.999.887,52

Kolegija per 2021 m. valstybės biudžeto lėšomis kompensuotų, apmokėtų išlaidų, kurios
buvo planuotos

apmokėti

iš projektams

skirtų lėšų, tačiau

pripažintos netinkamomis finansuoti iš

Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, neturėjo.
Vykdant ES

struktūrinių fondų,

ar kitos

tarptautinės

paramos programas, netinkamomis

finansuoti pripažintos išlaidos buvo kompensuotos iš kolegijos uždirbtų nuosavų lėšų.
Finansavimo sumos
Pastaba Nr. P12

Kauno kolegijos gautos finansavimo sumos finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitose
pateikiamos pagal finansavimo šaltinį , bei tikslinę paskirtį.
Finansavimo sumos praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 13.087.632,26 EUR, o
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šios sumos sudaro 12.864.949,53 EUR, t.y. 222.682,73 EUR, arba
l,70 % mažiau negu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Didžiąją finansavimo sumų dalį apie 59,52 % sudaro finansavimo sumos iš valstybės

biudžeto lėšų, kurios 2021 m. gruodžio 3 1 d. siekia 7.656. 795,91 EUR, tuo tarpu, finansavimo
sumos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bei tarptautinių organizacijų užima 38,80 %
finansavimo sumų vertės ir sudaro 4.992.089,24 EUR, kitų šaltinių finansavimo lėšos siekia
201.509, 15 EUR, arba 1,57 % finansavimo sumų, o savivaldybių biudžetų finansavimo sumos
sudaro 14.555,23 EUR ir apima vos 0,11 % visų kolegijos finansavimo sumų.

Gautinos finansavimo sumos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
kolegij os apskaitoje užregistruotų gautinų finansavimo sumų nebuvo.

Gautos finansavimo sumos
Kolegijos per 2021 m. gautos finansavimo sumos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, siekia
14.125.033,79 EUR, kuriuos apima gautos finansavimo sumos:
✓ išvalstybės biudžeto - 12.512.712,70 EUR;
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✓ iš Europos Sąjungos parrunos fondų - 1.443.488,43 EUR;
✓ ištarptautinių organizacijų - 127.040,55 EUR;
✓ iš savivaldybių biudžetų - 22.111,00 EUR;
✓ bei iš kitų šaltinių, kurios sudaro 19.681, 11 EUR.
Neatlygintinai gautas turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu kolegijos nemokamai, neatlygintinai gauto turto (finansavimo
sumų) vertė siekia 2.591,10 EUR,

kuriuos sudaro:

✓ leidiniai (knygos, žurnalai, laikraščiai) už 1.461,03 EUR;
✓ konditeriniai gruniniai už 500,00 EUR;
✓ kėdė reguliuojamo aukščio už 205,70 EUR;

✓ dovanų kuponai ir eteriniai aliejai už 200,00 EUR
✓ diplomų blankai už 68,80 EUR;
✓ bei projektorius, kurio likutinė vertė siekia 155,57 EUR.

Perduotos finansavimo sumos
Kauno kolegija per 2021 m. kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotų finansavimo
sumų neturėjo, o neviešojo sektoriaus subjektams, t.y. užsienio partneriams, šiuo laikotarpiu buvo

perduota 343.045,05 EUR, kuriuos sudaro:

» perduotos Europos Komisijos finansuojamo projekto „Erasmus+ Capacity Building in the
field og Higher Education" lėšos - 219 .918,05 EUR;

» perduotos Švietimo mainų paramos fondo finansuojamo projekto „Developing Social
Entrepreneurial Skills in Higher Education" lėšos - 64.705,00 EUR, bei projekto „ Quality of
Virtual Studies" lėšos, kurios siekia 58.422,00 EUR.
Grqžintos finansavimo sumos

Kolegijos ataskaitiniu laikotarpiu grąžintos finansavimo sumos apima 203.608,24 EUR. Šias
2021 m. grąžintas finansavimo sumas sudaro:
» Grąžinta Europos Komisijos dotacija Švietimo mamų parrunos fondui, kuri siekia

30.141,00 EUR ir buvo skirta Erasmus + KA l 07 progrrunos: Aukštųjų mokyklų studentų ir
darbuotojų

mobilumui tarp programos šalių ir šalių Partnerių finansavimui.

» Grąžintos finansavimo sumos tarptautinei organizacijai, t.y. Finnish National Agency for
Education EDUFI, kurios apima 143.550,45 EUR. Šios finansavimo sumos buvo skirtos Nordplus
Higher Education tinklo projektų įgyvendinimui:
» 1.480,00 EUR pagal projekto „Network Welltour/2018" finansavimo sutartį;

)) 34.522,00 EUR - projekto „Network Healing greenery/2019";
)) 60.347,00 EUR - projekto „NEWELRA/2019";

» 21 .759,00 EUR - projekto „Network Empowering puppetry/2019";
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» bei 25.442,45 EUR pagal projekto „Aesthetic Expressions and Cultural Heritage as a Tool
in Prie - school Pedagogy" veiklos finansavimo sutartį.

» Grąžintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo sumos Švietimo mainų
paramos fondui, kurios sudaro 23.238,00 EUR ir buvo skirtos ESFA programos „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra" veiklų finansavimui.

» Grąžintos valstybės biudžeto finansavimo sumos Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios siekia 141 ,79 EUR ir kurios buvo suteiktos
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos įgyvendinimui.

» Grąžintos valstybės biudžeto finansavimo sumos Švietimo mainų paramos fondui, kurios
apima 4.437,00 EUR. Šios finansavimo sumos buvo skirtos Erasmus + NAC ir kitų tarptautinių
aukštojo mokslo programtĮ vykdymo finansavimui.
>> Grąžintos valstybės

biudžeto finansavimo sumos Valstybiniam studijų fondui, kurios

sudaro 2. 100,00 EUR ir buvo skirtos 2020 m. - 2021 m. į kolegijas priimtų pedagogikos krypties
studijų programų studentų

paramai.

Finansavimo sumų pergrupavimas
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.1070 patvirtintomis
„Inventorizacijos taisykl ėmis", bei vykdant kolegijos direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymą
Nr.1 -368

„Dėl

Kauno kolegij os turto ir

2021 m. spalio 11 -

lapkričio

įsipareigojimų

inventorizacijos 2021 metais" kolegijoje

23 d. atlikta Kauno kolegijos patalpose

esančio

turto inventorizacija.

Šios inventorizacijos metu buvo nustatytas turto perteklius, t.y. buvo rastas kolegijos buhalterinėje
apskaitoje neužregistruotas turtas, kurio vertė sudaro 449,65 EUR.
Detalesnė

informacija apie finansavimo sumas pagal

šaltinį, tikslinę paskirtį

ir jų

pokyčius

per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAF AS „Finansavimo sumos" 4 priede.
Įsipareigojimai

Finans inės būklės

ataskaitos finansinių įsipareigojimų straipsnis ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje siekia 1.21O. 771,26 EUR, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šie kolegijos
įsipareigojimai sudarė

995.171,51 EUR, t.y. kolegijos finansiniai įsipareigojimai per 2021 m.

išaugo 215.599,75 EUR, arba 21,66 %. Šio ataskaitos straipsnio padidėjimą ataskaitiniu laikotarpiu
sąlygojo kolegijos trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas 206.899,75 EUR, t.y. 20,79
ilgalaikių įsipareigojimų padidėjimas

%, bei

8.700,00 EUR (l 00 %).

Didžiąją kolegijos finansinių įsipareigojimų dali, t.y. net 99,28

o/o sudaro trumpalaikiai

įsipareigojimai, kurie 2021 m. gruodžio 31 d. siekia 1.202.071,26 EUR, o tuo tarpu kolegijos

ilgalaikiai finans iniai įsipareigojimai yra lygūs 8.700,00 EUR ir apima vos 0,72 o/o visų kolegijos
finansinių įsipareigojimų vertės.
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Kaip jau buvo minėta anksčiau, Kauno kolegijos ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekia 8.700,00 EUR, kuriuos sudaro iš UAB Viešųjų investicijų

plėtros agentūros (paskolos davėjas) pagal Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu
Kalniečių g. 126, Kaunas atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą paskolos sutartį
gauta be procentinė paskola. Šios paskolos maksimali vertė sudaro 154.059,93 EUR, o grąžinimo
terminas apima 240 mėn. Paskola skirta investicijoms į centrinės valdžios viešojo pastato, t.y.
kolegijos bendrabučio, esančio Kalniečių g. 126, Kaunas, energijos taupymo priemones, didinančias
energijos vartojimo efektyvumą, finansuoti.
T rumpalaikiai įsipareigojimai

Pastaba Nr. Pl 7
Finansinės būklės ataskaitos trumpalaikių įsipareigojimų straipsnis 2021 m. gruodžio 31 d.

sudaro 1.202.071 ,26 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šis kolegijos įsipareigojimų straipsnis siekė
995.171,51 EUR, t.y. per 2021 m. trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 206.899,75 EUR, arba
20,79 %. Tokį kolegijos trumpalaikių įsipareigojimų teigiamą pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
įtakojo kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnio išaugimas 80.471 ,00 EUR, t.y. 18, l O %,

kolegijos tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimas 69.988,74 EUR, bei sukauptų mokėtinų sumų
padidėjimas 56.406,78 EUR, arba 10,54 %.

Kauno kolegijos trumpalaikius įsipareigojimus, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
apima 1.202.071 ,26 EUR, sudaro:

✓ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, t.y. kolegijos gauti išankstiniai apmokėjimai už
aukštojo mokslo studijas, bendrabučių kambarių nuomą, bei kitas kolegijos teikiamas paslaugas,
kurie siekia 525 .183,96 EUR, arba 43,69 % trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

✓ Sukauptos mokėtinos sumos - tai kolegijos darbuotojų sukauptas atostoginių fondas, bei
sukauptos socialinio draudimo įmokos. Šios kolegijos sukauptos sumos sudaro 591.429,90 EUR,
arba 49,20 %

trumpalaikių įsipareigojimų.

✓ Kolegijos tiekėjams mokėtinos sumos, kurios yra lygios 85.416,91 EUR, t.y. 7,11 %
trumpalaikių įsipareigojimų.

✓ Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai, kurie apima 40,49 EUR, arba vos 0,003 % visų
kolegijos

trumpalaikių įsipareigojimų vertės.

Finansinės būklės ataskaitos tiekėjams mokėtinų sumų straipsnis (691 subsąskaita) praėjusio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

apėmė

15 .428, 17 EUR, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šis

straipsnis padidėjo iki 85.416,91 EUR, t.y. 69.988,74 EUR.
Taigi, 2021 m. gruodžio 31 d. kolegijos apskaitoje užregistruotas
sumas, kurios siekia 85.416,91 EUR, sudaro:
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tiekėjams mokėtinas

✓ Mokėtinos sumos už kompiuterių įsigijimą - 68.362,58 EUR;

✓ Mokėtini komunalinių paslaugų m~kesčiai -

7.183,39 EUR, kuriuos sudaro

mokesčiai

už

gamtines dujas - 259,77 EUR, šiluminę energiją ir vandens pašildymą - 189,80 EUR, elektros
energiją -

6.378,27 EUR, bei ryšių paslaugas - 355,55 EUR;

✓ Mokėtinos sumos už virtualių serverių nuomą - 2.866,51 EUR;
✓ Mokėtinos sumos už suvenyrų su KK logotipu įsigijimą - 2.323,20 EUR;

✓ Mokėtinos sumos už tvarkos aprašo parengimo paslaugas - 1.815,00 EUR;
✓ Mokėtinos sumos už kolegijos bendrabučio pastato, esančio Kalniečių g. 126, Kaune,
renovacijos, atnaujinimo darbus - 1.250,00 EUR;

✓ Mokėtinos sumos už <legalų, kuro įsigijimą- 504,76 EUR;
✓ Mokėtinos sumos už darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugas - 484,00 EUR;
✓ Mokėtinos sumos už asociacijos nario mokestį - 300,00 EUR;
✓ Mokėtinos sumos už programos „e-Bendrabutis" aptarnavimą - 196,02 EUR;

✓ Mokėtinos sumos už tyrimų paslaugas - 90,00 EUR;
✓ Mokėtinos sumos už kitas įsigytas prekes bei paslaugas, kurios apima 41,45 EUR.
Kauno kolegijos

mokėtinos

sumos

susidarė dėl

to, jog

sąskaitos

-

faktūros

už 2021 m.

gruodžio mėnesį kolegijai suteiktas paslaugas, atliktus remonto darbus, bei įsigytas prekes ir kitą
turtą

buvo pateiktos 2022 m. sausio

mokėtinos

sumos tiekėjams už

apmokėtos

2022 m. sausio mėnesį.

Su darbo santykiais

įsigytas

mėnesį.

susiję įsipareigojimai

per ataskaitinį

mokėtini

komunaliniai

siekė

7 ,26 EUR. Kaip matome, su darbo santykiais susiję

laikotarpį padidėjo

mėnesio

ir

2021 m. gruodžio 3 l d. sudaro 40,49 EUR, o

33,23 EUR.

Kauno kolegijos apskaitoje užregistruotus su darbo santykiais susijusius
kurie 2021 m. gruodžio

mokesčiai

prekes, atliktus remonto darbus, bei suteiktas paslaugas bus

2020 m. gruodžio 31 d. šie įsipareigojimai
įsipareigojimai

Kolegijos

įsipareigojimus,

pabaigoje siekia 40,49 EUR, sudaro Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdybai mokėtinos socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų.
Finansinės

būklės

ataskaitos

sukauptų mokėtinų sumų

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekia 591.429,90 EUR, o
pabaigoje šis straipsnis
ataskaitiniu laikotarpiu

sudarė

padidėjo

(6952

praėjusio

subsąskaita)

ataskaitinio laikotarpio

535.023,12 EUR, t.y. kolegijos sukauptos
56.406,78 EUR, arba 10,54 %.

straipsnis

mokėtinos

sumos

Tokį šių sukauptų mokėtinų sumų

teigiamą pasikeitimą per 2021 m. sąlygojo kolegijos darbuotojų sukaupto atostoginių fondo
padidėjimas

57.376,90 EUR, t.y. 10,99 %.

Taigi, Kauno kolegijos sukauptas mokėtinas sumas, kurios 2021 m. gruodžio 3 1 d. siekia
591.429,90 EUR, apima:

» sukauptas atostoginių fondo sąnaudas, kurios sudaro 579.410,97 EUR;
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sukauptas socialinio draudimo įmokų sąnaudas, kurios yra lygios 12.018,93 EUR.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (693, 694 subsąskaita) 2020 m. gruodžio 31 d. apėmė
444.712,96 EUR, o 2021 m. gruodžio 31 d. šie įsipareigojimai sudaro 525.183,96 EUR, t.y. per
ataskaitinį laikotarpį kiti trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 80.471,00 EUR, arba 18, 10 %. Šį kitų
trumpalaikių įsipareigojimų straipsnio teigiamą pasikeitimą per 2021 m. įtakojo apskaitoje
užregistruotų ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas 113. 702,00 EUR.

Kolegijos apskaitoje užregistruotus kitus trumpalaikius įsipareigojimus, kurie 2021 m.
gruodžio 31 d. siekia 525.183,96 EUR, sudaro:

✓ ateinančių laikotarpių pajamos - 269.033,54 EUR;

✓ gauti išankstiniai mokėjimai už bendrabučių paslaugas - 122.770,38 EUR;
✓ gauti išankstiniai mokėjimai už aukštojo mokslo studijas - 118.444,06 EUR;
✓ gauti išankstiniai mokėjimai už kitas kolegijos suteiktas paslaugas - 11.165,32 EUR;
✓ mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - 3.736,45 EUR;

✓ mokėtinos sumos už darbuotojų komandiruočių išlaidas, kurios siekia 34,21 EUR.
Grynasis turtas
Pastaba Nr. P18
Finansinės būklės
sudarė

ataskaitoje pateiktas kolegijos grynasis turtas 2020 m. gruodžio 31 d.

5.790.946,01 EUR, o 2021 m. gruodžio 31 d. šis turtas

kitaip tariant, grynasis turtas per ataskaitinį
su

praėjusiu

ataskaitiniu laikotarpiu.

laikotarpį

Tokį

padidėjo

iki 6.056.767,22 EUR,

išaugo 265 .821,21 EUR, arba 4,59 % lyginant

šio turto

padidėjimą

per 2021 m.

įtakojo

kolegijos

tikrosios vertės rezervo padidėjimas 343.847,20 EUR, t.y. 83,87 %.
Kolegijos grynojo turto
sudaro

dalininkų

didžiąją dalį,

apie 46,23 % šio turto

vertės,

t.y. 2.799.798,79 EUR

kapitalas, sukauptas kolegijos perviršis siekia 2.503.145,51 EUR, arba 41,32 %

grynojo turto vertės, o tikrosios vertės rezervas užima 12,45 % viso kolegijos grynojo turto vertės ir
yra lygus 753.822,92 EUR.
Dalininkų

kapitalas - tai valstybei

nuosavybės

teise priklausantis u šiuo metu Kauno

kolegijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas.
Kolegijos suformuotas

dalininkų

ir išliko nepakitęs per visą ataskaitinį
Tikrosios

vertės

gruodžio 31 d. atlikus

kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d.

siekė

2. 799. 798,79 EUR

laikotarpį.

rezervas 2020 m. gruodžio 31 d.
nekilnojamųjų kultūros vertybių

apėmė

tikrosios

409.975,72 EUR, o 2021 m.

vertės patikslinimą

šis rezervas

siekia 753.822,92 EUR, t.y. 343.847,20 EUR, arba 83,87 % daugiau lyginant su
ataskaitiniu laikotarpiu. Kolegijos

nekilnojamųjų kultūros vertybių

31 d. buvo tikslinama atsižvelgiant j

tikroji

vertė

2021 m. gruodžio

nekilnojamųjų kultūros vertybių draudžiamąją vertę.
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praėjus iu

Kauno kolegijos veiklos sukauptas perviršis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sudarė 2.581.1 71,50 EUR, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šis perviršis sumažėjo iki

2.503.145,51 EUR, t.y. per 2021 m. kolegijos sukauptas perviršis sumažėjo 78.025,99 EUR, arba
3,02 %. Tokį Finansinės būklės ataskaitoje atskleidžiamo sukaupto perviršio ar deficito straipsnio
neigiamą pasikeitimą įtakojo ataskaitiniu laikotarpiu susidaręs kolegijos veiklos grynasis deficitas,

kuris siekia 78.025,99 EUR.
PASTADOS DĖL VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
Finansinių ataskaitų rinkinio veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie Kauno

kolegijos per 2020 m., bei 2021 m. uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir veiklos rezultatus.
Kolegijos grynasis veiklos deficitas 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 78.025,99 EUR, o
2020 m. pabaigoje šios veiklos perviršis siekė 382.872,92 EUR. Kitaip tariant, ataskaitinio
laikotarpio kolegijos veiklos rezultatas palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezultatu sumažėjo 460.898,91 EUR, arba 120,38 %. Tokį kolegijos veiklos rezultato neigiamą
pasikeitimą per 2021 m. įtakojo pagrindinės veiklos sąnaudų išaugimas 1.998.039,48 EUR, arba

13,46 %, bei kitos veiklos sąnaudų pad idėjimas 90.720,88 EUR, t.y. 18,68 %.
Pagrin d inės

veiklos pajamos

Pastaba Nr. P21
Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos pajamų straipsnis 2020 m. pabaigoje sudarė
15.129.435,41 EUR, o 2021 m. pabaigoje šis

pajamų

straipsnis siekia 16.680.439,87 EUR, t.y.

ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusių ataskaitinių metų tuo pačiu laikotarpiu šios kolegijos
pajamos padidėjo 1.551.004,46 EUR, arba l 0,25 %. Tokį pagrindinės veiklos pajamų teigiamą
pasikeitimą

ataskaitiniu laikotarpiu

sąlygojo

1.389.939,86 EUR, t.y. 11,09 %, bei
padidėjimas

kolegijos finansavimo

pagrindinės

pajamų

kolegijos veiklos

straipsnio išaugimas

kitų pajamų

straipsnio

161.064,60 EUR, arba 6,19 %.

Kauno kolegijos pagrindinės veiklos pajamų didžiausia dalis tenka finansavimo pajamoms,
kurios 2021 m. gruodžio 31 d. siekia 13.918.291 ,80 EUR ir apima net 83,44 % pagrindinės veiklos
pajamų,

o

pagrindinės

veiklos kitos pajamos sudaro 2. 762.1 48,07 EUR ir užima 16,56 %

vi sų

kolegijos pagrindinės veiklos pajamų vertės.
Finansavimo pajamas sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti
pajamos, atsargoms

įsigyti

pajamos, bei

kitų išlaidų

finansavimo pajamos.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, finansavimo paj amos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
siekia 13.918.291,80 EUR, o praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje jos sudarė 12.528.351,94 EUR,
t.y. 11,09 %, arba 1.389.939,86 EUR mažiau lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu. Šį finansavimo
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pajamų padidėjimą per 2021 m. lyginant su 2020 m. įtakojo finansavimo pajamų iš valstybės
biudžeto išaugimas 1.061.779,21 EUR, t.y. 9,45 %, gauto finansavimo iš Europos Sąjungos
paramos fondų ir tarptautinių organizacijų padidėjimas 309.460,97 EUR, arba 24,60 %, gautų
finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto padidėjimas 8.496,29 EUR, bei gautų finansavimo
sumų iš kitų finansavimo šaltinių padidėjimas 10.203,39 EUR, arba 58,13 %.

Tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį, kad toks finansavimo pajamų padidėjimas per 2021 m.
rodo, kad šiuo laikotarpiu taip pat padidėjo ir kolegijos pagrindinės veiklos sąnaudos, kurios buvo
dengiamos iš finansavimo sumų.
Kauno kolegijos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 12.297.124,79 EUR ir
užima didžiąją dalį, t.y. net 88,35 % visų kolegijos finansavimo pajamų, tuo tarpu finansavimo
pajamos iš Europos Sąjungos paramos fondų ir tarptautinių organizacijų siekia 1.567.403,04 EUR,
arba 11,26 % finansavimo pajamų, finansavimo pajamos iš kitų šaltinių apima 27.756,91 EUR, t.y.
0,20 %, o finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų sudaro 26.007,06 EUR, bei apima 0,19 %
visų kolegijos finansavimo pajamų vertės.

Taigi, 2021 m. gruodžio 31 d. kolegijos apskaitoje užregistruotas finansavimo pajamas,
kurios siekia 13.918.291,80 EUR, sudaro:

» pajamos iš valstybės biudžeto, kurios yra lygios 12.297.124,79 EUR;
» pajamos iš Europos

Sąjungos finansinės paramos fondų - 1.523.454,41 EUR;

» pajamos iš tarptautinių organizacijų - 43.948,63 EUR;
» pajamos iš kitų šaltinių- 27.756,91 EUR;
» pajamos iš savivaldybių biudžeto, kurios apima 26.007,06 EUR.
Pagrindinės
siekė

veiklos kitos pajamos (7412, 7416 ir 7721 subsąskaitos) 2020 m. gruodžio 31 d.

2.601.083,47 EUR, o 2021 m. gruodžio 31 d. šios pajamos sudaro 2.762.148,07 EUR, t.y.

kolegijos pagrindinės veiklos kitos pajamos per 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 6, 19 %, arba
161.064,60 EUR. Šių pagrindinės veiklos kitų pajamų padidėjimą įtakojo kolegijos pajamų už
mokslą

aukštojoje mokykloje

padidėjimas

kursus, konferencijas, seminarus,
padidėjimas

112.685,63 EUR, bei

neformaliąsias

studijas ir

kitų pajamų

kitą

mokslo

už organizuojamus
užsakomąją veiklą

50.746,05 EUR, t.y 40,06 %.

Kauno kolegijos 2021 m. pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:
Eil.
Nr.

l
2
3

Pagrindinės

veiklos kitos pajamos

Balansinė vertė,

EUR

2021-12-31

2.473.487,18

Pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose
Pajamos už organizuojamus kursus, konferencijas, seminarus,
neformaliąsias studijas ir kitą mokslo užsakomąją veiklą
Pajamos už kitas suteiktas paslaugas (studijų administravimo, egzam inų
perlaikymo ir kiti susiję mokesčiai)

177.434,05
111.226,84
2.762.148,07

Iš viso:
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Pagrindinės

veiklos

sąna udos

Pastaba Nr. P22
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 m. gruodžio 31 d.
siekė 14.847.620,35 EUR, o 202 1 m. gruodžio 31 d. jos sudaro 16.845.659,83 EUR, kitaip tariant,

ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
išaugo 1.998.039,48 EUR, arba 13,46 %. Tokį šių sąnaudų ryškų pasikeitimą per 2021 m. įtakojo
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų išaugimas 1.382.033, 18 EUR, arba 13,09 %,
finansavimo sąnaudų padidėjimas 342.659,56 EUR, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų
padidėjimas 319.855,66 EUR (35, 18 %), kitų sąnaudų padidėjimas 288.334,86 EUR (29,21 %), kitų
paslaugų sąnaudų padidėjimas 64.870,14 EUR (9,02 %), sunaudotų

ir parduotų

atsargų savikainos

padidėjimas 52.337,78 EUR (12,94 %), komandiruočių sąnaudų padidėjimas 37.434,02 EUR, arba

82,63 %, bei nuomos sąnaudų padidėjimas 29.945,55 EUR.
Didžiąją dalį pagrindinės

veiklos

sąnaudų

sudaro darbo

užmokesčio

ir socialinio draudimo

įmokų sąnaudos, kurios 2021 m. gruodžio 31 d. siekia 11.941.537,09 EUR, arba 70,89 %
pagrindinės

veiklos sąnaudų vertės, tuo tarpu, kitos kolegijos sąnaudos sudaro 1.275.523,76 EUR,

t.y. 7,57 % sąnaudų, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos apima 1.229.059,08 EUR (7,30 %),
kitų paslaugų sąnaudos siekia 783.944,51 EUR (4,65 %), sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

sudaro 456.706,07 EUR (2,71 %),
(2,04 %), o finansavimo
pagrindinės

sąnaudos

komunalinių paslaugų

ir

ryšių sąnaudos

siekia 343.147,64 EUR

yra lygios 343.131,50 EUR, bei siekia 2,04 %

visų

kolegijos

veiklos sąnaudų vertės.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos (8701, 8702 subsąskaita)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 70,89 %

v isų

kolegijos pagrindinės veiklos patirtų sąnaudų

vertės. Šios sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d. siekia l 1.941.537,09 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d.

jos sudarė 10.559.503,91 EUR, t.y. ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
įmokų sąnaudas

padidėjo

palyginus su

praėjusių ataskaitinių metų sąnaudomis

matome, j og šios

sąnaudos

net 1.382.033, 18 EUR, arba 13,09 %. Tokį ryškų šių sąnaudų išaugimą ataskaitiniu

laikotarpiu sąlygojo kolegijos dėstytojų darbo užmokesčio padidėjimas, bei kitų darbuotojų darbo
užmokesčio pakėlimas.

Kolegijos pagrindinės veiklos 2021 m. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas (8703
subsąskaita) lyginant su 2020 m. sąnaudomis matome, jog šios sąnaudos padidėjo 319.855,66 EUR

(35,18 %), t.y. nuo 909.203,42 EUR iki 1.229.059,08 EUR.

Ši

nusidėvėjimo ir amortizacijos

sąnaudų padidėjimą ataskaitiniu laikotarpiu jtakojo tai, jog kolegija per 2021 m. ilgalaikio

nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijo net už 903.151,74 EUR.
Taigi, Kauno kolegijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas, kurios
2021 m. gruodžio 31 d. siekia 1.229.059,08 EUR, sudaro:
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✓ nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos - 51.652,57 EUR ;

✓ bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios lygios 1.177.406,51 EUR.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d. apima 343.147,64 EUR, o

2020 m. gruodžio 3 1 d. šios sąnaudos siekė 345.882,80 EUR, t.y. kolegijos 2021 m. komunalinių
paslaugų ir ryšių sąnaudos lyg inant su 2020 m. sąnaudomis sumažėjo 2.735,16 EUR, arba 0,79

%.

Tokį šių sąnaudų pokytį ataskaitiniu laikotarpiu lėmė atlikti renovacijos, atnaujinimo darbai

kolegijos pastatuose, bei kiti infrastruktūro s pokyči ai ir palankios meteorologinės sąlygos.

Kolegijos 2021 m.
Eit.

komunalinių paslaugų

Komunalinių paslaugų

Nr.

ir ryšių sąnaudas sudaro:

ir ryšių

Balansinė vertė,

sąnaudos

Šildymo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų sąnaudos
Ryšio paslaugų sąnaudos
Buitinių atl iekų išvežimo pas laugų sąnaudos

l
2
3
4
5

161.600,96
128.006,39
9.648,96
12.349,29
31.542,04

Iš viso:
Pagrindinės

343.147,64

veiklos komandiruočių (8705 subsąskaita) sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d.

sudaro 82.738,99 EUR, o tuo tarpu 2020 m. gruodžio 3 1 d. jos
laikotarpio

EUR

2021-12-31

komandiruočių sąnaudas

palyginus su

siekė

45.304,97 EUR. Ataskaitinio

praėjusių ataskaitini ų metų

tuo

pačiu

laikotarpiu,

matome, kad šios sąnaudos per 2021 m. padidėjo 37.434,02 EUR (82,63 %). Komandiruočių
sąnaudų

skirtumas tarp

komandiruočių, vizitų

ataskaitinių laikotarpių susidarė todėl,

ir

stažuočių skaičius į

kad išaugo kolegijos

darbuotojų

užsienio valstybes pagal Erasmus + mobilumo

organizavimo ir Nord Plus tinklo programas.
Veiklos rezultatų ataskaitos transporto (8706 subsąskaita) sąnaudų straipsnis 2021 m .
pabaigoje sudaro 14.534,68 EUR , o 2020 m. pabaigoje šios sąnaudos siekė 17.569,07 EUR. Taigi,
kolegijos per 2021 m. patirtas transporto sąnaudas palyginus su 2020 m. sąnaudomis matome, kad
j os sumažėjo 3.034,39 EUR, arba 17,27 %. Tokį kolegijos transporto sąnaudų pokytį įtakojo <legalų
įsigijimo išlaidų sumažėj imas.

P agrindinės veiklos kvalifikacijos kėlimo (8707 subsąskaita) sąnaudos 2021 m. gruodžio

3 1 d. apima 40.63 7 ,92 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šios sąnaudos sudarė 18.317 ,26 EUR.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
padidėjo

22.320,66 EUR, arba 121 ,86 %.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo (8708 subsąskaita) sąnaudos ataskaitinių metų
pabaigoje siekia 259.635,05 EUR, o praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje šios sąnaudos sudarė
788.261 ,83 EUR. Kitaip tariant, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per 2021 m.
lyginant su 2020 m. sąnaudomis sumažėjo 528.626,78 EUR, t.y. 67,06 %. Tokį šių sąnaudų
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neigiamą pasikeitimą ataskaitiniu laikotarpiu sąlygojo sumažėję kolegijos pastatų ir juose esančių
patalpų, bei įrangos remonto darbų apimtys.

Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėj imo ir nurašytų sumų sąnaudų straipsnis (8709
subsąskaita) 2021 m. gruodžio 31 d. siekia 12.026,64 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šis straipsnis
sudarė 12.354,34 EUR, t.y. šios kolegijos sąnaudos per 2021 m. lyginant su 2020 m. sąnaudomis
sumažėjo

327,70 EUR, arba 2,65 %.

Kolegijos pagrindinės veiklos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas, kurios ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje apima 12.026,64 EUR, sudaro:

✓ nurašytas bibliotekų fondas (knygos) už 9.423,74 EUR;

✓ nurašyto ilgalaikio materialiojo turto, t.y. baldų, kompiuterinės, medicininės įrangos, bei
kitos biuro įrangos likuti nė vertė už 2.120,72 EUR;

✓ bei gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos, kurios yra lygios 482,18 EUR.
Kauno kolegijos sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (8710 subsąskaita) ataskaitinių
metų pabaigoje apima 456.706,07 EUR, o praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje šios sąnaudos siekė

404.368,29 EUR, kitaip tariant, pagrindinėje veikloje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per
2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 52.337,78 EUR, arba 12,94 %.
Kolegijos pagrindinėje veikloje sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudas, savikainą sudaro
mokymo rei kmėms sunaudotų medžiagų ir ža liavų savikaina, patalpų remontui sunaudotų remonto
medžiagų

savikaina,

priemonių

savikaina,

reikmėms

ūkinio

ūk io reikmėms sunaudotų ūkio,
parduotų

Kolegijos 2021 m.

l
2

bei valymo

(produkcijos) savikaina, atiduoto naudoti kolegijos

savikaina.

sun audotų

Sun audotų

ir parduotlĮ atsargų savikainq sudaro:

ir parduotų

atsargų są naudos

Balansinė vertė,

Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų

ir žaliavų savikaina
Atiduoto naudoti kolegijos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina

Iš viso:
Veiklos

prekių,

inventoriaus įsigijimo savikaina, bei kitų kolegijos pagri ndinės veiklos

įgyvendinimui sunaudotų atsargų

Eil.
Nr.

gami nių

elektros, santechnikos

rezultatų

ataskaitoje pateiktos

socialinių išmokų sąnaudos

EUR

2021-12-31

2 11.091, 15
245.61 4,92
456.706,07
(8222

subsąskaitą)

202 1 m. gruodžio 31 d. siekia 33.091,35 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. jos apėmė 40.1 19,25 EUR,
t.y. kolegija

šių sąnaudų

per 2021 m.

patyrė

7.027,90 EUR, arba 17,52 o/o mažiau lyginant su

2020 m. patirtomis sąnaudomis.
Taigi, kolegijos social inių išmokų sąnaudas sudaro darbdavio socialinės paramos
darbuotojams sąnaudos, t.y. mirimo pašalpų, darbdavio pašalpų dėl darbuotojo sunkios materialinės
būklės, bei išmokų darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį, sąnaudos.
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Kauno kolegijos nuomos sąnaudos (8711 subsąskaita) 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro
29.945,55 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šių sąnaudų kolegija neturėjo.
Kolegijos nuomos sąnaudas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekia 29.945,55 EUR,
apima patalpų nuomos, bei laboratorinės ir renginių organizavimo įrangos nuomos sąnaudas.
Finansavimo sąnaudos (873 subsąskaita) 2021 m. pabaigoje siekia 343.131,50 EUR, o
2020 m. pabaigoje šios sąnaudos sudarė 471,94 EUR, t.y. per ataskaitinį laikotarpį kolegijos
finansavimo sąnaudos išaugo 342.659,56 EUR.
Taigi, Kauno kolegijos apskaitoje per 2021 m. užregistruotos finansavimo sąnaudos, kurios
apima 343.131,50 EUR, buvo patirtos:

» Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai perdavus iš kolegijos uždirbtų nuosavų lėšų
atspausdintas knygas ir kitus leidinius, kurių vertė sudaro 86,45 EUR;

» užsienio partneriams perdavus Europos Komisijos finansuojamo projekto „Erasmus+
Capacity Building in the field og Higher Education" finansavimo lėšas už 219.918,05 EUR;

» bei užsienio partneriams perdavus Švietimo mainų paramos fondo finansuojamo projekto
„Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education" lėšas už 64.705,00 EUR ir projekto
,, Quality of Virtual Studies" finansavimo lėšas, kurios siekia 58.422,00 EUR.
Kolegijos kitų paslaugų sąnaudos (8712 subsąskaita) ataskaitinių metų pabaigoje sudaro
783.944,51 EUR, o praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje šios sąnaudos apėmė 719.074,37 EUR.
Taigi, kolegijos 2021 m. kitų paslaugų sąnaudos palyginus su 2020 m. sąnaudomis padidėjo
64.870,14 EUR, arba 9,02 %.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas kolegijos kitų paslaugų sąnaudas sudaro reklamos
paslaugų sąnaudos, reprezentacinių išlaidų sąnaudos, studentų organizuojamų renginių išlaidų
sąnaudos, informacinių pranešimų ir mokslinių straipsnių publikavimo paslaugų sąnaudos,
informacinių sistemų palaikymo mokesčiai, leidinių prenumeratų išlaidos, mokymo kursų,
stažuočių, bei seminarų organizacinės išlaidos, ekspertinio studijų programų vertinimo sąnaudos,

kompiuterizavimo paslaugų sąnaudos, renginių aptarnavimo ir kitos pagrindinės veiklos paslaugų,
tokių kaip apsaugos paslaugų, skalbimo paslaugų, dezinfekcijos, aplinkos tvarkymo paslaugų, bei
patalpų

valymo paslaugų sąnaudos.
Kauno kolegijos kitų sąnaudų (8713 subsąskaita) straipsnis 2021 m. gruodžio 31 d. siekia

1.275.523,76 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šis straipsnis sudarė 987.188,90 EUR, t.y. 2021 m.
kitos sąnaudos lyginant su 2020 m. sąnaudomis padidėjo 288.334,86 EUR, arba 29,21 %. Tokį šių
sąnaudų teigiamą pasikeitimą

padidėjimas

ataskaitiniu laikotarpiu

sąlygojo stipendijų

studentams

sąnaudų

278.198,93 EUR, bei pagrindinės veiklos kitų sąnaudų padidėjimas 17.249, 71 EUR.

Taigi, kitas kolegijos sąnaudas sudaro skatinamųjų,

tikslinių stipendijų pedagoginės

krypties

studijų studentams, išmokų neįgaliesiems studentams iš neįgaliųjų rėmimo fondo, stipendijų pagal
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tarptautines sutartis, stipendijų pagal mobilumo programą ir kitų stipendijų sąnaudos, bei kitos

pagrindinės veiklos sąnaudos, nepriskiriamos aukščiau išvardytoms sąnaudų grupėms, t.y. banko

paslaugų mokesčių sąnaudos, draudimo, mokymų sąnaudos ir kitos įvairios (diplomų įsigijimo
išlaidos, garantijų mokesčiai, užsieniečių kvietimo išlaidos, išlaidos leidimams gauti) sąnaudos.
Kolegijos 2020 m. pagrindinės veiklos perviršis sudarė 281.815,06 EUR, o 2021 m.

pagrindinės veiklos rezultatas, t.y. deficitas siekia 165.219,96 EUR. Kitaip tariant, ataskaitinio
laikotarpio kolegijos pagrindinės veiklos rezultatas lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio
šios veiklos rezultatu sumažėjo 447.035,02 EUR, arba 158,63 %. Tokį kolegijos pagrindinės veiklos
rezultato neigiamą pasikeitimą per 2021 m. sąlygojo ryškus kolegijos pagrindinės veiklos sąnaudų
išaugimas 1.998.039,48 EUR, arba 13,46 %.

Kitos veiklos rezultatas

Veiklos rezultatų ataskaitoje kitos veiklos rezultatas, t.y. perteklius ataskaitinių metų
pabaigoje siekia 87.193,97 EUR, o praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje šis rezultatas sudarė
l O1.057,86 EUR. Taigi, kolegijos 2021 m. kitos veiklos perteklių lyginant su 2020 m. kitos veiklos
pertekliumi matome, jog ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos rezultatas sumažėjo 13.863,89 EUR,
arba 13, 72 %. Tokį kitos veiklos pertekliaus sumažėjimą įtakojo kolegijos kitos veiklos sąnaudų
padidėjimas 90. 720,88 EUR, arba 18,68 %.

Kolegijos kitos veiklos pajamos (73 l, 741, 772 subsąskaita) 2020 m. gruodžio 31 d. siekė
586.598,22 EUR, o 2021 m. gruodžio 31 d. jos sudaro 663.455,21 EUR. Kitaip tariant, šios pajamos
ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 76.856,99 EUR, arba
13, l O %. Toks kitos veiklos pajamų straipsnio teigiamas pasikeitimas per 2021 m. susidarė dėl to,
jog šiuo laikotarpiu padidėjo pajamos už bendrabučių kambarių nuomą - 84.548,79 EUR, pajamos
už turto nuomą - 7.120,79 EUR, bei pajamos už kolegijos parduotas prekes - l 0.513,36 EUR.

Kauno kolegijos 2021 m. kitos veiklos pajamas sudaro:
Eil.
Nr.

l
2
3
4
5
6

Kitos veiklos pajamos

Pajamos už bendrabučių kambarių nuomą ir kitas paslaugas
Pajamos už parduotas prekes
Pajamos už turto nuomą
Pajamos už turto eksploatavimo paslaugas
Pajamos už studentų praktikos metu atliekamus darbus
Pajamos iš netesybų ir kitų įsipareigojimų nevykdymo
Iš viso:

Balansinė vertė,

EUR

2021- 12-31

562.710,15
23.733,16
34.605,38
34.258,86
1.694,43
6.453,23
663.455,21

Kitos veiklos kolegijos sąnaudas sudaro nepagrindinės veiklos, t.y. veiklos nesusijusios su
švietimo paslaugų teikimu, pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos.
48

Veiklos rezultatų ataskaitos kitos veiklos sąnaudų straipsnis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje siekia 576.261,24 EUR, o praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje šios sąnaudos apėmė
485.540,36 EUR, t.y. 2021 m. kolegijos kitos veiklos sąnaudos lyginant su 2020 m. sąnaudomis

padidėjo 90.720,88 EUR, arba 18,68 %. Šį kitos veiklos sąnaudų teigiamą pasikeitimą ataskaitiniu
laikotarpiu sąlygojo kitų paslaugų sąnaudų išaugimas 92.740,70 EUR, kitos kolegijos veiklos kitų
sąnaudų padidėjimas 8.873,20 EUR, sunaudotų kolegijos reikmėms ir parduotų atsargų savikainos

padidėjimas 4.835, 17 EUR, ilgalaikio turto nurašymo sąnaudų padidėjimas 3.065,63 EUR, darbo
užmokesčio sąnaudų padidėjimas 2.233,54 EUR, bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudų padidėjimas

l.549,37 EUR.

Taigi, Kauno kolegijos apskaitoje užregistruotas kitos veiklos sąnaudas, kurios 2021 m.
gruodžio 31 d. siekia 576.261,24 EUR, sudaro:

✓ darbo užmokesčio sąnaudos, kurios yra lygios 309.069,00 EUR;
✓ sukauptų atostoginių fondo sąnaudos - 28.097, 17 EUR;

✓ socialinio draudimo nuo darbo užmokesčio sąnaudos - 5.664,55 EUR;
✓ socialinio draudimo nuo atostoginių fondo sąnaudos - 497,31 EUR;
✓ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 4 1.685,86 EUR;
✓ sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina- 44.750,90 EUR;
✓ ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos - 3.065,63 EUR;

✓ kitos veiklos paslaugų sąnaudos - 134.089,29 EUR;
✓ bei kitos veiklos kitos sąnaudos, kurios siekia 9.341,53 EUR.
Grynasis perviršis ar deficitas
Grynasis perviršis ar deficitas - tai bendras kolegijos veiklos rezultatas, kuris gaunamas iš
visų ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to paties ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

Kolegijos 2021 m. grynasis veiklos deficitas siekia 78.025,99 EUR, o 2020 m. grynasis
veiklos perviršis

apėmė

382.872,92 EUR. Taigi, ataskaitinio laikotarpio kolegijos veiklos

deficitą

palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos perviršiu matome, kad šis veiklos rezultatas
per 2021 m.
per

sumažėjo

460.898,91 EUR, t.y. 120,38 %.

ataskaitinį laikotarpį įtakojo pagrindinės

13,46 %, bei kitos veiklos

veiklos

sąnaudų padidėjimas

Finansinės

Tokį

veiklos rezultato

sąnaudų

neigiamą pasikeitimą

išaugimas 1.998.039,48 EUR, arba

90.720,88 EUR, t.y. 18,68 %.

ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pastaba Nr. P23
Kauno kolegija per
investicinės

ataskaitinį laikotarpį,

veiklos uždirbtų pajamų, bei patirtų

bei

praėjusį ataskaitinį laikotarpį finansinės

sąnaudų neturėjo.
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ir

PASTABOS DĖL PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
Pinigų srautų ataskaitos tiesioginiams pinigų srautams priskiriami mokėjimai atlikti

tiesiogiai per Kauno kolegijos banko atsiskaitomąsias sąskaitas, o netiesioginiams pinigų srautams
priskiriami mokėjimai atlikti per valstybės iždą - centralizuotais mokėj imais.
Kolegijos

pinigų

srautus iš pagrindinės,
Pagrindinės

srautai, vadovaujantis

investicinės

Pinigų srautų

ataskaita, yra sugrupuoti

pinigų

ir finansinės veiklos.

veiklos įplaukos

Kauno kolegijos pagrindinės veiklos įplaukas sudaro:

» finansavimo sumos, gautos iš
Sąjungos
įsigyti,

paramos

fondų,

užsienio

valstybės

biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos

valstybių, tarptautinių organizacijų

ir

kitų šaltinių

atsargoms

bei kitoms išlaidoms padengti;

» įplaukos už kolegijos suteiktas paslaugas ir parduotas prekes;
» kitos įplaukos.
Pagrindinės veiklos jplaukos ataskaitinio laikotarpio
praėjusio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos

sudarė

pabaigoje siekia 17.220.294,06 EUR, o

16.395.891 ,70 EUR, t.y. 824.402,36 EUR,

arba 5,03 % mažiau lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu.
Kauno kolegijos pagrindinės veiklos įplaukų didžiąją dalį net 79,26 % sudaro finansavimo
sumos, kurios siekia 13.648.033,79 EUR, įplaukos už suteiktas paslaugas apima 3.565.484,38 EUR,
arba 20,71 % įplaukų, o kitos įplaukos sudaro 6.775,89 EUR ir užima vos 0,03 % visų kolegijos
pagrindinės

veiklos įplaukų.

Taigi,

pagrindinės

veiklos finansavimo

sumų įplaukas

kitoms išlaidoms ir atsargoms, kurios

2021 m. gruodžio 31 d. apima 13.648.033,79 EUR, sudaro:
)>

gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kurios siekia 12.035.712,70 EUR;

» gautos finansavimo sumos iš Europos
tarptautinių organizacijų -

Sąjungos

paramos fondų, užsienio valstybių ir

1.570.528,98 EUR;

» gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių - 19.681 , 11 EUR;
» bei gautos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų, kurios apima 22.111,00 EUR.
Kolegijos įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2021 m. gruodžio 31 d. siekia
3.565.484,38 EUR, o 2020 m. gruodžio 31 d. šios įplaukos sudarė 3. 196.395,35 EUR, t.y. per
ataskaitinį laikotarpį
padidėjo

kolegijos pagrindinės veiklos įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų

369.089,03 EUR, arba 11,55 %.

Pagrindin ės

Pagrindinės

veiklos pervestos lėšos

veiklos pervestas lėšas sudaro:

✓ pervestos (grąžintos) lėšos i valstybės biudžetą;

✓ pervestos (grąžintos) lėšos į savivaldybių biudžetus;
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✓ pervestos (grąžintos) lėšos Europos Sąjungos paramos fondams, užsienio valstybėms bei
tarptautinėms

organizacijoms;

✓ pervestos (grąžintos) lėšos viešojo sektoriaus subjektams;
✓ bei pervestos (grąžintos) lėšos kitiems subjektams.

Kolegijos 2021 m.
šios

lėšos apėmė

pagrindinės

veiklos pervestos

lėšos

siekia 203.608,24 EUR, o 2020 m.

42.240,41 EUR, t.y. 161.367,83 EUR mažiau negu ataskaitiniu laikotarpiu.

Taigi, Kauno kolegijos per

ataskaitinį laikotarpį

pervestas

lėšas,

kurios 2021 m. gruodžio

31 d. apima 203.608,24 EUR, sudaro:

» grąžinta Europos Komisijos dotacija Švietimo mainų paramos fondui, kuri siekia
30.141 ,00 EUR ir buvo skirta Erasmus + KA107 programos:
darbuotojų

Aukštųjų mokyklų studentų

ir

mobilumui tarp programos šalių ir šalių Partnerių finansavimui.

» grąžintos finansavimo sumos tarptautinei organizacijai, t.y. Finnish National Agency for
Education EDUFI, kurios apima 143.550,45 EUR. Šios finansavimo sumos buvo skirtos Nordplus
Higher Education tinklo projektų įgyvendinimui.

» grąžintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo sumos Švietimo mamų
paramos fondui, kurios sudaro 23.238,00 EUR ir buvo skirtos ESFA programos „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo

plėtra" veiklų

finansavimui.

» grąžintos finansavimo sumos į valstybės biudžetą, t.y. grąžintos sumos Neįgaliųjų reikalų

departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios siekia 141,79 EUR. Šios
sumos buvo skirtos Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos įgyvendinimui.

» grąžintos valstybės biudžeto finansavimo sumos Švietimo mainų paramos fondui, kurios
sudaro 4.437,00 EUR ir kurios buvo skirtos Erasmus + NAC ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo
programų

vykdymo finansavimui.

» grąžintos valstybės biudžeto finansavimo sumos Valstybiniam studijų fondui, kurios

sudaro 2.100,00 EUR ir buvo skirtos 2020 m. - 2021 m. į kolegijas priimtų pedagogikos krypties
studijų programų studentų paramai.
Pagrindinės

veiklos išmokos

Pagrindinės veiklos Kauno kolegijos išmokos pateikiamos vadovaujantis Pinigų srautų

ataskaitoje nurodytais privalomais išmokų straipsniais.
Kolegijos

pagrindinės

veiklos

išmokos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

sudaro

15.963.138,60 EUR, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos apėmė 14.858.508,82 EUR.
Kitaip tariant, 2021 m. pagrindinės veiklos išmokas palyginus su 2020 m. išmokomis matome, kad
ataskaitiniu laikotarpiu šios išmokos išaugo 1.104.629,78 EUR, arba 7,43 %. Tokį ryškų šių išmokų
išaugimą per 2021 m. sąlygojo kolegijos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų

išaugimas 1.352.808,88 EUR, t.y. 12,46 %.
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Kolegijos pagrindinės veiklos išmokų didžiąją dalį, apie 76,4 7 % užima darbo užmokesčio
ir socialinio draudimo išmokos, kurios siekia 12.207.321,19 EUR, kai tuo tarpu kitos kolegijos
išmokos apima 1.414.867,44 EUR, arba 8,86 % visų išmokų sumos, kitų paslaugų įsigijimo
išmokos sudaro 849.260,97 EUR (5,32 %), komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos apima
518.184,62 EUR (3,25 %), atsargų įsigijimo išmokos siekia 415.345,00 EUR (2,60 %), paprasto
remonto ir eksploatavimo išmokos yra lygios 331.368,59 EUR (2,08 %), komandiruočių išmokos
sudaro 83.899,61 EUR, arba 0,53 % išmokų sumos, o socialinės išmokos siekia 52.776,03 EUR ir
užima vos 0,33 % visų kolegijos pagrindinės veiklos išmokų vertės .
Investicinės

veiklos pinigų srautai

Investicinės

veiklos pinigų srautus apima srautai iš ilgalaikio turto, tarp jų biologinio ir

finansinio turto, įsigijimo, bei perleidimo ir kiti investicinės veiklos pinigų srautai.
Kauno kolegijos ataskaitinio laikotarpio investicinės veiklos pinigų srautai siekia
834.529,43 EUR, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio šios veiklos srautai sudarė 1.275.754,24 EUR.
Toks pinigų srautų skirtumas tarp ataskai tinių laikotarpių rodo, kad kolegij a 2021 m. ilgalaikio turto
įsigijimui

išleido 441.224,81 EUR, t.y. 34,59 % mažiau lėšų negu 2020 m.

Finansinės

Finansinės
savivaldybės
organizacijų

veiklos pinigų srautai

veiklos pinigų srautus sudaro finansavimo sumos, gautos iš valstybės biudžeto,

biudžetų,

Europos

Sąjungos

ir kitų šaltinių ilgalaikiam turtui

Kolegijos finansinės veiklos

pinigų

paramos

fondų,

užsienio

valstybių,

tarptautinių

įsigyti.

srautai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

siekė

600.000,00 EUR, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šios veiklos srautai sudaro 477.000,00 EUR,
kitaip tariant, kolegija 2021 m. lyginant su 2020 m. finansavimo
turtui

įsigyti

ryškų

lėšų,

ilgalaikiam ir biologiniam

gavo 123.000,00 EUR, arba 20,50 % mažiau negu 2020 m.

Kauno kolegijos
padidėjo

sumų

pinigų

ir

pinigų ekvival entų

straipsnis 2021 m. lyginant su 2020 m.

704.717,79 EUR, arba 16,41 %, t.y. nuo 4.295.169,73 EUR iki 4.999.887,52 EUR.

Tokį

šio pinigų straipsnio išaugimą per ataskaitinį laikotarpį sąlygojo kolegijos uždirbtų nuosavų

t.y.

gautų nuosavų lėšų už kolegijos suteiktas paslaugas ir parduotas prekes padidėjimas

600.784,69 EUR, bei gautų finansavimo sumų padidėjimas 103.933,l O EUR. Detalesnis pinigų ir
pinigų ekvivalentų

straipsnio pokyčio aprašymas pateiktas prie Finansinės būklės ataskaitos pinigų

ir pinigų ekvivalentų straipsnio (pastaba Nr. P 11 ).
Nebalansinės sąskaitos

Kauno kolegijos Didžiosios knygos nebalansinėse sąskaitose registruojamas turtas, gautas
pagal panaudos sutartis, atiduotas kolegijos veikloje naudoti ūkinis inventorius, nurašyto turto
liekamosios medžiagos ir kitos atsargos.
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2021 m. gruodžio 31 d. pagal panaudos sutartis kolegijos gauto turto vertė sudaro
4.287.890,95 EUR, veikloje naudojamas ūkinis inventorius siekia 2.631.223,61 EUR, kitos atsargos
apima l 0.486,50 EUR, o neapibrėžtasis turtas yra lygus 7.3 14,50 EUR.
Kauno kolegija neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2021 m.
sausio l d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. neturėjo.
Kauno kolegijoje ataskaitinio laikotarpio metu, t.y. per 2021 m. apskaitiniai įverčiai
keičiami

nebuvo, o reikšmingų po ataskaitinių įvykių kolegijoje taip pat nebuvo.

Prie 2021 m. Metinio

finansinių ataskaitų

rinkinio

neteikiamų ataskaitų,

kuriose

ataskaitiniu laikotarpiu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo apyvartų, sąrašas:
Eil.
Nr.

VSAFAS

Formos pavadinimas

Nr.

l

6 VSAFAS

2

6 VSAFAS

3

6 VSAFAS

4
5
6
7

6 YSAFAS

6 VSAFAS
16 YSAFAS
16 YSAFAS

8

16 VSAFAS

9

17 YSAFAS

10

17 VSAFAS

11

17 YSAFAS

12
13

18 YSAFAS

14

19 YSAFAS

15

19 YSAFAS

16

19 YSAFAS

17

19 VSAFAS

18 YSAFAS

Priedo Nr.

lnfonnacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus
subjektus
lnfonnacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Valstybės ar saviva ldybės įmonių jungtinė finansinės būklės
ataskaita (balansas)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Informacija apie ilga laikį finansinį turtą
Medynai
Mineraliniai ištekliai
Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų
dabartine verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
per ataskaitinį laikotarpį
Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų
einamųjų metų dalis
Atidėjiniai pagal jų paskirtį
Atidėjiniai pagaljų panaudojimo laiką
Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal
laikotarpius
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigoj ima i ir jų einamųjų
metų dalis
Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės
nuomos sutartis pagal laikotarpius
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma
sumokėt i pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal
laikotarpius
paskolų pokvčiai

Direktoriaus pavaduotojas

Apskaitos tarnybos vadovė

l priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
3 priedas
4 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas

Dr. Mindaugas Mi siūnas
Jovita Žukienė
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BIOLOGINIO TURTO VERTts PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eit
Nr.
l
l
2
2.1
2.2
2.3
2.4
l.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5

Straipsni.ai

2

Lilr.uti, ataskaitinio laikotamio pradžioje
Biologinio Wl10 nadidtjimas dėt
Prieauglio ar Įiieaugio
Įsigijimo

Gyvt1nal

3

Medynai

4

Parl<q Ir skverą
leldinlai

Dauglame&.i

5

6

sodiniai

Pasffiai
7

Kitas biologinis
turtas

8

lšaokstioiai
mokėjimai uf

Iš .iso

biolopnj turtų

9

10

459,10
380,00

459,10
380,00

380,00

380,00

839,10

839,10

Gavimo nemokamai
Pttgrupavimo
Nuvertėjimo atstatymo
Tikrosios vertės pokytio
Biologinio turto sumaiėjimas dėl:
Pardavimo
Padavimo
Nurašymo
Pergrupavimo
Nuvcrttjimo
Tikrosios vertės pokyčio

Kiti

pokyčiai'

Lilcutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (l +2-3+/-4)

X pafymėti ataskaitos lankai nepildomi.
• Pokyčiai turi billi paaiškinti aiškinamoj o rašto tekste.

/l

1\V,kJ tos t 1r~ybos vadovė

Jovita tukienė
p),,t~ -03-,.Į~

Kma.okolt:cija. lll~~pr.20,Kaimmm.,.K.aunom.av.
2021 ~l GRUODŽIO JI D. poslJolcmiq- FINANSINIŲ ATASICAJTV 111.'IKINY5
(V~ ~urnos

eurus, jei nmurodyta kitaip)

ID:
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AATSARGŲ VElllĖS PASlKEITIMAS Pl!JI ATASKArl'INJ LAIKOTAlll'I•

EL Nr.

l

l
2
2.1
2.2
3
l.l
3.2
l.l
3.4
4
5
6
7

8

Slnlpmla!•

l
l AtarmJ is:iiriiimn va16 &Wbitinio laikotarpio pradtiqe
Ilsinta auat,:ų per atubitini lmhfl.mi {2.l+-2.2)
Įli&)w tuno Wlrijimo aavibina

Ncmckama.i ..,..,,., •'"-• ;.,;..;;;.,_., sav5kai.Da
Atw111 •omaftjimas pet awb;lioj laikowpj
l(l.1+3.2+l.3+3.4l

p-

--S........,..lr

•

,ylolyd_,.,.
Medllogos, lalla- ir
6kiais~

-....-

N......... ..,t.tyt;

s

6

pradmdja

4

41 1.564.47
488.S39,39
487.300.16
1.239,23

1.28l.l2

-~d

ŲpWd,----

7

14.848.50

-2.012.80

-211.92

Sunaudota y,.jrlffl#
Kiti...-dymai

ponluod

aldr1a,pa,luod

•

•

5.568).4
91,34

400,79

Dnoo

10
433.663,32
488.630,73
487.300,16
1.330.S?

-2.3S4,97

-400,79

-506.644,86

-23S4,97

-400,79

-2.967,68
-86,45
-503.590,73

-¾4S
-1.926.35

-501.664,38

Pc:r""•"'"vmai (+/-)
Arsargą

~prcMM<cŲolr--

91,34

-501.1176,30

Pedeista IOUJdrstvtt)

I Al~l"PII

....-~ A-- Ir~-·

Nehoigta g - proclal<cija Ir nebaip,o

-9.761,68

-82,66

2.561,61

3.808,75

388.465.88

1.198,66

15.397,31

7.113,36

388.465,88

1.198,66

15.397,31

4ll.564,47

1.281,32

14.848,50

-3.473,98

ilboi iimn va,ės titi IVW'\/čiaj

p;g;jimo,.... aiaswnmo laikowpio palwgoje

1+2-3+/-4+5)
A1un1111 . .""'";.;;.,...tt

0,00

412.l7S,2l

7, 113,36

0,00

412.17l.21

S.568,24

400,79

433.663,32

ataslu:itinio

- a r b < u f ~ a t l ygjpan, .,._wbupto

nu..,.....,.;.;:;mn suma liki ,_:i.,.vimo)

9

Alsug,,i D I J . ~ per u11U'Jl!l-ini 1■11,....,mi

10

Alsar&l.J ll:lw:rtėjhm adwrimo ptt aw.ltaitinf bikatarpj G1D1

11

titmlll~ ir na.-ašytl{ l ~

11.1

(11. l+ll.2+11.l+l l.4)
Panb><a
P<dcisia 1oaskintyta)

Potawbilmjwb,wpjponb,lų. p<m5"1 ~ ) .

11.2
11.2
11.3
12
13
14

Dll\'Q1t_i:imas

Sw!aodocaveilloje
Kiti nura§,nnai
Nu
vimai(+/-)
At&anru uuvatėrimn kiti

l)()kyaai

Atsargų~ atubmmo bikot.aq,u,~
(7+8Ą.10.ll+/.12+131

Alsol"g\lt,aJ,mint -•wbitilllo l,.;loowp;,pab&igoje
(6-14)
Awrgųl>alamma "'1ė ata.lb.itioiolwotazpioprad!ioje
16
ln-n
• Rcikš,mnp
turi bGti dculizuojamoo a ilkilwnojo nšto t<btc.

15

"'°""

/l

f· r,e;itJ tos tarny:Jos vadovė

Jovita tukienė
JL),Į,ot-03-,,{ft
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Išankstiniai apmoktjimai

INFORMACUA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

Straipsniai

Paskutint ataskaitinio
laikotarpio diena

2

3

l
l

l.l
1.2

Išankstinių apmokėjimų įsigiji mo savikaina

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Paskutlnė praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio diena
4

356.996,22

502.042,62

36.479,12

25.820,33

238.711.95

426. 157,65

81.805,15

50.064,64

356.996,22

502.042,62

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3

Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6

Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

1.8

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

2

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė

(1 -2)

Apska 'tos t~rrybos vadov~

c4

Jovita Žukienė
,W,t,t-

0.3-,,llt
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PIO

Gautinos sumos
INFORMACUA APCE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė pratjwio ataskaitinio laikolarpio diena

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

l
l

l.l
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

2

Per vienus metus gautinų sumų jsigijimo savi.kaina. iš viso
(l.l+ 1.2+13+1.4+1.5+ 1.6)

Tarp jų iš

Tarp ją iš

Straip.sniai

EiLNr.

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjel<tę

3

4

583.84-0,76

492.400.26

kootroliuojamų ir
asocijuotqjų

ne vfošojo
sektoriaus subjektų

s

Iš viso

Tarp ją iš viešojo
sekwriaus subjektli

6

7

827.720,94

kontroliuojamų ir

-.cljuotqj ų ue viešojo
sektoriaus subjektų

8

321.400,83

Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės imokos
Gautinos sumos už turto naudo;;m, oarduotas orekes, ,,.,.,. ""•lau2as
Gautinos sumos už runo naudojimų
Gautinos sumos už oanluotas orekes
Gautinos sumos už suteiktas oaslaueas
Gautinos sumos už oarduota ilJ!alaiki turta
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netes11hos
Sukauotos nutino, sumos
Iš biuduto
Kitos
Kilos nutinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų ouvcrttjimas ataskaitinio laili:otarpio pabaigoje

3

Per vienus metus 23utiou sumu balansinė vcnė (1-2)

46.666,95
9.010,82

64.787,90
32.908,11

37.656,13

31.879,79

532.979,06
492.400,26
40.578,80
4.194,75

492.400,26
492.400,26

761.836,29
321.400,83
440.435,46
1.096,75

492.400,26

824.290,55

-3.430,39

-3.912,57
579.928,19

321.400,83
321.400,83

321.400,83

cft

r,;:;skil,tos tarr.ybos vadov~

Jovita tukienė
P>~.t- tJ3-Af;
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••

Pinigai Ir pinigų ekvivalentai

Pll

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENT US
Paskutinė ataskaitinio

EII.
Nr.

Iš viso

l

l

2

Pinigai iš valstybės biudžeto (jskaitanl Europos Stjungos finansi nę
loarama) (I.J+l.2+ 1.3+1.4+1.5+1.6)

l.l
1.2
1.3
1.4

Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai j!uldytoso sąskaitose

1.5

Pi nigų įšaldytose sąskaitose nuvertėj imas

1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
3
3. 1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

5

Pi nig'Ų

laikotarpio

Paskutinė praėjusio ataskalllnio

laikotarpio diena

diena

Strai1>5nial
~

.

Bludulo ulgnavlmal

Iš viso

Bludleto ui&navlmal

e

"

l.733.791.49

1.275.920,99

1.733.791,49

1.275.920,99

3.266.096,03

3.0 l 9.248,74

3.266.096,03

3.019.248,74

4.999.887,52

4.295.169,73

ekvivalentai

Pinigai iš sa vivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

Pinigai bankų s~k.aitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose S'8kaitose
Pinigų įšal dy tose sąskaitose nu vertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pin igą ekvivalentai iš kitų šaltin i ų
(3. 1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.71

Pini"-ai bankų saskaitose

Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai jšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėj imas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesiq
Kiti pi nigų ekvivalentai
Iš vlso pinigu Ir plnll!U ekvlvalenlll (l +2+3)
Iš j u lštekliu fondu lėšoo

✓

'Ko to•, tar~vbos vadr;,ė

Jm,itJ Z:.kierė
,f,IJJ,!.-03-A1
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Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAi., ŠALTINĮ, TrKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Per ataskaitrnĮ

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

1

1

2

Finansavimo sumų
lll<utjs ataskaitinio
laikota rpio pradžioje

3

Finansavimo sumos
(ga utos), išskyrus
neatlygintinai gautą

4

Finansavimo sumq

Finan~vimo sumų

wm11iėjima.s dėl jų

sumiiėjimas dtt jų

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų

pardavimo

pan.u1dojimo Silvo
veiklai

perdavimo ne viešojo
sektoriaus subjektams

grą!intos

(gautinų) pasikeitJmas

8

9

10

11

12

Finansavimo sumų
perg"Npa~mas•

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

sumaiėjima.s dėl turto

5

6

7

turtą

laikotupĮ

Finansavimo sumų

Kiti pokyaai

Finan.savimo sumų
likutis atMk.aitinio
La:ikotarpio pabaigoje

13

14

l:l val~bės biudžeto (išskyrus valstybės biudieto dalJ
gautą iš Europos stlungos, ufsienio valstybių ir
tarptautinių organitacij11)

7.378.198,54

7.210.930.12
167.268, 42

22.111,00

· 26.057,06

14.S55„23

-3.859,56

14. 38.1,74

259,99

22.111,00

- 22.197,SO

173,49

1.570.528,98

-34, 20

313,02

·1.522.750,47

166.339,07

313,02

-563.769,64

12.SU.712,70

34,20

68,80

· L611,58

868.847,63

22..S89,94

68,80

-1.611,S8

11.643.865,07

-22.555,74

·12.225.927,96

7.656.795,91

-6.678,79

l.l

NepinJginlam turtui jsigyti

1.2

Kitoms li laidoms kompensuoti

2

Iš s.avtvalctyt,ės biudžeto (il.skyrus savivaldybės biudieto
c,signa vimų daŲ ~utą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybfų Ir tarptautinių organitadjų)

18.501,29

2.1

Nepiniginiam turtui Įsigyti

18.241,30

2.2

Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienkt valstybių II tarptautinių
organiucijų {finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavhno sumų iš
valstybės ar savivaldybes biudžetų ES projektams
finansuoti)

5 .484.006,41

3.1

Ne-piniginiam turtui js[gytl

3.483.674,15

3.2

Kitoms išlaidoms li::o mpensuoti

2.000.332,26

1.570.528,98

· 166.373, 27

4

Iš kltų laltm;ų

206..926,0Z

19.681,11

449,65

2.209,28

•55,00

•27.701,91

4.1

Nepiniginiam turtui įsigyti

449,65

2.209,28

-55,00

-6.539, 25

82_080,78

4 .2

Kitom!. išl.Hdoms kompensuoti

-21.162,66

119.428,37

5

Iš viso finansavimo sumų

86.016,10
120.909,92

19.681,11

13.087.632,26

14.125.033,79

449165

-636. 235,4';

7.464.589,45

·11.589.692,50

-9S8.980,83

2.591,10

•1.666,58

·13.802.437,40

-6.678,79

-:343.045,0S

-196.929,45

·343.045,05

·196.929,45

192.206,46

4.992.089,24

3.086.556,60
l.90S.S32,64
201.S09, 15

-343.045,05

·203.608,24

cfJ

12.864.949,53

,\nsk3'tcs tarnybos vado •,ė

]o\.itu. lt.1!,;.ienė

J,(J,tJ-IJJ-,,11
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČW
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos

Ei!.

Nr.

l
l

2

2

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dali gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalj
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organiz.acijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir taq>tautinių organizacijų
(finansavimo swnų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nejskaitant
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

4

Iš kitų šaltinių

s

Iš viso

(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

3

4

Finansavimo sumos

Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

lš viso

5=3+4

6

7

8=6+7

7.378.198,54

7.378.198,54

7 .656.795,91

7 .656.795,91

18.501,29

18.501,29

14.555,23

14.555,23

5.484.006,41

5.484.006,41

4 .992.089,24

4 .992.089,24

206.926,02

206.926,02

13.087.632,26

13.087.632,26

201.509,15
12.864.949,53

12.864.949,53

JI

201.509,15

t VkJ,tos tarnybos vadovė

Jovita Žukienė
~,J..t-03-,4'~
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Finansiniai jsipardgojimai
fSCPAREIGOJlMV, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVI.KAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Baiansint

Eit.

Fioaosin.ių jsiparugojimų

Nr.

pavadinimas

v-

ataskaitinio
lalkatarpio
pradžioje

Per at:askaitinj laikotarpį

Per ataskaitinj laikotarpi
įvykdyti

prisiimli
jsipardgojimai
(įsigijimo

savikaina)

finansinių
įsipareigojimų

pergruparimas

amortizacijos
suma•

valiutos kurso
poky!'io įtaka

jsiparugojimai
(gr19.ži.otos skolos,
sumokėtos

palOlanos, išpirkti

Balansinė vertė

nurašyti
įsipareigojimai

kitl poky!'ial

ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

vertybiniai
n,,nlerlai)

l
l
l.l
1.2

1.3
1.4

1.5

2

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansinės nuomos (lizingo)

3

4
8.700,00

s

6

7

8

9

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

įsipareigojimai

Kiti įsipareigojimai
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių

2

skolinių įsipareigojimų einamųjų

metų

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3

3.1
32
4

dalis

Išleistos obli~aciios
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai

Kiti įsipareiroiimai
Kiti įsipareigojiami
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis

Iš viso

• Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

cif

!· ;;~ka:to~ t;wybos var!O'✓ė

Jovita i uk1enė
M ,,1,.2 - t}1-,Į

f
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GAUTOS PASKOLOS IR lŠLElSTl NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO
LAIKOTARPlUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ
Eii.
Nr.

Išpirkimo arba grąžinimo terminas

2

l

l
2
3
4
5
6
7

Vieni metai
Nuo vienų iki dvejų metų
Nuo dvejų iki trejų metų
Nuo trejų iki ketverių metų
Nuo ketverių iki penkerių metų
Ilgesnis kaip penkeri metai
lš viso

Nominalioji finansinių
įsipareigojimų vertė

Balansinė llnanslnlų
įsipareigojimų

verU

4

3
362,61
483,48
483,48
483,48

362,61
483,48
483,48
483,48

6.886.95
8.700,00

6.886,95
8.700,00

~

A:)skJ tm tarr·ybos v1eJ01ė

jovit;i tukierė
tJ/)/,J- {}3-)/;
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INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS
Įsigijijimo

Eil.

Beprocentinės

2

l
l
l.l

Per vienus metus
Trumpalaikės paskolos

1.2
2
3
4

Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso paskolų (1+2+3)

m PALŪKANŲ NORMAS

savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Paskolos grąžinimo terminas

Nr.

-2147395663

paskolos

3

Paskolos su fiksuota
palūkanų norma

Paskolos su kintama
palūkaną norma

4

5

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

1.813,05
6.886,95
8.700,00

~

Ppska tos tarnybos vadovė

Jo.ita ŽuhiePė
/.,{),t~ - /J3-,1ft
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Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA AP lE KAI KURIAS T R UMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė praėjusio

Paskntine a taskaitinio laikotarpio diena

ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų
Eil.Nr.

l

l
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2
5.3
6

Straipsniai

2

Iš viso

--:1

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems n e

4

5

Iš viso

viešojo sektori&Wl
subjektams

6

T arp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp j ų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems n e

viešojo sektoriaus
subjektams
8

7

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti aumnalaikiai įsioareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė {l +2+3+4+5)

40,49
85.416,91
591.429,90

40,49
673,80

831.49

535.023,12

591.429,90

525.183,96
3.736,45
52 1.413,30
34;2I
1.202.071 ,26

7;26
15.428,17
535.023,12

3.736,45
3.736,4 5

444.712,96
444.712,96

4.450,74

995.171,51

831,49

✓

c/1

t ;c',1-:~,•.['~ tarr:ybos v;idovė

Jovita Žu.i-ienė
,f,l)..t~-IJ3-.I/;
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Finansinės
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rizikos valdymas

INFORMACUA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eit.
Nr.

Įsipareigojimų

l
l

2
3

4

2
Eurais
JAY doleriais
Kitomis
Iš viso

dalis valiuta

Balansinė

vertl ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė

ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
4

3
995.171,51

1.210.771,26

995.171,51

1.210.771,26

r ::''"te~ :"'"yros v~ėoJė
]0\-11,a tuUenė

/,l),J,t -~3-,,1/;
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil.
Nr.
l
l

Straipsniai
2
Aoskaifiuotos oa2rlndlnės veiklos kitos nalamos

1.3
1.4
2

Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos• •
Kitos
Pervestinos i biudžeta oa11rindinės veiklos kitos oaiamos

3

Pa,,.rlndinės

l. l
1.2

veiklos kitos oalamos

Ataskaitinis
laikotarpis

ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs

4

3

2.762.148 07

2.601.083,47

2.762. 148,07

2 .601.083 ,47

2.762.148 07

2.601.083 47

• Reikšmingos sumos turi bOti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskairų aiškinamojo rašto tekste.
•• Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.

~

l pska·tos t arnybos v;idcvė

Jovita Žukienė
J/)}/Į-(}J,,14

K■UDO
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P22

Darbo ulmoka& ąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO IJŽMOKESl'.:IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATfilK.J.MAS AJ.ŠK:INAMAJAlltE RAŠTE

Awkai<lms laikotarpi.,

Pn,jęo awlwlioio

Darbo uimokes:lio 1pudoe1

e.,.,.

ll:II.
Nr.

Vldo.tiai.1
dubuOCDją

&biči....

l
l

Valstybės politikai

l

Td,;,1111

3

Valltybės tarm"'°jal

3 .1

p,wu-ėjai

3.3

spccialiStai
Kariai

4

5.1
5.2

'
7

•

3

Priedai,
priemokos,
p,-emljos
4

Darbo ufmol<..llo SIĮIMll>d09

Darb110tojo

l.imokos

Išlaidų

diploOUlbuns ir

kompensavima

jqleimų

•s

nariams

6

Vldutlols
Kita
7

darbuotoją

m.iB.wi

8

Parelpaė ai&•

Priedai,
priemokos,
pr<mijo,

9

10

D.1.rt,uotoJo

.

UWdą

kom.peosavima
11

Ilmok01
dlplomalallls Ir
jqlaalq
aariaroa
12

Kita
13

Ir valstybės pardpnal

ci.nllltys vadovaujam.ų pareigas

3.2

5.

2

P•.-dgu,ėalp

lalkota,pil

~tojiu, du1>aolyl pap! oelerminuow darbo sutarti!
einantys vadovaujamas pareigas
kiti darbuotojai
Kili
lšvioo:
IJJą-ialltdo clt11udlmo -odoo

X

-1.199.350,S,
-272.53 l ,43

397
72,0

-4.227.847,28
-1.442.666,63

-1.366.181,26

.597.728„S

-522525.22

-926.819.16

325.0
312,t

-2.785.180,65

-843.556,04

~3.291,38
-534.437,57

~J.321.880,80

-1.073.34',56

-336.288,88

709

-7.549.727,28

-Z-439AJ0,8l
-.!2.512,21

-934.017,03
-21.283,89

388

-'.179.267,25

-1.777.2U,80

70,0

-1.532.105,43

318,0
307,0

-4.647.161.S2
-U87.696,68

-441.736.55
-1..335.483,25

695

-B.Gll6.%3,'3

-M14.J64,87

.Jll4.18S,73
-1.583.536,32

-177.621,S,

-52.240.29

--30.383,81

-837.145,07

X

-167.526,64

cfJ

/lpska'.tos tJ rnybos vadov,1

Jovita tukienė
).l)J,l, ,, IJJ-

/4
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Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobadj

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBODĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil.
Nr.

l. l
1.2
1.3
l.4
1.5
1.6

Kitos Dal!rindinės veiklos sanaudos
Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

- 1.275.523,76

4
-987.188,90

- l .246.464,31

-968.265,38

0,00
-29.059,45

-18.923,52

3

2

l

l

Ataskaitinis
laikotarpis

Straipsnio pavadinimas

Narystės mokesčiai

Stipendijos studentams
Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir
Veiklos mokesčiai
Kitos

laimėjimai

(prizai)

, to~ t.irr.ybos vadovė

jr.h ita Žukienė
,t,l),IJ,-tJ3 ~,,(l;
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos Ir kitos pajamos
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKJMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil.
Nr.
t

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

2

3

l

Kilos veiklos pajamos

l. l
1.2
1.3
l.4
1.5
1.6

Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materiaLiojo, nematerialiojo ir biologinio tuno pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baud ų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos
Pervestinos l biudžetą kitos veiklos pajamos

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų

ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėiimo ir amortizaciios sanaudos
Paslaugų sanaudos
Darbo u!mokesčio ir socialinio draudimo sanaudos
Kitos veiklos sanaudos

Kitos veiklos rezultatas

Pratjęs

ataskaitinis
laikotarpis
4

663.455,21

586.598,22

17.345,16
6.388,00

13.2 19,80

34.605,38
598.663,44
6.453,23

27.484,59
53 1.586,04
14.307,79

-576.261,24

-485.540,36

-44.750,90

-39.915,73

-41.685,86
- 134.089,29
-343.328,03
- 12.407, 16

-40. 136,49
-2.1 50,40
-363.671,22
-39.666 52

87.193,97

101.057,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
• • Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.

Anska tos tc1·~ybos vadovė

Jovita tukienė
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Eil.
Nr.

l
l

2

3
4

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso

Laikotarpis

Gautinos pagrindinės nuomos
įmokos paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

2

3
44.730,48
70.979,56
115.710,04

/1::;ska '0s t2,rybos vadovė

Jovita tukienė
;V))J- IJJ-~lt
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APSKAITOS POl,ITlKOS KEITIMO IR Kl,AIDŲTAISYMO fTAKA FINANSINts ROKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Ap.!lkailm politikos keitimo Ir- kl11idq 111isymo ila.k
l!il.
NT.

.

l

Strall).\"nlal

'

Nematerialusis turtas

l.l

Plėtros darbai

'·'

K "tas

l.l

Pruti.W

IT

n.1

4LIl.4
~

J1L_

J1L_

-M....!!:L_

..!!J.2..._

111

JV
B
e
l

4l-.Įį_

_µ_

.J:!__

-kL-4-.J!!.._
~
m.l

i ~ 1.... '

..

Nebairn

-~
--'-••
Mlnenlinl,l išttkllai ir kitas i1 •bikis tur1il-S
BIOLOGINIS TURTAS
TR UMPAI..AUClS T URTA.."l
AU""'OS

sv;rtas

m.~

S1Jki1unlos -mlinm .&:U!Tl06

111.6

KilOi O:t1u1lnos S\11110S

.::t__

+..w..rv

~

:.,
_g_

<

'

diena, JvertintQ
l pSkallO!I ~lflkos

..

,

000

13.8)8. l4 46
87.04047

43l

000

4 3l

13.731.083 99

000

13,731.083 9 9

7 .472. 112 4 6
476 .445 8

0 00
0 00

7.4 72.112 46

noo

2.Mn.160 72
70.032 ,s

B.818.J2-IA6
87.040 47

000

7

'"' 60 72•
2.000.1

476.44"i. 18
~0 4'-'- 0

70.032.18

000

l.107.70S 4 3

0 00
000
000

l, l02.060 44

l.10000

1!

l.107.70l 43
l.102.060 44
1.10000

a1kis finlll!StnH tunas

Gautini nkiteseial ir $0Clali116s mot os
Gau1incs finansa.vinV> ,urnos
Oautinot snm01 ••e ....... o --,·.ao-

:n:=:

So,aaltjlma, (·)

keitimo Ir klaidi,
iab>mo lbkl

J 11,'\ h

Pasrn1a.l

tll.3

.

Pad.klijlmas

Pad:utint pr-atjmdo
1111asktilllnto lalko1arplo

ai ir i!lan.lcstiniai moliiim'.li

TI{!a]ailds m:!lteriah,1f ·~ rutta~
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Gauta panuna
INFORMACIJA APIE PER ATASKAl11NJ LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINE IR NEFINANS!Nl\ PARAMA
Ga11l os paramoo teikėju

Gautos panunoo

dalykas

F.i1.

ll 'l'iso p uta paramos

Nr.•

Paramoo teikėjo, suteikusio - • • pa•adioimas

Kodas

Pinigais

Tortu, iš.skyrus Pini&us

Paslaugomis

Turto panauda••

per •taskaitiai
laikotarpi • • •

l

2

3

4

s

6

7

8

l
l.l

Lietuvos Respubllkoo Juridiniai asmenys

1.2

Ne viešojo Sėkloriaas subjektai
UAB Jolclija
UAB Docinta
AB Kauno grudai
UABGBY
UABSOO
UAB Sistemu registras
UAB Tomegris
AB MV GROUP Pr-oductioo
UAB Baltisches liaus
UAB 8-0slita ir Ko
UAB TransUnioo Baltics
UAB Teltoni.b Networl<s
UAB Hostingor

AB Swedbanl:.

133865639
300076008
133818917
179435940
135899565
302834882
135981539
132082782
l11543781
134953234
302689020
305579419
302710386
112029651
30056169
211454910
124631338
303157508
259930760
304741373
124240019
30523804-0
111958852

l

UAB Grant Thomton Baltic
UAB Circle K Lietuva
VŠI Motrnau tobulinimo cena-as
[Į Mažoji leidykla
UAB Bijota
UABE77
UAB Apskaitos ir audito l:inios
Nacionalinė šv:ictimo agentūra
Lietuvos mokslų akademija
Uisienio valstybių jouidinlal asmenys

3
4

F"IZi.oiai asmenys•
Gpentojal, sk,ą gyventojų pajamų mokesčio dalj

X
X

Anonimiškai
Gtluta iš panmoo lalą jgyto turto

X

s
6

Valstybinis studijų fondas

7

18.700,00

1.128,87

l j.128,87

18.700,00
1.350.00
200,00
1.000.00
2.250.00
850,00
250.00
1.050,00
700,00
3.150,00
900,00
1.500,00
3.500.00
500,00
500,00
500,00
500,00

1.128,87

l'-328,87

15,98
4,00
500,00
200,00
248_
,75
68,80
91,34

1.350.00
200,00
1.000,00
2250,00
850,00
2.50,00
1.050.00
700,00
3.l50,00
900,00
1.500,00
3.500,00
S00,00
S00,00
500,00
S-00,00
15,98
4,00
5-00,00
200,00
2-48,75
68,80
91,34

Viešojo sektoriaus subjektai

Iš Yiso
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
• Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
•• I ei panauda putas:
- nekilnojamasis turtas, nurodo.ma tokio u panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos
kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis Ol81erialu,is turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
o jei tokio ari>a paoašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, - panaudos davėjo nurodyta
n,_,.ti,n,;. •n horln rv1c:i..t,;.w.,;;fflll\ c n-m••

191722967
X

1.256,53

981,11

19.681,11

X

X

X

205,70
205,70
2.591,10

1.256,53
'111,11
:i.os,70

WS,70
ll.272,21

/l

/\pska'tos t~rnvbos vadovė

Jovita Ž~kiil'lė

tl.,t),tt-{}3-,lį
l
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Paramos panaudojimas
INFORMACUA APm PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitini

Ei!.

Paramos rtlšis

Nr.

l

2

l

Pinigais

2
3
4
5

Turtu, išskyrus pinigus

Gautos paramos
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gauta•

4

Pergrupuota i
kitą paramos
rašj

5

Sunaudota
subjekto
veikloje

50.101,63
7.111,28

19.681,11
2.591,10

6
-21.162,66
-1.017,55

57.212,91

22.272,21

-22.180,21

laikotaroi
Perduota
kitiems viešojo
subjektarwi

Perduota ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

7

8

sektoriaus

Kiti

pokyčiai

Paramos likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11
48.620,08

8.684,83

Paslaugomis
Turto panauda

Iš viso

57.304,91

• Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitom)t>ės stmdarto „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas" 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse
nurodytų lėšų suma.
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