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I.
BENDROJI DALIS
Kauno technologijos universitetas yra kilęs iš 1920 m. įsteigtų Aukštųjų kursų, kurie 1922 m.
vasario 16 d. buvo pertvarkyti į Lietuvos universitetą, 1930 m. pavadintą Vytauto Didţiojo
universitetu, 1940 m. Kauno universitetu, o 1944 m. – Kauno valstybiniu Vytauto Didţiojo
universitetu. 1950 m. Universiteto techniškųjų fakultetų pagrindu įkurtas Kauno politechnikos
institutas, kuris 1990 m. spalio 31 d. tapo Kauno technologijos universitetu.
Kauno technologijos universitetas (toliau- Universitetas) juridinių asmenų registre
įregistruotas 1999 m. vasario 4 d. kaip valstybinė biudţetinė įstaiga, paţymėjimo Nr. 007646.
Įstaigos kodas 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT- 44029 Kaunas. Universitetas
yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas nuo 1994 m. geguţės 1 d., paţymėjimo Nr.
20036850. PVM mokėtojo kodas LT119505811.
Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas.
Universitetas yra ne pelno siekianti valstybinė studijų ir mokslo įstaiga, turinti Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir Aukštojo mokslo įstatymo nustatytą specialų statusą. Universitetas
naudojasi Lietuvos Respublikos suteikta autonomija, kuri įgyvendinama Universiteto statuto ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Universitetas kaupia pasaulio mokslo ţinias bei atranda naujų, analizuoja savo ir kitų patirtį,
ugdo akademinės bendruomenės narių analitinį mąstymą ir gebėjimus bei poreikį nuolat siekti naujų
ţinių. Universitetas, skleisdamas sukauptas ţinias bei patirtį, rengia plačios erudicijos specialistus ir
mokslininkus, plėtoja mokslą, skelbia gautus rezultatus, propaguoja ir įgyvendina mokymosi visą
gyvenimą principus, sudaro palankias sąlygas nuolat tobulėti visuomenės nariams, šviečia
visuomenę ugdydamas jos humanitarinę, technologinę, informacinę ir inţinerinę kultūrą, moralines
vertybes, pilietiškumą ir tautinę savimonę.
Universiteto pagrindinės veiklos rūšys – aukštasis universitetinis išsilavinimas, moksliniai
tyrimai ir eksperimentinė plėtra, leidyba, kitos veiklos rūšys – patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio
turto nuoma, poilsio bazių veikla, svečių namų paslaugos ir kita.
Universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl jis gali gauti paramą iš fizinių ir
juridinių asmenų.

Universiteto vidutinis darbuotojų skaičius 2010 m. kovo 31 d. - 2790.
2009 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 943 „Dėl Kauno
technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto, Kauno technologijos universiteto
Fizikinės

elektronikos

instituto

ir

Kauno

technologijos

universiteto

Maisto

instituto

reorganizavimo” buvo reorganizuoti KTU Architektūros ir statybos, KTU Fizikinės elektronikos ir
KTU Maisto institutai prijungimo prie Kauno technologijos universiteto būdu. Nuo 2010 m. sausio
1 d. šiuos institutus prijungus prie Universiteto, jų patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, teisės ir prievolės buvo perduoti
Universitetui. Nuo 2010 m. sausio 1 d. šių institutų buhalterinę apskaitą tvarko Universitetas, jų
balansų likučiai yra sudedamoji Universiteto balanso likučių dalis.
2009 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1114 “Dėl Viešosios
įstaigos Kauno technologijos universiteto gimnazijos turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo” nuo
2010 m. sausio 1 d. Universitetui pavesta įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Kauno
technologijos universiteto gimnazijos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. VšĮ Kauno
technologijos universiteto gimnazijos biudţetinis finansavimas yra sudedamoji Universiteto
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programos dalis.
2009 m. gruodţio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1753 “Dėl valstybės
mokslo įstaigos valstybinio Kauno radijo matavimų technikos instituto Lira likvidavimo”
Universitetui pavesta atlikti visus veiksmus, susijusius su šios įstaigos likvidavimu.

II.

APSKAITOS POLITIKA

Universiteto tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę
apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).
Kauno technologijos universitetas, rengdamas tarpinę I ketvirčio finansinę ataskaitą, taip pat
vadovavosi

rektoriaus

2009 m. gruodţio 30 d įsakymu Nr. A-737 patvirtinta Universiteto

apskaitos politika bei rektoriaus 2009 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. A-739 patvirtintu apskaitos
vadovu.
Apskaitos politikos tikslas ir apimtis
Pagrindinis Universiteto apskaitos politikos formavimo tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti
Universiteto apskaitą taip, kad gauti informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir
finansinėms, mokestinėms bei valdymo ataskaitoms parengti.
Valdymo apskaita skirta Universiteto valdymo sprendimams priimti, ji nereglamentuota
valstybiniu lygiu, yra konfidenciali ir reglamentuota Universiteto apskaitos politikos pagalba.

Finansų apskaita skirta Universiteto finansinės būklės parodymui pasinaudojant finansinės
atskaitomybės ataskaitomis. Finansinių ataskaitų sudarymas, jų formatai, pateikimo terminai
reglamentuojami valstybiniu lygiu, bet sudarymo procedūros yra Universiteto apskaitos politikos
objektas.
Mokesčių apskaita skirta mokesčių bazei apskaičiuoti ir mokesčio sumos teisingumui įrodyti.
Ji reglamentuota mokesčių teisės aktais, o Universiteto apskaitos politika turi uţtikrinti tikslios ir
teisingos mokesčių bazės apskaičiavimą ir patvirtinti mokesčių deklaracijų informaciją.
Biudţeto asignavimų apskaita turi atitikti valstybės biudţeto ir kitų asignavimų valdytojų
keliamus reikalavimus.
Visos išvardytos apskaitos sritys remiasi tais pačiais apskaitos dokumentais, apskaitomos
pagal tą patį sąskaitų planą, sudaromas tik vienas balansas, tačiau šios apskaitos sritys turi
skirtingus tikslus, nevienodą metodologiją, todėl konkrečius apskaitos metodus ir būdus reikia
pasirinkti taip, kad būtų pasiekti visi apskaitos tikslai.
Universitete yra vieninga ir metodiškai parengta buhalterinės apskaitos sistema, kurios
duomenų pagrindu sudaroma finansinė ir valdymo atskaitomybė, mokesčių deklaracijos bei kitos
ataskaitos, kuriose vieni rodikliai sisteminiu poţiūriu kontroliuoja kitus.
Formuojant apskaitos politiką Universitete naudojamos nustatytos apskaitos taisyklės,
apskaitos tvarkymo priemonės, būdai ir metodai, kurie yra glaudţiai susieti ir suderinti su
Universiteto strateginiais veiklos tikslais.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės
Universitetas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas,
vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turto viršenybės prieš
formą principais.
Universiteto finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Jie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 31 d.
Universiteto apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.
Universitete apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos
Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir uţsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės
operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka
susijęs su uţsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojamas į litus pagal Lietuvos banko nustatytą
uţsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną. Visos
ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito
dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir
lietuvių, ir uţsienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surašomi uţsienio kalba, prireikus turi būti
išversti į lietuvių kalbą.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Universiteto sąskaitų plano sąskaitose,
taikant Universiteto apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus
principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų
elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripaţįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaţinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaţinimo, didina
nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas.
Išankstiniai apmokėjimai uţ nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto
sąskaitose.
Po pirminio pripaţinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jei jis yra.
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 perleidţiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir
uţregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiţvelgiant į sutartis ar kitas
juridines teises, neturi būti ilgesnis uţ juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam
turtui Universitetas taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų
nustatyta tvarka.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaţinimo
kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
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registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai uţ ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripaţinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus ţemę ir kultūros vertybes,
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą,
jei jis yra. Ţemė ir kultūros vertybės po pirminio pripaţinimo finansinėse ataskaitose rodomi
tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas,
kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS
„Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidţiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir
uţregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės
aktų nustatyta tvarka.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir,
jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatų ataskaitos straipsnyje.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaţįstami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką,
arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti
darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų
apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaţįstami esminiu pagerinimu, o
šių darbų vertė pripaţįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atsargos
Atsargos yra pripaţįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS
pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus.
Pirminio pripaţinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo
verte, atsiţvelgiant į tai, kuri iš jų maţesnė.
Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
Universitetas taiko konkrečių kainų būdą.
Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų
balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias
atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti
sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripaţįstama sąnaudomis
to laikotarpio, kuriuo pripaţįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų
būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu
susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Finansinis turtas
Universiteto finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam
turtui priskiriama: po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų
ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas.
Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripaţinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o
trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties
lėšoms registruoti apskaitoje (biudţetinės, nebiudţetinės, specialiosios).
Biudţetinių lėšų banko sąskaitoje apskaitomi Universitetui pervesti valstybės biudţeto
asignavimai, kurie naudojami pagal Universitete patvirtintas sąmatas.

Specialiųjų lėšų banko sąskaitose apskaitomos Universiteto pajamos gautos iš juridinių ir
fizinių asmenų uţ teikiamas paslaugas: uţ mokslą, bendrabučius, patalpų nuomą, komunalinius
patarnavimus, knygas, leidybos ir kitas paslaugas. Specialiųjų lėšų sąskaitose sukauptas lėšas,
išskyrus pridėtinės vertės mokestį, Universitetas perveda į valstybės iţdo sąskaitą ne rečiau kaip
kartą per mėnesį ir kiekvieno ketvirčio paskutinę darbo dieną. Pateikus uţsakymą iţdui, pagal
nustatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius, LR Finansų ministerija šiuos pinigus sugrąţina
Universitetui kaip specialiosios programos lėšas.
Nebiudţetinių lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties lėšos, t.y. iš fizinių ir
juridinių asmenų gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti. Šiose sąskaitose yra apskaitomos
tarptautinės mokslo ir studijų programų lėšos, kitos valstybės institucijų tikslinės paskirties lėšos,
įmonių stipendijos, rėmėjų parama, bei kitos lėšos (aukcionai, mecenatų fondai, ir kt.).
Universitetas turi ES finansinės paramos lėšas – tai Europos Sąjungos finansuojamų projektų
lėšos. Kiekvienam ES struktūrinių fondų projektui atidaroma atskira bankinė sąskaita.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripaţįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – Universiteto iš valstybės ir savivaldybių biudţeto, kitų išteklių fondų,
Europos Sąjungos, Lietuvos ir uţsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,
skirtas Universiteto tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Universiteto
gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Universiteto išlaidoms
dengti ir paramos būdu gautą turtą.
Universiteto gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir
finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis
turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį
nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui
įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaţįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Universiteto

sąnaudomis nepripaţįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, maţinamos gautos
finansavimo sumos.
Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas
subsidijas, registruojamos kaip Universiteto sąnaudos, kartu pripaţįstant finansavimo, kuris buvo
skirtas šiam tikslui, pajamas.
Universiteto apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripaţįstamos tik tuomet,
kai Universiteto kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduoda savo uţdirbtų pajamų lėšas.
Finansiniai įsipareigojimai
Universiteto visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Universitetui iškeltų teisminių ieškinių, kai
tikėtina, kad dėl jų baigties Universitetas turės sumokėti priteistas sumas);
ilgalaikės finansinės skolos;
kiti ilgalaikiai įsipareigojimai;
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
trumpalaikės finansinės skolos;
pervestinos finansavimo sumos;
finansavimo sumos;
pervestinos sumos į biudţetus, fondus ir kitiems subjektams;
mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
Pirminio pripaţinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau
šie įsipareigojimai įvertinami:
susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripaţįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje
Universitetas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasiţadėjimą, ir tikėtina, kad jam

įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei
Universitetui iškeltas ieškinys ir 90% tikėtina, kad Universitetas privalės sumokėti ieškovui
priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos
ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripaţįstami. Atidėjiniai yra perţiūrimi paskutinę kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsiţvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad
parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir
ekonominės prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
atsiţvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui.
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir
didţioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didţioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos
sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos
laikotarpį.
Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės
dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėţtus nuomos
mokesčius ir pan., jei tokie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu t.y.
registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį uţ kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos.
Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą
jo naudingo tarnavimo laiką.
Pajamos
Pajamos Universitete skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės – investicinės
veiklos pajamas. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos uţ
universitetines studijas, uţ mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tęstinį mokymą, įgytos
kvalifikacijos kėlimą bei perkvalifikavimą, leidybą, bendrabučių vietų nuomą ir kitas trečiosioms
šalims teikiamas paslaugas, išskyrus tas, kurios priskiriamos kitai veiklai. Prie kitos veiklos
pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos uţ svečių namų paslaugas, poilsio bazių veiklą,

maitinimo paslaugas, patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą, nereikalingo, netinkamo
naudoti ir susidėvėjusio turto pardavimą.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaţįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripaţinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos
ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripaţintos finansavimo pajamos, panaudojant
detalizuojančius poţymius.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaţįstamos, kai tikėtina, jog Universitetas gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai
Universitetas gali patikimai įvertinti su pajamų uţdirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir
paslaugų pajamos registruojamos, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamomis laikoma tik pačio Universiteto gaunama ekonominė nauda. Universiteto pajamomis
nepripaţįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Universiteto gaunama
ekonominė nauda. Jei Universitetas yra atsakingas uţ tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą,
tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudţetą ir neturi teisės šių
sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis
nėra Universitetas pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį yra uţdirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai, parduodamos
prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Sąnaudos
Sąnaudos Universitete skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės –
investicinės veiklos sąnaudas. Sąnaudos apskaitoje pripaţįstamos vadovaujantis kaupimo ir
palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uţdirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsiţvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uţdirbimu ir jos neduos ekonominės naudos
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį,
kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos
palūkanų normą.
Sandoriai užsienio valiuta
Sandoriai uţsienio valiuta pirminio pripaţinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio

dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą uţsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių
uţsienio valiuta bei iš uţsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną
yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uţsienio valiutos santykį.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripaţįstami pagal nuvertėjimo poţymius.
Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Universitetas nustato, ar yra turto nuvertėjimo poţymių.
Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo poţymių, Universiteto nustato turto atsiperkamąją vertę ir
palygina ją su turto balansine verte.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma
maţinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
arba kitos veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra maţinama turto
vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto
vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o
nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas
ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripaţinta turto
nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės
vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripaţintas.
Pripaţinus

ilgalaikio

materialiojo

ar

nematerialiojo

turto

nuvertėjimo

nuostolį,

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniam laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, maţinant nusidėvėjimo sąnaudas.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Universiteto finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsiţvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra perţiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi
atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Universitete apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos,
kurios yra atsakingos uţ tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, bei
poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.
Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:
laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi
įtakos ir jiems.
Universitete 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.

Apskaitos politikos keitimas
Universitetas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų
galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
Universiteto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi
tendencijoms nustatyti.
Universitetas pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame
VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių
pripaţinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir
(arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y.
nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos
politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis,
kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų
ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų
ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje
yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose

pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Ataskaitos „Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo
poveikis biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai
informacijai“ pastabos
Nuo 2010 m. sausio 1 d. prie Universiteto buvo prijungti KTU Architektūros ir statybos, KTU
Fizikinės elektronikos ir KTU Maisto institutai, todėl Universiteto ir visų prijungtų institutų tiek
aktyvų, tiek pasyvų sumos išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie
VSAFAS dienos rodomos bendrai.
Pradėjus taikyti naują apskaitos politiką pagal VSAFAS reikalavimus keitėsi pradiniai aktyvų
ir pasyvų sąskaitų likučiai.
A.1.1 ir A.2.1. Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos (18 583 938 Lt) ir ilgalaikio
materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo (118 520 132 Lt) sumos įkeliamos į aktyvo pusę kaip
kontrarinės sąskaitos nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoms, bei iškeliamas
4 756 596 Lt nekilnojamųjų kultūros vertybių sukauptas nusidėvėjimas.
A.2.2.

Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis Universitete inventorizacijos metu buvo

nustatytas ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas 180 634 Lt.
A2.3. Pagal VSAFAS nuostatas bibliotekų fondai yra apskaitomi kaip ilgalaikis turtas, todėl
bibliotekos knygos, kurios anksčiau buvo apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, tačiau yra
bibliotekos fondo sudedamoji dalis, buvo pripaţintos kaip ilgalaikis turtas. Jų 8 041 387 Lt verte
buvo padidintas ilgalaikio materialiojo turto „Bibliotekos fondai“ vertė.
A.2.5. Vadovaudamasis VSAFAS nuostatomis Universitetas, pasitelkęs nepriklausomus
ekspertus, įvertino nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja verte, dėl to ilgalaikio materialiojo
turto (kultūros vertybių) balansinė vertė padidėjo 16 167 181 Lt.
A.3.1. Universitetas kontroliuoja vieną biudţetinę įstaigą, dvi viešąsias įstaigas ir yra
investavęs į šešis asocijuotus subjektus. Įvertinus nuosavybės metodo taikymo įtaką ilgalaikiam
finansiniam turtui, jo vertė padidėjo 192 536 Lt.
A.5. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis trumpalaikis turtas, perduotas naudoti Universiteto
reikmėms, apskaitomas uţbalansinėje sąskaitoje, todėl 33 218 709 Lt sumaţinama balanso aktyvų ir
pasyvų suma.
A.6.1. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis Universitete inventorizacijos metu buvo
nustatytas atsargų nuvertėjimas 770 Lt.

A.8.1. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis Universitete inventorizacijos metu buvo
nustatytas gautinų sumų nuvertėjimas 370 921 Lt.
A.8.2. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis buvo uţregistruotos anksčiau neregistruotinos
gautinos sumos, t. y. Finansų ministerijos skola Universitetui (Universiteto pervestos spec. lėšos ir
dar negrąţintos kaip spec. programos finansavimas) – 8 564 526 Lt, 2009 m. gruodţio 31 d.
apskaičiuotos ir sukauptos atostoginių bei soc. draudimo sumos 5 936 927 Lt., bei pagal LR
Valstybės kontrolės rekomendacijas priskaityti studentų įsiskolinimai uţ bendrabučių komunalines
paslaugas uţ 2009 m. gruodţio mėn.
C.1. Pasikeitus apskaitos politikai pagal VSAFAS reikalavimus į balanso pasyvą buvo įkeltos
finansavimo sumos, lygios nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, ilgalaikio finansinio
turto balansinėms vertėms, t. y. 10 094 600 Lt.
C2. – C.3. Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos (18 583 938 Lt) ir ilgalaikio
materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo (118 520 132 Lt) sumos iškeliamos iš pasyvo pusės kaip
kontrarinės sąskaitos nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoms.
C.6.3. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, buvo uţregistruoti anksčiau neregistruotini
įsipareigojimai, t. y. 2009 m. gruodţio 31 d. apskaičiuotos ir sukauptos atostoginių bei socialinio
draudimo sumos 8 067 859 Lt.
C.6.4. Pasikeitus apskaitos politikai įmokos, gautinos uţ bendrabučius, buvo išskaidytos į
gautus išankstinius mokėjimus ir grąţintinas išankstines įmokas, todėl 132 258 Lt pasikeitė
anksčiau registruotų įsipareigojimų vertė.
C.7.1. Įvertinus nuosavybės metodo taikymo įtaką ilgalaikiam finansiniam turtui grynojo turto
likutis padidėjo 192 536 Lt.
C.7.2.

Įvertinus nekilnojamas kultūros vertybes tikrąją verte

tikrosios vertės rezervas

padidėjo 16 167 181 Lt, likusi suma - tai sukaupto praėjusių metų perviršio padidėjimas dėl
anksčiau aprašytų pokyčių.
Ataskaitos „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“
pastabos
Universiteatas kontroliuoja vieną biudţetinę įstaigą – Kauno radijos matavimų technikos
mokslinio tyrimo institutą “Lira” bei dvi viešąsias įstaigas – KTU aplinkos ir švarių technologijų
centrą (likviduojamos įstaigos statusas) ir KTU gimnaziją. Universiteto investicijos į šiuos
kontroliuojamus subjektus - 1001 Lt
Universitetas turi investicijų į šiuos asocijuotuosius subjektus: VšĮ KTU regioninį mokslo
parką, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutą, VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų

parką, VšĮ Kauno regioninę energetikos agentūrą, VšĮ Medicinos ir sporto paslaugų centrą, VšĮ
Panevėţio mokslo ir technologijų parką. Universiteto investicijos į asocijuotuosius subjektus – 165
100 Lt
Universitetas yra dalininkas dviejų viešųjų įstaigų, t. y. VšĮ Panevėţio mechatronikos centro
ir VšĮ Rekreacijos, turizmo ir sporto mokslo parko, ir šių subjektų dalyvių susirinkime turi maţiau
nei 20% balsų, todėl reikšmingo poveikio šiems subjektams nedaro. Universiteto investicijos į
šiuos subjektus yra 1 501 Lt.
Iš viso į viešąsias įstaigas Universitetas yra investavęs 167 602 Lt. Universitetas,
vadovaudamasis 14 – ojo ir 15-ojo VSAFAS nuostatomis, perėjimo prie VSAFAS dieną nustatė
investicijos vertės pokytį, kuris sudaro 192 536 Lt.
Ši ataskaita parengta pagal 2010 m. sausio 1 d. duomenis, nes viešosios įstaigos I ketvirčio
ataskaitų nepateikė.
Ataskaitos „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“ pastabos
1.1. eilutėje atvaizduoti Universiteto gaunamų biudţeto asignavimų „Aukščiausios
kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo“ ir „Studentų rėmimo“ programoms
finansavimo sumų pokyčiai per I ketvirtį.
1.2. eilutėje atvaizduota Universiteto gaunamų finansavimo sumų pokyčiai iš

valstybės

biudţetinių įstaigų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Mokslo tarybos, Lietuvių kalbos komisijos, ir
pan.), Taip pat iš Finansų ministerijos gaunamų ES struktūrinių fondų lėšų (valstybės biudţeto
dalis) finansavimo sumų pokyčiai.
2. eilutėje atvaizduota iš savivaldybių biudţetinių įstaigų gautų finansavimo sumų pokyčiai
per I ketvirtį.
3. eilutėje atvaizduota Europos sąjungos struktūrinių fondų (31 sutartis), tarptautinių
organizacijų ( 101 sutartis), uţsienio valstybių finansavimo sumų pokyčiai.
4. eilutėje atvaizduota Universiteto gaunamos paramos iš fizinių ir juridinių asmenų,
nemokamai gauto turto bei gaunamų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių finansavimo sumų pokyčiai.

Studijų prorektorius pavaduojantis rektorių

Pranas Ţiliukas

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
formos pavyzdys)
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Eil.
Nr.
**

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

1
1.

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

3

1.1.

2.

Kauno radijo matavimų technikos
mokslinio tyrimo institutas „Lira“

Savanorių pr. 271,
Kaunas

Valdomų
akcijų
(dalininko
įnašų) dalis
(procentais)

Investicijos
dydis
nominaliąja
verte (Lt)

4
X

5
X

X

X

100

1000

Grynasis
ataskaitinio
laikotarpio
rezultatas iš viso
(Lt)

Nuosavas
kapitalas arba
grynasis turtas
iš viso (Lt)

6

7

Pagrindinė veikla

8

-21307

178962

Moksliniai tyrimai ir
paslaugos, elektros energijos
pardavimas, teritorijos ir
patalpų apsauga, vandens
tiekimas

-9104

17196

Technologiniai tyrimai,
komercinė-ūkinė veikla ir
paslaugų teikimas

Kontroliuojamos sveikatos priežiūros
viešosios įstaigos

2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Kontroliuojamos valstybinės
aukštosios mokyklos ir valstybiniai
moksliniai tyrimų institutai, kurių
teisinė forma yra viešoji įstaiga
...
...
Kitos kontroliuojamos viešosios
įstaigos
VšĮ „KTU aplinkos ir švarių
technologijų centras“

Griniaus g. 2, Kaunas

4.2.

5.
5.1.
6.
6.1.
7.

VšĮ „Kauno technologijos
universiteto gimnazija“

Studentų g. 65,
Kaunas

Valstybės ir savivaldybių įmonės***

100

1

X

X

11145

67271

Bendrasis vidurinis
mokymas, , bendrasis
pagrindinis mokymas,
papildomas mokymas,
kvalifikacijos tobulinimas,
leidyba

Kontroliuojamos akcinės ir
uždarosios akcinės bendrovės
...
Asocijuotieji subjektai

7.1.

VšĮ „KTU regioninis mokslo
parkas“

K. Petrausko g. 26,
Kaunas

19,87

40000

28226

631865

7.2.

VšĮ „Lietuvos regioninių tyrimų
institutas“

Donelaičio g. 60,
Kaunas

24,39

10000

Nepateikė veiklos
ataskaitos

Nepateikė
ataskaitos

7.3.

VšĮ „Kauno aukštųjų ir
informacinių technologijų parkas“

Breslaujos g. 3,
Kaunas

1,51

10000

12878

403930

7.4.

VšĮ „Kauno regioninė energetikos
agentūra“

Breslaujos g. 3b-202,
Kaunas

25,00

100

-74245

-145652

7.5.

VšĮ „Medicinos ir sporto paslaugų
centras“

Gražinos g. 3A,
Kaunas

1,51

100000

-3856

-668578

7.6.

VšĮ „Panevėžio mokslo ir
technologijų parkas“

J. Žemgulio g. 46,
Panevėžys

4,9

5000

-34928

1345

Mokslo naujovių, sukurtų
šalies mokslininkų įdiegimas
versle, leidyba, reklama,
patalpų nuoma
Socialinių ir humanitarinių
mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Verslo inovacijų ir paramos
teikimas smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams,
kilnojamo ir nekilnojamo
turto nuoma
Veikla socialinėje, švietimo,
mokslo srityse, paslaugos
įmonėms, bei fiziniams
asmenims, kurių veikla yra
susijusi su energetikos
projektų rengimu ir
įgyvendinimu
Sporto arenų ir stadionų
veikla
Informacijos teikimas apie
ES mokslinių tyrimų
programas ir fondus,
konsultacijos mokslinių
tyrimų ir inovacijų diegimo
klausimais, patalpų nuoma

8.
8.1.
8.2.

Administruojami išteklių fondai
...
...

X
X
X

X
X
X

X
X
X

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;
*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
Pastaba: Informacija pateikta 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, nes ketvirčio ataskaitų Viešosios įstaigos nepateikė.

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
3 priedas
(Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo
poveikį biudžetinių įstaigų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai
informacijai pateikimo formos pavyzdys)
PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS
TAIKYMO POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS
ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI
Eil.
Nr.

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Aktyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-)
Nematerialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruoto nematerialiojo turto registravimas apskaitoje (+)
Anksčiau registruoto nematerialiojo turto nurašymas iš apskaitos (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Ilgalaikio materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas (-)

-113763536

2.2.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

-180634

A.

3.
3.1.

Anksčiau neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registravimas
apskaitoje
Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
vertinimo tikrąja verte (+/-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl
biologinio turto iškėlimo (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl turto,
kurį priimtas sprendimas parduoti, iškėlimo (-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas
Nuosavybės metodo taikymo įtaka ilgalaikiam finansiniam turtui (+/-)

3.2.

Ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
*

Suma*

Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
įvertinimo tikrąja verte (+/-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
įvertinimo amortizuota savikaina (+/-)
Anksčiau neregistruoto ilgalaikio finansinio turto registravimas
apskaitoje
Biologinio turto registravimas apskaitoje
Biologinio turto perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto ir
trumpalaikio turto (+)
Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl įvertinimo metodo
pasikeitimo (-)

Reikšmingos

sumos turi būti detalizuojamos ir (arba) paaiškinamos papildomai.

322356504
-18583938
-18583938

-89735602

8041387

16167181

192536
192536

Eil.
Nr.

Suma*

5.

Trumpalaikio turto iškėlimas (-)

6.

Atsargų balansinės vertės pasikeitimas

6.1.

Atsargų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

Anksčiau neregistruotų atsargų registravimas apskaitoje (+)
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas
6.3.
sprendimas parduoti, įkėlimo (+)
6.4.
Anksčiau registruotų atsargų nurašymas iš apskaitos (-)
7. Išlaidų ir sąnaudų iškėlimas (-)
8. Gautinų sumų vertės pasikeitimas

-33218709
-770
-770

6.2.

8.1.

Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

8.2.

Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje (+)

9.
B.

Kiti koregavimai
Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS
Pasyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
C. perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką
1. Finansavimo sumų pasikeitimas
Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo,
1.1.
biologinio, ilgalaikio finansinio turto balansinių verčių sumai,
įkėlimas
1.2.
Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pasikeitimas (+/-)
2. Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-)
3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo iškėlimas (-)
4.

Fondų iškėlimas (-)

5. Pardavimų ir paslaugų bei pajamų iškėlimas (-)
6. Įsipareigojimų vertės pasikeitimas
6.1.
Atidėjinių suformavimas (+)
6.2.
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų registravimas (+)
6.3.

Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje (+)

6.4.
Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas (+/-)
7. Grynojo turto likučio registravimas
7.1.
Nuosavybės metodo įtaka (+/-)
7.2.
Kita
Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje
D.
finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS

146442189
-370921
15015139
-181704
195472536

322356504,40
10094600,09
10094599
1
-18583938
-118520132
-33218709
8067859

8067859
132258
25144093
192536
24951557
195472536

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per
ataskaitinį
laikotarpį
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės asignavimams
priklausančią finansavimo sumų,
gautų / gautinų iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, dalį):

Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:
Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžetinių
2.2.
įstaigų
2.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Finansavim
Gautos
o sumų
finansavimo
likutis
sumos,
Nemokamai
ataskaitinio
išskyrus
gautas turtas
laikotarpio nemokamai
pradžioje gautą turtą
3

4

5

Finansavimo
Finansavim
Gautinų
sumų
o sumų
finansavim
sumažėjimas
Grąžinta sumažėjim
o sumų
dėl jų
as dėl turto
pasikeitima
panaudojimo
perleidimo
s
savo veiklai

Perduota
kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektams
6

7

8

9

10

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
11

99.985.614

19.206.358

23.067

246.502

0

0

20.782.043

600.000

98.786.494

80.593.746
80.562.167
31.579
19.391.868
19.391.868
0
0
0
0
0

18.974.541
0
18.974.541
231.817
78.674
153.143
32.604
0
0
0

0
0
0
23.067
23.067
0
0
0
0
0

246.502
0
246.502
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19.907.515
614.759
19.292.756
874.528
797.993
76.535
19.714
0
0
0

600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0

80.014.270
79.947.408
66.862
18.772.224
18.695.616
76.608
12.890
0
0
0

0

32.604

0

0

0

0

19.714

0

12.890

0

1.962

0

0

0

0

1.164

0

798

2.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio
3. valstybių ir tarptautinių
organizacijų:
3.1. Biudžeto asignavimai:
3.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
3.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
3.2. Iš valstybės biudžetinių įstaigų
3.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
3.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
3.3. Tiesiogiai:
3.3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
3.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5. Iš viso finansavimo sumų:

0

30.642

0

0

0

0

18.550

0

12.092

16.476.900

2.145.350

0

319.077

50.872

0

2.269.623

0

15.982.678

2.145.350
618.499
1.526.851
92.292

0
0
0
10.376
10.376
0
33.443

319.077
0
319.077
0
0
0
565.579

50.872
0
50.872
0
0
0
50.872

0
0
0
0
0
0
0

2.269.623
691.803
1.577.820
191.930
115.083
76.847
23.263.310

0
0
0
0
0
0
600.000

15.982.678
10.200.765
5.781.913
4.226.251
3.515.905
710.346
119.008.313

0
0
0
0
0
0
16.476.900
10.274.069
6.202.831
4.315.513
3.620.612
694.901
120.778.027

92.292
21.476.604

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių
fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
Kauno technologijos universitetas

( viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

909001584, K. Donelaičio g. 73, 44029, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją
finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. SAUSIO 1 D. - 2010 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2010 m. liepos 28 d. Nr. _____
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licenzijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Ţemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

B.
C.

BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.
V.

Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medţiagos, ţaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos uţ turto naudojimą, parduotas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IŠ VISO TURTO:

Pastabos
Nr.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
161360587 laikotarpio diena
1388215
0
563954
425511
398750
159612234
0
74337777
2309143
29780000
21823693
337505
133920
10668955
8626187
11595054
360138
0
0
48887680
1555207
0
875599
13069
666539
0
1089724
36479549
0
614800
6317571
14019190
15527988
0
9763200
210248267

D.

FINANSAVIMO SUMOS

I.
II.
III.
IV.

Iš valstybės biudţeto
Iš savivaldybės biudţeto
Iš Europos sąjungos, uţsienio valstybių ir
Iš kitų šaltinių

E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.5.1
II.5.2
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11

F.

119008313
98786494
12890
15982678
4226251
28767304
0
0
0
0
28767304
0
0
0
0
2192124
0
2192124
440850
0
3825482
5201643
14647037
2460168
62472650
0
16167181
16167181
0
192536
46112933
-1260232
47373165
0
210248267

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo
Mokėtinos sumos į biudţetus ir fondus
Grąţintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudţetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąţintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

GRYNASIS TURTAS

I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2

Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G.

MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO
Studijų prorektorius pavaduojantis rektorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti
asmens pareigų pavadinimas)

(

Pranas Ţiliukas
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
1 priedas
(Ţemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių
fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno technologijos universitetas
( viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

909001584, K. Donelaičio g. 73, 44029, Kaunas
( viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2010 m. liepos 28 d. Nr. _____
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.

A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.

B.

Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudţeto
Iš savivaldybių biudţetų
Iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų

PAGRINDINĖS VEIKLOS

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

DARBO UŢMOKESČIO IR SOCIALINIO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS

C.
D.

PAGRINDINĖS VEIKLOS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I.
II.
III.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŢETĄ KITOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E.
F.
G.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO
PELNO MOKESTIS

Pastabos Ataskaitinis
Nr.
laikotarpis
39243369
28845219
25833269
0
2672042
339908
0
10398150
10398150
0
40204990
25254271
3383793
3915243
488677
65601
23834
1277585
9035
392066
3377270
390010
0
1210202
417403
-961621
-308320
393310
0
701630
9709
0
0

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

H.
I.
J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR

I.
II.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM
TENKANTIS MAŢUMOS DALIAI

Studijų prorektorius pavaduojantis rektorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti
asmens pareigų pavadinimas)

-1260232
0
-1260232
-1260232
0

(

Pranas Ţiliukas
( vardas ir pavardė )

