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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 Didžiojo
universitetu, 1940 m. Kauno universitetu, o 1944 m. - Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo
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) Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre įregistruotas 1999 m. vasario 4 d. kaip valstybinė biudžetinė įstaiga, pažymėjimo

Nr. 007646. Vadovaujantis 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI
1194, 2011 m. gegužės 18 d. Universitetas kaip valstybinė aukštoji mokykla buvo pertvarkyta į

viešąją įstaigą ir šis statusas įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Įstaigos

kodas 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT- 44029 Kaunas.
Universitetas yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas nuo 1994 m. gegužės 1 d.,

pažymėjimo Nr. 20036850. PVM mokėtojo kodas LT119505811.
Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas.
Universitetas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su

valstybės herbu ir savo pavadinimu.
Universitetas yra Lietuvos studijų, mokslo, technologijų ir inovacijų centras, neatskiriama

Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis. Universitetas turi autonomiją, apimančią

akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu,
akademine laisve, pagarba žmogaus teisėms ir apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
konstitucinėje doktrinoje bei Didžiojoje Europos universitetų chartijoje.

Universitetas vykdo studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą,

šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, darniai
plėtoja įvairių sričių mokslinį pažinimą ir kuria naujas mokslo žinias, vykdo aukšto lygio
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengia mokslininkus, skatina pažangią šalies raidą

bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, plėtoja inovacijų diegimą, technologijų kūrimą

ir perdavimą, ugdo verslumą.

Universiteto pagrindinės veiklos rūšys - aukštasis universitetinis mokslas, moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, inovacijų diegimas ir
technologiniųpaslaugų teikimas, kitos veiklos rūšys - leidyba, patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio
turto nuoma, poilsio bazių veikla, svečių namų paslaugos ir kitos veiklos, reikalingos Universiteto
misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

Universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl jis gali gauti paramą iš fizinių ir
juridinių asmenų.

Universiteto vidutinis darbuotojų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. - 2684.

Svarbūs įvykiai, kurie gali paveikti Kauno technologijos universiteto tolesnę veiklą.

Bolonijos procesas (1999) siekia sukurti vientisą Europos aukštojo mokslo erdvę (European
Higher Education Area - EHEA), grindžiamą lengvai suprantama kvalifikacijų struktūra ir jų

aprašais, kuri tarptautinėje studijų erdvėje būtų pajėgi konkuruoti su kitomis aukštojo mokslo
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sistemomis. Bolonijos procesas šiandien apima ne tik visas 27 Europos Sąjungos valstybes, bet dar
20 kitų šalių. Bolonijos procese 2010-2020 m. laikotarpiu nustatyta 10 Europos aukštojo mokslo
erdvės tobulinimo prioritetų:

1. prieinamumas visoms socialinėms grupėms;

2. mokymosi visą gyvenimą dimensija turėtų tapti VISŲ aukštojo mokslo sistemų

norma;
3. absolventų isidarbinamumas;
4. orientavimas i studentą, tuo pačiu pabrėžiant aukštojo mokslo mokomąją misiją;

5. ugdymo, tyrimų ir naujovių vienovė;

6. globalinis atvirumas;
7. studentų ir dėstytojų mobilumas;
8. duomenų surinkimas stebėsenos, palyginimo ir planavimo tikslais;
9. ivairialypių skaidrumo priemonių idiegimas;
10. finansavimo šaltinių ivairovė.

Europos šalyse per dešimtmeti nuo 1999 m. idiegti pagrindiniai pirmmeje strategijoje
numatyti vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) bendrieji elementai:

• trijų pakopų studijos;
• nacionalinės kvalifikacijų sąrangos, susietos su bendrąja Europos kvalifikacijų

sąranga ir pagristos mokymosi pasiekimais (learning outcomes) bei studento darbo krūviu;

• vieningas ir visuotinai pripažistamas diplomo priedėlis;

• Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema;
• Vieningos Europos studijų kokybės užtikrinimo gairės, numatančios aukštųjų

mokyklų vidines studijų kokybės užtikrinimo sistemas ir išorini aukštųjų mokyklų vertinimą,

atliekamąnepriklausomų kokybės užtikrinimo agentūrų.

• Vienas reikšmingiausių pasiekimų po 2007 m. Londono ministrų konferencijos -
europinio aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo agentūrų registro (EQAR) isteigimas 2008 m.
Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos aukštosiose mokyklose, susietos su išorės ekspertiniu
ivertinimu ir pasilyginimu, prieš dešimtmeti Europoje dar buvo retenybė.

Lietuva, deja, per praėjusi dešimtmeti nebuvo EHEA kūrimo lyderė. Nacionalinė aukštojo
mokslo kvalifikacijų sąranga patvirtinta tik 2010 metų gegužės mėn. (Žin., 2010, Nr. 56-2761),
pažangias EHEA nuostatas perėmė tik 2009 m. priimtas naujas Mokslo ir studijų istatymas (Žin.,
2009, Nr. 54-2140), tik 2011 m. gruodžio 15 d. švietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. V-2463
patvirtintos Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijos, pirmųjų aprašų,

parengtų pagal EHEA priimtas nuostatas, galime tikėtis tik 2012 m., tačiau ir juos parengti nebus
lengva, nes studijų rezultatais gristų studijų patirties aukštojo mokslo sektoriuje labai stokojama.
Patirčiai igyti derėtų aktyviai dalyvauti Europos akademinių ir profesinių tinklų veikloje, tačiau

aukštojo mokslo sistema to visiškai neskatina.
Turėdamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos aukštosioms mokykloms suteiktą

autonomiją ir vadovaudamosi Mokslo ir studijų istatymu, universitetai, tapę viešosiomis istaigomis,
jau turi teisę iniciatyvoms, kurių reikia racionalesniam institucijų valdymui, aukštojo mokslo
kokybei ir priešakinių tyrimų plėtrai užtikrinti. Turi būti pasiektas dar Londono komunikate
nubrėžtas tikslas: "Mes pabrėžiame studijų turinio ir studijų proceso reformos, vedančios link
geriau pritaikytų darbo rinkos ir tolesnių studijų poreikiams kvalifikacijų, svarbą. Ateityje reikia
sutelkti pastangas šalinant kliūtis, trukdančias studentams judėti tarp skirtingų studijų pakopų, ir
igyvendinant ECTS kreditų sistemą, grindžiamą studijų rezultatais ir darbo krūviu" (p. 2).
Socialinė partnerystė, socialinių dalininkų itraukimas i studijų tobulinimą yra nepaprastai aktualūs.

Studijų rezultatų integravimas i studijų procesą - nepaprastai sudėtingas procesas, i kuri
turėtų isitraukti visa akademinė bendruomenė - dėstytojai, studentai, administracija ir kiti
socialiniai dalininkai (darbdaviai, absolventai, profesinių asociacijų atstovai ir kt.). Neatskiriama bet
kokių inovatyvių pokyčių sudėtinė dalis - mokymasis. Visų pirma pačių dėstytojų mokymasis, jų
profesinis tobulėjimas.
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Studijų rezultatų itraukimas i studijų turini ir studijų procesą yra savotiškas "euro"
isivedimas šalies aukštojo mokslo sistemoje. Universitetas 2011-2012 mokslo metais nemaža
dėmesio skyrė dėstytojų, studijų programų komitetų narių mokymams, patobulino studijų programų

ir jas sudarančiųstudijųmoduliųaprašų formas. Tačiau studijų rezultatų idiegimas i studijų procesą

yra būtina, bet nepakankama integravimosi i vientisą Europos aukštojo mokslo erdvę sąlyga. Labai
svarbu sukurti efektyvią vidinę universitetų studijų kokybės užtikrinimo sistemą, kuri laiduotų, kad
studentai studijų proceso (studijų dalyko, semestro) pabaigoje pasiektų studijų programose
numatytus studijų rezultatus, kad studijų programų rezultatai būtų nuolat atnaujinami atsižvelgiant i
darbo rinkos poreikius ir tarptautinių pasiekimų dimensiją atitinkamoje studijų srityje ir kryptyje.
Universitetas yra laimėjęs struktūrinių fondų paramą vidinei studijų kokybės užtikrinimo sistemai
tobulinti ir šiam darbui deda daug pastangų. Tai labai svarbu siekiant išsilaikyti akademinėje

rinkoje, nes aukštųjų mokyklų konkurencija gali gerokai pakeisti aukštųjų mokyklų tinklą

Lietuvoje, paspartinti regioninių aukštųjų mokyklųjungimąsi ar net išnykimą.
Universiteto taryba 2011 m. pabaigoje patvirtino naują Universiteto 2012-2020 metų

strategiją, kurioje siekiam plėtoti Universiteto veiklas taip, kad išlaikyti lyderiaujančias pozicijas
šalyje, pasiekti esminių pokyčių studentų ir dėstytojų tarptautiniuose mainuose, probleminiame
mokyme, tarpkryptinių studijų plėtojime, priešakiniuose moksliniuose tyrimuose, Universiteto
valdyme ir struktūroje.

Aukštojo mokslo sektoriui labai svarbi tolesnė šalies ekonominė raida. Pagal BVP vienam
gyventojui šalyje pasiekta tik 30 proc. ES šalių vidurkio. Nors 2015 m. tikimasi 50 proc. būsimojo
ES šalių BVP vienam gyventojui lygio, šiandien šalies ekonomika dar negali prideramai aprūpinti

švietimo, socialinių ir kitų svarbiausių šalies reikmių. Pastaraisiais metais Lietuvos ekonomika labai
smuko, tai labai neigiamai atsiliepė aukštojo mokslo finansavimui. Vieno studento studijoms,
išskyrus menų studijas, šalyje tebeskiriama perpus inažiau lėšų nei ES vidurkis. Visos aukštosios
mokyklos, greta valstybės finansuojamų studijų, plėtoja ir studijas, apmokamas studentų lėšomis,

tačiau ir čia jos nustato gana žemą studijų kainą, nes kitaip užkirstų kelią i mokslą daugeliui šalies
piliečių, ypač fizinių ir technologijos mokslų srityse. Dėl šios priežasties visi universitetai gali skirti
labai nedaug lėšų studijų ir mokslinių tyrimų bazės plėtrai.

Situaciją šiandien iš esmės gelbsti ES struktūrinių fondų parama. 2007-2013 m. laikotarpiu
realiai gauta nemaža Europos struktūrinių fondų paramos. Parama skirta ne tik žmonių išteklių

kompetencijai gerinti ir studijų programoms atnaujinti, bet ir materialinei bazei modernizuoti.
Didžiausio efekto tikimasi iš mokslo ir inovacijų slėnių "Santaka" ir "Nemunas" bei nacionalinių

kompleksinių programų.

Tebėra aktuali studentų praktikų ūkio institucijose problema. Net suinteresuoti gauti gerus
specialistus darbdaviai dėl netinkamos mokesčių politikos nėra suinteresuoti dalyvauti specialistų

rengimo procese. Grėsmingai mažėja gimstamumas ir bendras vidurinių mokyklų moksleivių, taigi
ir būsimų studentų, skaičius. Nemaža jaunų žmonių išvyksta i užsieni dirbti ar studijuoti.

Maži atlyginimai bei mažos pensijos vis labiau aštrina darbuotojų pamainos problemą, vis
daugiau aukščiausios kvalifikacijos specialistų išvyksta i Vakarus. Skelbiamuose konkursuose
dėstytojų pareigoms užimti kvalifikuotų pretendentų paprastai būna ne daugiau, nei vietų.

Visuomenė, o neretai ir politikai bei žiniasklaidos atstovai nepakankamai vertina lemiamą švietimo
ir aukštojo išsilavinimo reikšmę šalies plėtrai ir nacionaliniam identitetui išlaikyti.

Nemaža rūpesčių kelia situacija bendrojo lavinimo mokyklose, nes praktiškai pradedant jau
devintąja klase renkamasi dalykus, kurie ateityje leis studijuoti tik socialinius mokslus.
Hipertrofuota trauka i socialinių mokslų studijas nepadeda parengti pakankamą fizinių ir
technologijos mokslų studijų absolventų skaičių, įjas beveik neateina gabiausi moksleiviai.

Lietuva dar gerokai atsilieka nuo daugumos ES šalių pagal technologinio išsivystymo lygį

nors pažangias technologijas naudojančių ūkio subjektų vis daugėja. Charakteringas technologinio
išsivystymo rodiklis - mokslinių tyrimų apimtis verslo sektoriuje - teatitinka trečiojo pasaulio šalių

lygi. Šaliai vis dar tenka iveikti naujiems pasaulio ekonomikos dalyviams būdingas problemas. Dėl
pasaulio rinkų pasidalijimo, stiprėjančios transnacionalinių korporacijų veiklos Lietuvos galimybės
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tapti naujų gamInIŲ ir naujų technologijų kūrėja gana kuklios, todėl itin svarbu viso šalies
potencialo pastangas koncentruoti prioritetinėse veiklos kryptyse.

Universitetas yra pajėgus rengti aukščiausios kvalifIkacijos specialistus ir mokslininkus,
vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus fIzinių, technologijos, socialinių mokslų srityse,
vykdyti meno veiklą, atlikti didžiąją dalį aukštojo mokslo sektoriui tenkančių ūkio subjektų

užsakymų, yra pajėgus atsinaujinti, tobulinti valdymo ir organizacinę struktūrą, ugdyti personalą,

moka lanksčiai ir sparčiai prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos, kintančių tarptautinių veiklos
sąlygų. Didelis dėmesys planavimui ir pasiektų rezultatų stebėsenai. Išplėtota studentų meninė,

sporto ir visuomeninė veikla. Pasaulio aukštųjų mokyklų reitinguose šalies mastu KTU po VU
užima antrąją vietą, smarkiai lenkdamas visas kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Tačiau būtina sparčiau tobulinti valdymo ir organizacinę struktūrą, planavimą, ryžtingiau
atjauninti personalą ir daugiau dėmesio skirti darbuotojų gebėjimams ugdyti, plėsti IT taikymą

visose Universiteto veiklos srityse, stiprinti rinkodarą ir viešuosius ryšius, tobulinti vidinę kokybės

užtikrinimo sistemą. Dar kamuoja tokios ydos, kaip didelis dėstytojų amžiaus vidurkis, netolygus
bendras IT vartojimo lygis, maži konkursai į dėstytojo pareigas, internetu teikiama nedaug
mokymosi paslaugų, pernelyg susmulkinta studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Universiteto tarpinių fInansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikos
fInansinę apskaitą ir fInansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo
sektoriaus apskaitos ir fInansinėsatskaitomybėsstandartus (toliau - VSAFAS).

Kauno technologijos universitetas, rengdamas tarpinę pirmo pusmečio fInansinę ataskaitą,

taip pat vadovavosi rektoriaus 2009 m. gruodžio 30 d įsakymu Nr. A-737 patvirtinta Universiteto
apskaitos politika bei rektoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-739 patvirtintu apskaitos
vadovu.

Universiteto apskaitos politika aprašyta 2011 metų fmansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamajame rašte.

III. PASTADOS

Pastaba Nr. 1 Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta 1 ir
2 prieduose.

Universitetas kontroliuoja vieną biudžetinę įstaigą - Kauno radijo matavimų technikos
mokslinio tyrimo institutą "Lira" bei dvi viešąsias įstaigas - KTU aplinkos ir švarių technologijų

centrą Oikviduojamos įstaigos statusas) ir KTU gimnaziją (nuo 2011 m. viešojo sektoriaus
subjektas). 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 Panevėžio mokslo ir technologijų parką.

Universiteto investicijos į asocijuotuosius subjektus - 65100 Lt
Universitetas yra dviejų viešųjų įstaigų dalininkas, t. y. VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro

ir VŠĮ Rekreacijos, turizmo ir sporto mokslo parko, ir šių subjektų dalyvių susirinkime turi mažiau
nei 20% balsų, todėl reikšmingo poveikio šiems subjektams nedaro. Universiteto investicijos į

šiuos subjektus yra 1500 Lt.
Iš viso į viešąsias įstaigas Universitetas yra investavęs 67601 Lt. Universitetas,

vadovaudamasis 14 - ojo ir 15-ojo VSAFAS nuostatomis, ataskaitinio laikotarpio pabaigai, 1. y.
rugsėjo 30 d. nustatė investicijos vertės pokytį, kuris sudaro - 64694 Lt.

Pastaba Nr. 2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį pavaizduoti 3 ir 4 prieduose.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
108309710 Lt. Tai Universiteto gaunamų biudžeto asignavimų, Universiteto gaunamų fInansavimo



sumų iš valstybės biudžetinių įstaigų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos,
Lietuvių kalbos komisijos, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros ir pan.),
bei iš Finansų ministerijos gaunamų ES finansuojamų projektų lėšų (valstybės biudžeto dalis)
fmansavimo sumos.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (56 sutartis), užsienio valstybių ir tarptautinių

organizacijų (66 sutartis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 43219326 Lt.
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių - 1894092 Lt. Tai Universiteto gaunamos paramos iš

fizinių ir juridinių asmenų, nemokamai gauto turto bei gaunamų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių

finansavimo sumos.
Pastaba Nr. 3. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami

nebuvo.
Pastaba Nr. 4. Universitetas neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi.
Pastaba Nr. 5. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Universiteto veiklai, nebuvo.
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Rektorius Petras Baršauskas

Neringa Štrimaitienė, tel. (8-37) 300060; el pašto adresas: neringa.strimaitiene@ktu.1t







KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. 12/3-2
(data)

Pateilamo valiuta ir tikslumus· litais

o

o

Ataskaitinis
Praėjęs

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
laikotarpis

ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 127416022 123657968
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 99597145 95633742
1.1. Iš valstybės biudžeto 79350525 79972326
1.2. Iš savivaldybių biudžetų 1720 5232
1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 18809186 14778084
1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 1435714 878100
II. MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS O O
m. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 27818877 28024226
m.!. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 27818877 28024226
m.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma O O
B. PAGRINDINES VEIKLOS SĄNAUDOS 130639100 123713036
I. DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 76787673 75192106
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 12077052 14395854
m. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ 5606275 6386446
IV. KOMANDIRUOCIŲ 2788033 2342626
V. TRANSPORTO 212196 224252
VI. KVAL~ll(ACIJOSKĖLIMO 286844 217639
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 2155139 4541062
Ym. NUVERTĖJIMO IRNURASYTŲ SUMŲ 10898917 95141
IX. SUNAUDOTŲIR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 2547543 3311623
X. SOCIALINIŲ ISMOKŲ 8221267 8355109
XI. NUOMOS 495988 759744
XII. FINANSAVIMO 167242 964959
Xli. KITŲPASLAUGŲ 6677734 5404177
XIV. KITOS 1717197 1522298
C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS -3223078 -55068
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 173610 -627532
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1655423 1418037
II. PERVESTINOS Į BIUDZETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS O -11584
m. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 1481813 2033985
E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS -4387999 ·73464

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
O O

APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA
G. PELNO MOKESTIS O O

H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES
-7437467 -756064

NUOSAVYBĖS METODO ITAKA
I. NUOSAVYBES METODO ĮTAKA 64694 -8662
J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS -7372773 -764726
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAZUMOS DALW

Rektorius Petras Baršauskas
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1 Priedas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Grynasis

Nuosavas
Eil. Nr.

Subjekto tipas ir pavadinimas Buveinės adresas
Valdomų akcijų Investicijos dydis ataskaitinio

kapitalas arba Pagrindinėveikla
** (dalininko ina§ų) nominaliąjaverte laikotarpio

dalis (procentais) (Lt) rezultatas, i§ viso
grynasis turtas,

llO
i§ viso (Lt)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kontroliuojamos biudžetin~ istaigos X X 72399 369160

Moksliniai tyrimai ir

Kauno radijo matavimų technikos Savanorių pr. 271,
paslaugos, elektros

1.1. X X 72399 369160 energijos pardavimas,
mokslinio tyrimo institutas "Lira" Kaunas

teritorijos ir patalpų
apsauga, vandens tiekimas

Kontroliuojamos vidosios istaigos,
2. priskiriamos prie vidojo sektoriaus 100 1 19660 90528

subjektų

IBendrasls vidunms
mokymas, bendrasis

2.1.
VšĮ "Kauno technologijos universiteto Studentų g. 65,

100 1 19660 90528
pagrindinis mokymas,

gimnazija" Kaunas papildomas mokymas,
kvalifikacijos tobulinimas,
11piclvh"

Kontroliuojamos vidosios istaigos,
3. nepriskiriamos prie vidojo sektoriaus 100 1000 O -114

subjektų

VšĮ "KTU aplinkosaugos ir švarių Griniaus g.2,
Technologiniai tyrimai,

3.1. 100 1000 O -114 komercinė-ūkinė veikla ir
technologijų centras" Kaunas

paslaugų teikimas

4. Valstyb~s ir savivaldybiųimonės*** X X

4.1. ... X X
4.2. ... X X

5.
Kontroliuojamos akcin~ ir uždarosios
akcin~s bendrov~

5.1. ...
5.2. '"

6. Asocijuotieji subjektai 7567 65100 71333 4138212



o o
Mokslo naujovių, sukurtų

6.1. VšĮ "KTU regioninis mokslo parkas"
K.Petrausk:o g. 26,

19,87 40000 16842 691740
šalies mokslininkų

Kaunas įdiegimas versle, leidyba,
reklama, patalpų nuoma

K.Donelaičio g. 60,
Socialinių ir humanitarinių

6.2. VšĮ "Lietuvos regioninių tyrimų institutas"
Kaunas

24,39 10000 30961 -66143 mokslų moksliniai tyrimai
ir taikomoji veikla

Verslo inovacijų ir paramos

VšĮ "Kauno aukštųjų ir informacinių Breslaujos g.3,
teikimas smulkaus ir

6.3. 1,51 10000 1407 407161 vidutinio verslo
technologijų parkas" Kaunas

subjektams, kilnojamo ir
nekilnojamo turto nuoma

IVeilda socIaime]e,
švietimo, mokslo srityse,

VšĮ "Kauno regioninė energetikos Breslaujos g.3b-
paslaugos įmonėms bei

6.4. 25,00 100 -16409 -232418 fiziniams asmenims, kurių
agentūra" 202, Kaunas

veikla yra susijusi su
energetikos projektų

;r· ..

Informacijos teikimas apie
ES mokslinių tyrimų

6,5
VšĮ "Panevežio mokslo ir technologijų J.Žemgulio g. 46,

4,9 5000 38532 3337872
programas ir fondus,

parkas" Kaunas konsultacijos mokslinių

tyrimų ir inovacijų diegimo
klausimais, patalpų nuoma

7. Administruojami iIteklių fondai X X X
7.1. ... X X X
7.2. ... X X X
8. Administruojami mokesčių fondai X X X

8.1. ... X X X
8.2. ... X X X

• - pažymėti ataskaitos laukai nepildorni;
•• - 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.
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2 Priedas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, 111950581, K.Donelaičio g. 73, LT-44029l

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil.
Subjekto tipas ir pavadinimas

Subjektų

Nr. skaičius

1 2 3

1. Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos 1

2.
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie

1
viešojo sektoriaus subjektų

3.
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie

1
viešojo sektoriaus subjektų

4. Valstvbės ir savivaldvbiu imonės·

5.
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės

bendrovės

6. Asociiuotieii subiektai 5
7. Administruoiami ištekliu fondai
8. Administruoiami mokesčiu fondai

* - teikiama infonnacija apie tas valstybės ar savivaldybės imones, kuriose viešojo sektoriaus
subjektas įgyvendina imonės savininko teises ir pareigas.
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3 Priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYtlAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Per ata.kaitini laikotarpi

Finansavimo Finansavimo
Finansavimo

sumų likutis F"lD8nsavimo
Perduota kitieDl5 Finansavimo

Finansavimo sum"
sumų likutisEil.

Finansavimo sumos ataskaitinio sumos (gautos), Finansavimo sum" sumilijimas dėl Finansavimo Finansavimo
Neatlygintinai vielojo ataskaitinioNr. iJskYrns sum" sum" sumilijimas dėl j" perdavimo ne sumos sum" (gautin,,)laikotarpio

neatlygintinai pergrupavimas
gautas turtas sektorians sumafėjimas dėl

jų panaudojimo vie!lojo (g~tos) pasikeitimas
laikotarpio

pradžioje
gautą turtą

subjektams turto pardavimo
SlVO veiklai sektoriaus

pabaigoje

subjektams

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
U valstybės biudžeto (iJskYrns
valstybės biudžeto asignavim" dali.

I. gautą ii Europos Sąjungos,ubienio 10563Z123 86059051 47 8872280 74507959 1272 108309710
valstybi" ir tarptautini"
o",anizaciiu):

1.1. nepiniltiniam turtui isil!Vti 104936849 9264664 1375661 47 6986200 7074356 101516665
1.2. kitoms ~Iaidoms kompensuoti 695274 76794387 -1375661 1886080 67433603 1272 6793045

U savivaldybės biudžeto (wkYrns
savivaldybėsbiudžeto asignavim"

2. dali, gautą iJ Europos Sąjungos, 1881 1881
ubieDio valstybi" ir tarptautini"
organizacij,,):

2.1. nepiniltiniam turtui isil!Vti
2.2. kitoms išlaidoms komneDSuoti 1881 1881

U Europos Sąjungos,užsienio
valstybi" ir tarptautini" organizacij"
(finansavimo sum" dalis, kuri

3. gaunama iJ Europos Sąjungos, 34847165 36951630 267 10620086 17921933 37690 27 43219326
neiskaitant finansvimo sum" ii
valstybėsar savivaldybėsbiudžetą
ES projektams finansuoti):

3.1. nepiniginiam turtui jsigyti 30285046 21159056 447454 267 9346115 6561407 35984301
3.2. kitoms iJlaidoms komDensuoti 4562119 15792574 -447454 1273971 11360526 37690 27 7235025
4. Iš kitu §altiniu: 3779706 332128 999004 1728004 1349210 -139532 1894092

4.1. ncpiniginiam turtui isigyti 3182358 16647 24128 999004 1728004 1083646 -1177 1409310
4.2. kitoms išlaidoms komnensuoti 597348 315481 -24128 265564 -138355 484782
5. II viso finansavimo sumu 144258994 123344690 999318 21220370 93780983 37690 1299 -139532 153423128
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FINANSAVIMO SUMŲLIKUČIAI

o

4 Priedas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil.
Finansavimo šaltinis

Finansavimo Finansavimo Finansavimo Finansavimo
Nr. sumos sumos Iš viso sumos sumos Iš viso

(gautinos) (gautos) (gautinos) (gautos)

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį,

1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 105632123 105632123 108309710 108309710
organizacijų)

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų

2. dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių O O O O
organizacijų)

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

3.
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 34847165 34847165 43219326 43219326
neiskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetųES
projektams finansuoti)

4. Iš kitų šaltinių 139532 3640174 3779706 O 1894092 1894092
5. Iš viso 139532 144119462 144258994 153423128 153423128
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