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I.Bendroji dalis
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (toliau – licėjus) yra biudžetinė
Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio mėn.3 d., registro Nr. 028192,
versija 12 (2014-07-29 ) , įstaigos kodas 190136353, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas
Kauno miesto savivaldybės taryba. Licėjaus tikslas – teikti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Kita veikla – mokyklos patalpų
nuoma.
Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų
subjektų. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti mokyklos tolimesnę veiklą, nėra.

II. Pastabos
1. Mokyklos gaunamos pajamos už nuomą apskaitomos kitoje veikloje, o sąnaudos pagrindinėje veikloje pagal spec. programų sąmatose numatytus asignavimus.
2.

Į savivaldybės biudžetą pervestos ir negrįžusios nuomos pajamos (specialiųjų programų
pajamos) laikotarpio pabaigoje –3825,00 Lt.

3. Per ataskaitinį laikotarpį nuomos pajamos (spec.programų pajamos) ir faktiškos įmokos į
biudžetą – 38985,00 lt. Lėšų specialiosioms programoms vykdyti gauta 35160,00 lt.,
panaudota -34900,00 lt.
4. Biudžetinių lėšų mokėtinas sumas sudaro: darbo užmokesčio ir sodros įsiskolinimas 306611,00 lt, tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 172786,00 Lt tame skaičiuje: AB
„Kauno energija“ už šilumos tiekimą -116315,00 lt; paskola DNB bankui – 24,32 Lt; AB
Lesto -2960,40 Lt; UAB Elektrum Lietuva -1874.43 Lt; TEO LT AB – 571,41 Lt; UAB
Ramildė -848,00 Lt;; spec. programų mokėtinos sumos už prekes –10121,00; už
paslaugas –1100,00 , kitos švietimo paslaugos 482,00 Lt,pavedimų lėšų įsiskolinimas už
prekes 36389,00Lt, Kauno Pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras 2100,00 Lt
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5. Biudžetinių lėšų gautinas sumas sudaro skola už vandens sunaudojimą –UAB „Ramildė“2669,53 Lt.
6. Išankstinius apmokėjimus sudaro apmokėtos sąskaitos ir negauti vadovėliai – 2745,00 Lt;
7. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių
metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
8. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktorius

Dainius Žvirdauskas

Vyr. buhalterė

Roma Grinkevičienė
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