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Darbotvarkė:

1. Ataskaita apie klubo veiklą 2016 metais 

2. Kauno finansininkų klubo veiklos reglamento 

pakeitimai

3. Klubo veiklos 2017 metais aptarimas 



KFK TIKSLAI
 suburti vienminčius ir aktyvius Kauno finansų 

specialistus bei  plėtoti visapusiškai naudingą 

profesinį dialogą, dalintis gerąja patirtimi ir 

idėjomis, ugdyti kritinį - analitinį požiūrį į verslo 

įmonių finansų valdymą, finansų rinkų struktūrą 

ir veikimo principus.

 stiprinti verslo bendruomenės etiką ir kultūrą.

 kelti klubo narių kompetenciją įvairiose srityse.

 Kurti malonią ir naudingą aplinką klube. 



KFK VEIKLOS KRYPTYS
 Verslo, finansų ir apskaitos mokslo bei valdžios institucijų 

bendradarbiavimas;

 Įtaka formuojant valstybės mokestinę politiką;

 Naujausių pažangių finansų ir ekonomikos valdymo metodų 

(instrumentų) taikymas;

 Susitikimai su Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Valstybinės 

mokesčių inspekcijos atstovais;

 Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, rengiančiomis finansų 

ir apskaitos  specialistus dalyvaujant studijų programų rengimo 

procese, baigiamųjų darbų vertinimo komisijose, skaitant paskaitas 

studentams; 

 Vaikų ir jaunimo finansinis švietimas;

 Tarptautinis bendradarbiavimas.





KFK darbo temos

 Finansų rinkų įtaka verslui 

 Efektingas finansų valdymo sistemos kūrimas

 Finansinė išmintis vadovams - ką įmonės vadovas turėtų žinoti apie 

finansų valdymą

 Pinigų srautų valdymo problemos įmonėje. Kokias klaidas darome 

dažniausiai?

 Mokesčių rizikos valdymas įmonės finansuose

 Derybos su finansavimą teikiančiomis kredito įstaigomis. Kaip elgtis?

 Netradiciniai sprendimai įmonės finansų srityje

 Verslo vertė ir kaina

 Finansų valdymo sprendimai - kaip įmonė gali sutaupyti

 Mokestinės aplinkos įtaka finansų valdymui



2016 m.
 Profesinės kelionės į London Sitį pristatymas

 Finansų valdymas UAB “Omniteksas”  . Pažintis su įmonės veikla. 

 Verslo įmonių finansinių ataskaitų prognozavimas - dr. D. Šlekienė, “Senukų” 

holdingo įmonių vadovė

 Mokesčių optimizavimas taikant pelno mokesčio lengvatas - Viktorija Urbytė –

specializuotos mokesčių konsultacijų bendrovės TaxCube projektų vadovė

 Dažniausiai pasitaikančios klaidos apskaitoje. Auditoriaus požiūris -

Alvydas Kepalas – „BDO auditas ir apskaita”,  UAB Kauno skyriaus vadovas

 PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų (i.SAF) ir važtaraščių bei kitų 

krovinių gabenimo dokumentų duomenų (i.VAZ) teikimas VMI                      

nuo 2016-10-01 – VMI specialistės  Renata Vaikasienė  ir Danguolė Jegelavičienė

 KFK atstovų dalyvavimas London Sičio lietuvių klubo 10-mečio jubiliejaus 

šventėje

 Naujovės priimtame Darbo kodekse- SDG Teisės dep. direktorė Evelina Jasaitė

Profesinės ir asmeninės kompetencijos šiuolaikinių pokyčių kontekste. 

Finansų, ekonomikos, buhalterinės apskaitos specialistų kompetencijos su 

Marijampolės kolegija – Vaida Butkuvienė, Jurgita Gulbinienė



 Finansininko profesijos pristatymas, profesijos pasirinkimo galimybės ir 

sėkmė - VDU Atžalyno progimnazijoje - Vaida Butkuvienė, Mindaugas Bičkauskas, 

Danutė Binkienė, Vera Mileikienė

 AB DNB Banko naujas biuras Vilniuje. Temos: 

 Kiek įtakos įmonės kultūrai turi darbo aplinka - Personalo tarnybos vadovė 

Evelina Nagelytė-Boboriko

 Pensijų fondai-efektyvus būdas didinti darbuotojų lojalumą - Investicijų 

valdymo, pardavimo projektų vadovas Marius Ivanauskas

 Išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS) – VMI specialistės , kelių 

inspekcijos Vyr. patarėjas Deivis Jaskovikas

 Nauji verslo apskaitos standartai – Audito ir apskaitos t-bos  direktorius Audrius 

Linartas

 Tarptautinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė“. 

 1.Apskaitos direktyvos pokyčiai ir jų įtaka nacionaliniam apskaitos reglamentavimui

 -FM audito, apskaitos ir nemokumo valdymo dep. dir,, pav. P. Svorobovičienė

 2. Modernus požiūris į mokesčio mokėtojo elgsenos analizę ir modeliavimą-VMI

atrankos ir paramos auditui dep. anal. Modeliavimo sk. ved. V.Zaskevičius

 3. Verslo kliūčių žemėlapis 2016 – AB Citadele banko Kauno fil. Valdytojas 

 M. Bičkauskas







Dalyvių skaičius, pajamos, išlaidos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Narių 

skaičius 16 8 15 15 22 21 29

Įmokos 1876,74 810,94 1332,25 1300,39 1737,72 1867,68 2523,00

Išlaidos 110,06 125,90 96,89 534,12 471,57 1415,54
917,32

2289,74

Likutis 1766,68 2451,72 3687,08 4453,35 5719,5 6171,64 5487,54



KPPAR  Ekspertai

 2016m. Įkurta ekspertų grupė

 Pateiktas raštas su pasiūlymais FM-jai dėl 

IMAS sistemos įdiegimo

 Pateiktas raštas FM-jai dėl pelno mokesčio 

įstatymo pakeitimo

 2017 – parengta pateikti FM –jai nuomonė dėl 

finansinių ataskaitų gerinimo  







Tarptautinis bendradarbiavimas
 2013m. surengta profesinė kelionė į Strasbūrą ir Liuksemburgą

- Vyko susitikimai su Europos parlamento, Europos investicijų banko,

Europos audito rūmų pareigūnais

- 2013 m. - susitikimas su Europos Komisijos komisaru mokesčių,

muitų sąjungos, audito ir kovos su sukčiavimu klausimais Algirdu

Šemeta

 2015 m. dalykinė kelionė į London Sity. Susitikimai su kompanijų 

Deloitte,  Asset Management, Towers Watson, bankų HSBC, Morgan 

Stanley, bank of Ireland, juridinės k-jos K&L Gates LLP atstovais.

 2015m. susitikimas-diskusija su Švedijos juridine-ekonomine 

konsultacine firma Klintberg Consulting AB.

 2016 – 09- 09 dalyvavome  LCLC 10-mečio jubiliejaus renginyje 

Londone

 2017 01 21 – rūmuose lankėsi ES ambasadorius Rusijos federacijoje  

Vygaudas Ušackas, po apsilankymo LCLC










