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SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Lietuvos kultūros tyrimų institutas registruotas Registrų centre Vilniaus filiale 2002 m. balandžio mėn. 11
d. Teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga.
Steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos kultūros tyrimų instituto steigėjo teises ir pareigas
įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.
Buveinės adresas: Saltoniškių g. 58,Vilnius.
Įmonės kodas – 111961791.
Pagrindinė veikla – mokslinių tyrimų plėtojimas, išlaikomas valstybės.
Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų, filialų bei kitų struktūrinių
padalinių.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį yra 94.
Per trečią 2018 m. ketvirtį instituto apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nebuvo
užfiksuota, šių ūkinių operacijų nebuvo ir 2017 m.
Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo
sprendimų dėl teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, galėjusių paveikti tolesnę instituto veiklą.
Instituto finansinės ataskaitos tiekiamos už 2018 metų 9 mėnesius. Ataskaitos pateikiamos eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA
Lietuvos kultūros tyrimų instituto apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų
rinkinio aiškinamajame rašte.
III. PASTABOS
1 pastaba: Per 2018 m. naujo ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta.
Į biblioteką neatlygintinai gauta knygų už 923,0 Eur, nemokamai perduota knygų už 805,0 Eur.
Ilgalaikio turto, visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo instituto veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje yra 72185,92 Eur.
Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekos fondas.
2 pastaba: Išankstinius mokėjimus sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams.
3 pastaba: Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:
Pervestos į valstybės biudžetą nepanaudotos pajamų įmokos,
sukauptų atostogų rezervas,
sukauptos gautinos sumos (skola tiekėjams),
gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas.

4 pastaba: Kitos veiklos pajamos:
Institutas gauna ekonominę naudą iš kitos veiklos, pajamos uždirbamos iš materialiojo turto nuomos ir
parduodant prekes, t. y., Instituto išleistas mokslines knygas.
Metinės pajamos sudaro apie 15 tūkst. eurų.
5 pastaba: Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorius, pagal sutartis gautas turtas.
6 pastaba: 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenimis darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos padidėjo
189,2,0 tūkst. eurų palyginus su praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio
informacija.
7 pastaba: Trumpalaikių įsipareigojimų kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro pervestinos sumos į valstybės
biudžetą 426 Eur., o kitus trumpalaikius įsipareigojimus– mokėtini veiklos mokesčiai 16 Eur.
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