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II.  APSKAITOS POLITIKA 

Instituto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. sausio mėn. 1 d.- birželio mėn. 

30 d. atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

Instituto apskaitos politika detaliai aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų 

aiškinamąjame rašte.  

 

III. PASTABOS 

 

1 pastaba. (P03) Nematerialus turto (toliau NT) balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 816,72 €.  

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta NT amortizacija 816,78 €.                         

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą  

sudaro 267866,49  €. 

Per ataskaitinį laikotarpį NT nenurašyta. 

2 pastaba. (P04) Ilgalaikio materialaus turto (toliau IMT) balansinė vertė 2006518,54 €, ją 

sudaro: 

2.1. Kultūros paveldo statiniai   1442364,00 €, kurių tikroji vertė prilyginta draudžiamąjai vertei 

2019-12-31. 

2.2. Transporto priemonės   9412,81 €; 

2.3. Kilnojamosios kultūros vertybės  382182,66 €; 

Kadangi Instituto turimos muziejinės vertybės nėra draudžiamos, duomenų rinkos vertei 

nustatyti nėra, jų tikroji vertė prilyginta įsigijimo savikainai. Tikrosios vertes pokytis 0. 

2.4. Kompiuterinė įranga   7558,07 €; 

2.5. Kita biuro įranga  5084,46 €;  

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujos kompiuterinės įrangos už 730,00 €, kt. biuro įrangos 

1569,31 € 

2.6. Kitas ilgalaikis materialus turtas (bibliotekų fondai)  159916,54 € ;  

Per ataskaitinį laikotarpį  papildyta  leidinių už 2307,92 €, tarp jų nemokamai iš įvairių šaltinių 

801,45 €. 

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta IMT nusidėvėjimo suma  4965,12 €. IMT nenurašyta. 

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą 

laikotarpio pabaigoje sudaro 407459,33 €. 

 

3 pastaba. (P08) Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 314977,53 €. 
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Tai instituto mokslo darbuotojų parengti mokslo leidiniai (monografijos, periodiniai, 

daugiatomiai ir kt.), kurių sklaida vykdoma nuolat.  

Likutis išlieka, nes mokslo leidinių pardavimo ir sklaidos ciklas yra nuo dviejų iki dešimties 

metų. Periodiniai, daugiatomiai leidiniai teoriškai turi būti , kol leidžiama serija ar raštų rinkinys. 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta naujai parengtų  leidinių ir kt. atributikos už  55109,80 €. 

Panaudota leidinių sklaidai už  43417,03 €, tarp jų: 

- perduota kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 6245,42 €. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir panaudota medžiagų  už 1528,91 €,  

tarp jų  kuro, degalų ir  tepalų – už 377,16 €. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 4905,52 €.  

Atiduotas naudoti ūkinis inventorius apskaitomas kiekine bei vertine išraiška nebalansinėje 

sąskaitoje.  

 

4 pastaba. (P09)  Išankstiniai apmokėjimai  81834,40 €, tarp jų: 

1. Už spausdinimo paslaugas  71035,16 

2. Komandiruotės išl. 951,10 

3. Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS (KTU) 1346,14 

3.  Ateinančių laikotarpių sąnaudos  už atliekų išvežimą 380,22 

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos  už prenumeratą   207.78 

5. Ateinančių laikotarpių konferencijos organizavimo 

sąnaudos 

7914,00 

 

 

5 pastaba. (P10) Per vienus metus gautinos sumos    283551,97 €: 

1. Pirkėjų skolos pagal  pardavimo, konsignacijos sutartis 63,30 

2. Sukauptos finansavimo pajamos  116536,46 

3. Sukauptas atostogų rezervas  133711,14 

4. Pajamų įmokų likutis ižde 2020 06 30 33241,07 

 

6 pastaba. (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai   161917,92 €.  

Likutį banko sąskaitose sudaro: 

1. Pavedimų lėšos 150447,02 










