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FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS
Lietuvos istorijos institutas (toliau - Institutas) yra biudžetinė Įstaiga, finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 111955361.
Adresas: Kražių gt.5, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kontroliuojantis subjektas Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.
Pagrindinė veikla -  humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai. Be pagrindinės 

veiklos užsiima paslaugų ir prekių (knygų) pardavimu.
Institutas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją 

sąskaitą Swed banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 
vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų II -ojo ketvirčio paskutinės 
dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Institutas
neturi.

Instituto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -  110. Instituto ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje patvirtinta 110 etatų.

Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę instituto veiklą, 2016 m. I-ą pusmetį nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Instituto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS).

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. 159 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima 
ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami instituto 

sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitoje yra registruojama tik instituto patikėjimo teise valdomas, 
naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir 
sąnaudos. Turtas, valdomas kitais pagrindais (pvz., nuomos, panaudos), registruojamas 
nebalansinėse sąskaitose.

Apskaita tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema 
„Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
ljvalstybės funkciją; 2)programą; 3)lėšų šaltinį; 4)valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų 
ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,



palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išsami Instituto apskaitos politika pateikta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio 
aiškinamajame rašte.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. Institutas išregistruotas iš pridėtinės vertės mokesčio 
mokėtojų registro.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

EURO {VEDIMAS

Visų finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenys pateikti eurais ir euro 
centais. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos 
dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) ir patvirtino, kad Lietuvoje euras įvedamas nuo 
2015 m. sausio 1 d. bei nustatė neatšaukiamą lito ir euro perskaičiavimo kursą - 3,4528 lito už eurą.

Instituto buhalterinės apskaitos duomenys, sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais, buvę 
2014 m. gruodžio 31 d., perskaičiuoti į eurus, pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punkto 
reikalavimus. Nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos Instituto apskaita tvarkoma ir duomenys 
finansinėse ataskaitose nurodomi eurais. Skirtumas dėl valiutos kurso perskaičiavimo sudarė -0,41 
Eur.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.l Nematerialusis turtas
Per ataskaitinį laikotarpį Instituto nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes 

pasikeitimas pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede 13 ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 
Instituto nematerialųjį turtą sudarė programinė įranga ir jos licencijos -  4 275,64 Eur.. Įstaiga 
nupirko programinės įrangos (įsigijimo savikaina 1 953,26 Eur). Programinė įranga įsigytą iš 
pajamų įmokų lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį programinė įranga amortizuota 2 105,71 Eur.

2016 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 
nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 38 930,62 Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per 2016 m. II ketvirtį Institute nebuvo keisti. 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“. 
Per atskaitinį laikotarpį Instituto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

2016 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 441 458,09 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai -  405,18 Eur;
Transporto priemonės -56883,9 8 Eur,
Baldai ir biuro įranga -  269 837,93 Eur;
Kompiuterinė įranga -  106 887,77 Eur;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas -  7 443,23 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir/ar užstatyto 

kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.
Ilgalaikio materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio 

finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
Ilgalaikio materialiojo turto perduoto Turto bankui taip pat nebuvo.



Instituto bibliotekoje esantys leidiniai yra Kitas ilgalaikis turtas ir apskaitomi sąskaitų 
plano 1209201 sąskaitoje „Bibliotekos fondai “.Bibliotekos fondų likučiai ir pasikeitimai iki 
ataskaitinio laikotarpio pradžios buvo parodomi 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikis materialusis 
turtas“ 12 stuk “Kitos vertybės“.

2009 m. gruodžio 28 d. ir 2010 m. kovo 30 d. direktoriaus įsakymų buvo sudaryta 
komisiją ir buvo atliktas senų ir ypač vertingų spaudinių perkainavimas. Po atlikto perkainavimo 
spaudinių vertė padidėjo 436 065,76 Eur, šiai sumai buvo atliktas bibliotekos fondų tikrosios vertės 
padidėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal buhalterinę pažymą senų ir ypač vertingų spaudinių vertė 
(1 048,76 Eur) buvo išskirtą iš bendros bibliotekų fondų vertės ir perkeltą į sąskaitos plano 1209301 
sąskaitą „ Kitų vertybių įsigijimo savikaina“. Pasikeitimai parodyti 12-ojo VSAFAS 1 priedo 
„Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 ir 13 stuk Eik pergrupavimai. Bibliotekos fondų likutis 
2015.01.31d. 504 103,52 Eur. buvo perkeltas iš 12 stul.“Kitos vertybės“ į 13 stul.“Kitas ilgalaikis 
turtas“. Nuo šio ataskaitinio laikotarpio pradžios Bibliotekos fondų likučiai ir jų pasikeitimai bus 
rodomi 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 stuk “Kitas ilgalaikis turtas“.

13 stuk Eil.Nr.5 „Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai“ parodytos knygos 
kurios neatlygintinai buvo gautos ir užregistruotos užbalansinėje sąskaitoje 021 ir perkeltos į 
balansinę sąskaitą 1209201. „Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina“.

Pastaba Nr.3 Atsargos
Per atskaitinį laikotarpį Instituto atsargų nuvertėjimo nebuvo.
Per ataskaitinį laikotarpį Institutas gavo iš trečiųjų asmenų vandens vėsinimo-kaitinimo 

aparatą pagal panaudos sutartį ir užpajamavo užbalansinėje sąskaitoje 0230001 „Trumpalaikis turtas 
pagal panaudos sutartį“ suma 305,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas gavo iš Valstybinės atominės energetikos saugos 
inpekcijos ūkinį inventorį (darbo kėdės ir posėdžių stalus) naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 
teise. Turtas užpajamuotas į balansinė sąskaitą 2020001 „Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina“ 5 
344.60 Eur. sumai

Instituto atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (FBA.C.I.2) pateikiamas 
pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedamas 4 priedas).

Pastaba Nr.4 Išankstiniai apmokėjimai
Instituto išankstinius apmokėjimus (FBA.C.II) sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams - 

36,64 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - 141,43 Eur, kurių bendra suma yra 178,07 Eur. 
Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų likutį 2016 m. birželio 30 d. sudaro: spaudinių ir leidinių 
prenumerata 2016 metams.

Pastaba Nr.5 Per vienus metus gautinos sumos
Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų įsigijimo savikaina sudarė 185 

079,21 Eur: 1.1 gautinos sumos iš pirkėjų už parduotas prekės ir paslaugas 21 436,32 Eur (t.t už 
parduotas knygas 1 661,08 Eur, 19 775,24 Eur už suteiktas paslaugas -archeologiniai žvalgomieji 
tyrimai); Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto metų pabaigoje 163 622,50 Eur susideda iš 
planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio
drauc imo įmokų, savo lėšos valstybės ižde.
Eik
Nr.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (Eur)

1. Sukauptiems atostoginiams ir soc. draudimui 145 647,49
2. Savos lėšos ižde 17 177,75
3. Sukauptos finansavimo pajamos 797,26

IŠ VISO: 163 622,50



Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 20,39 Eur. yra kasos aparato piniginis likutis. 

Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų likutį (88 693,01 Eur) sudaro: biudžetinės lėšos -  17 681,07 Eur, Europos Sąjungos 

lėšos -  57 629,60 Eur, lėšos iš kitų šaltinių -  13 382,34 Eur.( gauta paramą iš trečiųjų juridinių 
asmenų, VMI paramos lėšos 2%).

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumos
2016 m. birželio 30 d. Instituto finansavimo sumas sudarė: finansavimo sumos iš 

valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir iš kitų finansavimo šaltinių, kurios 
dar skirstomos į finansavimo sumas: „Nepiniginiam turtui įsigyti“ ir „Kitoms išlaidoms“.

Finansavimo sumų likutis 2016 m. birželio 30 d. (FBA.D.) sudarė 2 745 855,89 Eur, 
tame skaičiuje: iš valstybės biudžeto -  2 577 768,40 Eur (FBA.D.L), iš Europos Sąjungos -  121 
563,81 Eur (FBA.D.III.), iš kitų finansavimo šaltinių -  46 523,68 Eur (FBA.D.IV).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 
ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Instituto finansavimo sumų likučiai pateikti pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 
sumos“ 5 priedas.

Pastaba Nr.8 Įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų Institutas neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2016 m.

birželio 30 d. sudarė 204 659,40 2ur. iš jų:
Eik Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur)
FBA.E.II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 8 457,81
FBA.E.II.10 Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai
54 207,42

FBA.E.II.ll Sukauptos mokėtinos sumos 133 283,70
FBA.E.II.12 Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai
8 710,47

Iš viso: 204 659,40

Tiekėjams mokėtinos sumos yra už:
Eik
Nr.

Tiekėjams mokėtinos sumos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena (Eur)

1. Ryšio paslaugas 141,34
2. Prekes 118,37
3. Komunalines paslaugas 780,61
4. Kitas paslaugas 7417,49

Iš viso: 8 457,81

Sukauptos mokėtinos sumos yra:
Eik
Nr.

Sukauptos mokėtinos sumos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena (Eur)

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 101 658,02
2. Sukauptos valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sąnaudos
3 F 625,68

Iš viso: 133 283,70



Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Eil.
Nr.

Kiti trumpalaikiai 
įsipareigojimai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena (Eur)

1. Stipendijos doktorantams 5 684,80
2. Kiti gauti išankstiniai 

apmokėjimai
2 426,50

3. Kt.mokėtinos sumos 
darbuotojams pagal avanso 
apyskaitą

599,17

Iš viso: 8 710,47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Instituto pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už mokslo tiriamuosius ir 

taikomuosius darbus. 2016 m. instituto pagrindinės veiklos kitos pajamos- 12 028,17 Eur. 
(VRA.A.III. 1.).

Kitas veiklos pajamas 17 118,73 Eur sudaro pajamos iš atsargų pardavimo (VRA.D.I.).

Pastaba Nr. 10 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą -48,14 Eur sudaro 
nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo. Informacija pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių 
ataskaitų aiškinamasis raštas “ 4 priede.

IV.KITI PAAIŠKINIMAI

Apskaitiniai jverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymo nebuvo.
Institutas abejotinų skolų neturi.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių 

metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Institute nebuvo.
Teisinių ginčų Institutas neturi.
Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2

lapai.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Zita Medišauskienė

f

Vyriausioji buhalterė Marytė Maskaliunienė



2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, Finansinės būklės ataskaitos forma)

_____________Lietuvos istorijos institutas____________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

____________ kodas 11195536L Kražių g. 5, Vilnius______________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2016 M.birželio 30 D. DUOMENIS

____ 2016-08-03_____ Nr. _FA- *>/j,OlG
(data)

________________________Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio

diena

Paskutinė
praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena
A. ILGALAIKIS TURTAS 2,846,813.69 2,870,404.82
I. Nematerialusis turtas 1 4,275.64 4,428.09

1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė jranga ir jos licencijos 4,275.64 4,428.09
1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas 2 2,842,538.05 2,865,976.73

II. 1 Žemė 380,000.00 380,000.00
II.2 Pastatai 1,430,079.27 1,439,280.39
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 22,627.00 24,152.74
II.6 Transporto priemonės 0.00 0.00

' II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8 Baldai ir biuro įranga 65,990.96 81,325.56
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 943,840.82 941,218.04

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
c. TRUMPALAIKIS TURTAS 923,633.32 844,402.50
I. Atsargos 3 649,683.03 693,653.78

1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 9,666.81 7,583.23
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 21,611.54 27,971.61
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 618,404.68 658,098.94
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai apmokėjimai 4 178.07 3,387.47
III. Per vienus metus gautinos sumos 5 185,079.21 117,156.69

III.l Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos 0.00
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 21,436.32 10,550.41
III.5 Sukauptos gautinos sumos 163,622.50 103,380.66
III.6 Kitos gautinos sumos 20.39 3,225.62
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 88,693.01 30,204.56

IŠ VISO TURTO: 3,770,447.01 3,714,807.32
D. FINANSAVIMO SUMOS 7 2,745,855.89 2,814,584.39
1. IŠ valstybės biudžeto 2,577,768.40 2,696,859.16
II. Iš savivaldybės biudžeto
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 121,563.81 74,453.49
IV. IŠ kitų šaltinių 46,523.68 43,271.74
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 204,659.40 87,175.64
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 204,659.40 87,175.64
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų-dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą



Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio

diena

Paskutinė
praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena
II.6 Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 8,457.81 0.00

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 54,207.42 0.00
II. 11 Sukauptos mokėtinos sumos 133,283.70 84,655.30
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 8,710.47 2,520.34

F. GRYNASIS TURTAS 819,931.72 813,047.29
I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai 771,734.77 771,734.77

II.1 Tikrosios vertės rezervas 771,734.77 771,734.77
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 48,196.95 41,312.52

IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 6,884.43 -2,730.59
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 41,312.52 44,043.11
G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 3,770,447.01 3,714,807.32

___________ Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių.
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 
vadovas)

\/!a€ 9 ^
(parašas)

__________ Vyriausioji buhalterė.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

M f
(parašas)

Zita Medišauskienė
(vardas ir pavardė)

Marytė Maskaliūnienė
(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS 
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_____kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius__________
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą 

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M.birželio 30 D. DUOMENIS

_2016-08-03__Nr._FA-_4/c&0 i &
(data)

Eil. N r. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 886 ,366 .47 899 ,313 .94
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 874 ,338 .30 893 ,318 .81
1. 1. Iš valstybės biudžeto 846,389.40 721,238.53
1.2. Iš savivaldybių biudžetų
1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 27,651.83 167,412.69
1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 297.07 4,667.59
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 12,028.17 5 ,995 .13
III. 1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9 12,028.17 5,995.13
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -896 ,552 .63 -905 ,914 .46
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -714,382.66 -718,827.43
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -29,158.16 -46,376.56
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -19,921.65 -19,292.62
IV. KOMANDIRUOČIŲ -6,535.99 -26,982.81
v . TRANSPORTO -623.20 -913.70
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -45.00 -216.17
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -150.58
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -13,655.79
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -57,277.70 -38,723.22
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -40,872.80
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO -4,648.00 -550.82
XIII. KITŲ PASLAUGŲ -23,040.94 -13,594.36
XIV. KITOS -46.53 -26,630.40
c . PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -10,186.16 -6,600.52
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 17,118.73 11,929.56
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 9 1 7 ,1 1 8 .7 3 1 1 ,9 2 9 .5 6
II. PERVESTINOS { BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 10 -48.14 131.68

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO [TAKĄ 6,884.43 5,460.72

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 6,884.43 5,460.72
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

__Direktoriaus pavaduotoja,pavaduojanti direktorių_
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė_
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Zita Medišauskienė 
(vardas ir pavardė)

Marytė Maskaliūnienė 
(vardas ir pavardė)



(

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

A

Eil. 
N r.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotar]?\

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą

Finansavimo
sumų

pergrupavimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo
sumų

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo
sumų

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo
sumų

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo
sumos

(grąžintos)

Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

2,696,859.16 665,039.32 6,966.63 5,478.65 -1,318.02 -47,066.56 -743,921.78 -4,269.00 0.00 0.00 2,577,768.40

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2,610,375.05 1,865.00 4,413.03 5,478.65 -1,318.02 -47,066.56 -23,447.02 2,550,300.13
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 86,484.11 663,174.32 2,553.60 -720,474.76 -4,269.00 0.00 27,468.27

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 
sayivaldybės biudžeto asignavimų 
dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES 
projektams finansuoti):

74,453.49 73,627.99 0.00 61.54 -196.16 0.00 -26,383.05 0.00 0.00 0.00 121,563.81

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 69,511.97 61.54 -196.16 -11,140.12 58,237.23
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4,941.52 73,627.99 -15,242.93 63,326.58
4. Iš kitų šaltinių: 43,271.74 0.00 0.00 3,549.01 0.00 0.00 -297.07 0.00 0.00 0.00 46,523.68

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 36,133.28 3,549.01 39,682.29
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 7,138.46 -297.07 6,841.39
5. Iš viso finansavimo sumų 2,814,584.39 738,667.31 6,966.63 9,089.20 -1,514.18 -47,066.56 -770,601.90 -4,269.00 0.00 0.00 2,745,855.89

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



I

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 
5 priedas

A

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo
sumos

(gautinos)

Finansavimo
sumos

(gautos)
Iš viso

Finansavimo
sumos

(gautinos)

Finansavimo
sumos

(gautos)
Iš viso

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

1.
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų)

2,696,859.16 2,696,859.16 2,577,768.40 2,577,768.40

2.
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų 
dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų)

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES 
projektams finansuoti)

74,453.49 74,453.49 121,563.81 121,563.81

4. Iš kitų šaltinių 43,271.74 43,271.74 46,523.68 46,523.68
5. Iš viso 0.00 2,814,584.39 2,814,584.39 2,745,855.89 2,745,855.89


