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ABkinamasis �tas prie 2017 m. finansiniq ataskaitq rinkinio
I. BENDROJI DALIS
Lietuvos socialiniq tyrim4 centras (toliau-Centras) yra viesasis juridinis asmuo,
turintis s�kai� banke ir antspaud� su Lietuvos valstybes herbu ir savo pavadinimu. Centro
buveines adresas: A. Go§tauto g. 9, LT-01108, Vilnius. {staigos kodas 302470037.
Centro steigejas-Lietuvos Respublikos Vyriausybe.
Centro veikla grindfiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijq jstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.
Lietuvos socialini4 tyrimq centras vykdo jstatuose nustatytas funkcijas. Centras
yra valstybinis mokslini4 tyrimq institutas, veikiantis kaip valstybes biudfetine istaiga ir
vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ukio subjektams
svarbius ilgalaikius nustatytq k.ry¢iq mokslinius tyrimus ir eksperimentin<r (socialin<r,
kultiiriny) pie�.
Centras yra finansuojamas i§ Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto, gauna
pajamas, kaip mokestj uf doktoranturos studijas, bei pajamas i§ ukines, mokslines veiklos
teikiamq paslaugq. Centras vykdo ES bei kitus jvairius mokslo, bei ukines veiklos projektus ir
yra finansuojamas tikslinemis le§omis bei gauna param� i§ kitq §altiniq.
2017 gruodfio 31 d. Centre dirbo 66 darbuotojas ir stipendijos buvo mokamos 13
doktorantq.
Centro finansines ataskaitos teikiamos uf pilnus 2017 metus.
Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i§reik§ti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais - eurais. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. APSKAITOS POLITIKA
Lietuvos socialiniq tyrimq centro parengtos finansines ataskaitos atitinka
VSAFAS , kaip nustatyta Vie§ojo sektoriaus atskaitomybes jstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
Centro buhalterines apskaitos vadovas patvirtintas direktoriaus jsakymu 2012 m .liepos
27 dien�. Nr. V-38. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,, Finansiniq atskaitq rinkinio
pateikimas". Centras tvarkydamas buhalterin<r apskai� vadovaujasi pavyzdiniu biudzetiniq
istaigq buhalterines apskaitos vadovu, vie§ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes
standartais (VSAFAS), VSAK.1O metodine medfiaga, Lietuvos Respublikos jstatymais,

