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I. BENDROJI DALIS
1. Informacija apie įstaigą
Alytaus apskrities archyvas (toliau – Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga
įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m.
lapkričio 17 d. įregistravimo Nr. BD-97-1370, įstaigos kodas 190766238. Archyvas yra viešasis
juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas
banke. Archyvo buveinė – Jotvingių gatvė 7, Alytus.
Archyvas yra valstybinės archyvų sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo
funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų
įgyvendinimu. Archyvo steigėjas yra Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
2.Archyvo veikla
Archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo
dokumentus, užtikrina visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta tvarka,
atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų valdymo priežiūrą,
saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų
prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti, teikia mokamas dokumentų tvarkymo, paieškos,
kopijavimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.
Archyvas vykdo „Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programą“, kuri yra
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka, ir „Specialiąją
archyvų paslaugų programą“ , kurią sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomos lėšos.
Archyvas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.
3. Finansiniai metai
Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
4. Darbuotojų skaičius
2010 m. kovo 31 d. archyve dirbo 10 darbuotojų, iš jų 5 valstybės tarnautojai ir 5
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
II. APSKAITOS POLITIKA
Nuo 2010 metų sausio 1d. archyvo buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomo bendro sąskaitų plano
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Alytaus apskrities direktorės 2010 m.
kovo 30 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintas naujas archyve naudojamų sąskaitų planas. Vadovaujantis
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.1K-224 (Žin., 2009, Nr.
87-3712) nustatyta tvarka, buhalterinių sąskaitų likučiai iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį
sąskaitų planą.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl
minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams
patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.72-2921) 3 punktu, archyvo direktorės 2010 m. vasario 10
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d. įsakymu Nr.V-2 patvirtinti Alytaus apskrities archyvo ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2010
m. sausio 1 dienos.
III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio
laikotarpio ūkinės operacijos.
Finansinės būklės atskaitoje ilgalaikis turtas pateikiamas likutine verte. Finansavimo
sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikiame 1 priede.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos
sąnaudos.
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