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I. BENDROJI DALIS
1. Informacija apie Ƴstaigą
Alytaus apskrities archyvas (toliau – Archyvas) – valstybơs biudžetinơ Ƴstaiga
Ƴregistruota Valstybơs Ƴmonơs Registrǐ centro Alytaus filialo Juridiniǐ asmenǐ registre 1997 m.
lapkriþio 17 d. Ƴregistravimo Nr. BD-97-1370, Ƴstaigos kodas 190766238. Archyvas yra viešasis
juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybơs herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas
banke. Archyvo buveinơ – Jotvingiǐ gatvơ 7, Alytus.
Archyvas yra valstybinơs archyvǐ sistemos Ƴstaiga, atliekanti viešojo administravimo
funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentǐ ir archyvǐ Ƴstatymo, kitǐ Ƴstatymǐ
Ƴgyvendinimu. Archyvo steigơjas yra Lietuvos vyriausioji archyvaro tarnyba.
2.Archyvo veikla
Archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentǐ fondo nuolatinio saugojimo
dokumentus, užtikrina visuomenơs priơjimą prie saugomǐ dokumentǐ Ƴstatymǐ nustatyta tvarka,
atlieka valstybơs ir savivaldybiǐ institucijǐ, Ƴstaigǐ, Ƴmoniǐ veiklos dokumentǐ valdymo priežiǌrą,
saugomǐ dokumentǐ pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentǐ kopijas, išrašus asmenǐ
prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti, teikia mokamas dokumentǐ tvarkymo, paieškos,
kopijavimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas teisơs aktǐ nustatyta tvarka.
Archyvas vykdo „Nacionalinio dokumentǐ fondo administravimo programą“, kuri yra
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybơs biudžeto teisơs aktǐ nustatyta tvarka, ir „Specialiąją
archyvǐ paslaugǐ programą“ , kurią sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir patalpǐ nuomos lơšos.
Archyvas neturi kontroliuojamǐ ir asocijuotǐjǐ subjektǐ.
3. Finansiniai metai
Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
4. Darbuotojǐ skaiþius
2012 m. kovo 31 d. archyve dirbo 9 darbuotojai, iš jǐ 5 valstybơs tarnautojai ir 4
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Dơl ekonominiǐ priežasþiǐ panaikinta darbuotojo,
dirbanþio pagal darbo sutartƳ, pareigybơ ir darbuotoja atleista iš darbo.
II. APSKAITOS POLITIKA
Archyvo finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybơs
standartais (toliau – VSAFAS). Apskaita tvarkoma taikant dvejybinƳ Ƴrašą. Apskaitos duomenys
detalizuojami pagal požymius:
1. valstybơs funkciją;
2. programą;
3. lơšǐ šaltinƳ.

2
III. PASTABOS

VEIKLOS REZULTATǏ ATASKAITA 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

 ͳǤ Finansavimo pajamos 97871 Lt, tai pajamos iš valstybơs biudžeto 96662 Lt, iš kitǐ
finansavimo šaltiniǐ 1209 Lt
 ʹǤ Pagrindinơs veiklos kitos pajamos 4799 Lt , tai pajamos už patalpǐ nuomą 1393 Lt,
pajamos už suteiktas paslaugas 3406 Lt.
͵Ǥ Sąnaudas 100420 Lt sudaro: darbo užmokesþio ir socialinio draudimo Ƴmokos 75058
Lt, ilgalaikio materialaus turto nusidơvơjimas ir amortizacija – 2920 Lt, komunalinơs paslaugos ir
ryšiai – 21673 Lt, transporto sąnaudos – 94 Lt, sunaudotǐ atsargǐ savikaina - 675 Lt.

FINANSINƠS BǋKLƠS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
ͳǤIlgalaikis nematerialus turtas pilnai nusidơvơjĊs, bet naudojamas Ƴmonơs veikloje.
ʹ.Ilgalaikio materialaus turto likutinơ vertơ 2012 m. kovo 31 d. 167427 Lt.
͵.Trumpalaikis turtas 27845 Lt.
Atsargos – 283 Lt ( rašomasis popierius, pašto vokai, degalai )
Ͷ. Išankstiniai apmokơjimai 270 Lt: išankstiniai mokơjimai tiekơjams 3 Lt, automobilio
draudimas 68 Lt, prenumeratos išlaidos 133 Lt, šiukšliǐ išvežimas – 66 Lt
ͷǤ Per vienerius metus gautinos sumos 26442 Lt sudaro: gautinos sumos už turto
naudojimą 464 Lt, sukaupti atostoginiai 11258 Lt ir sukauptos socialinio draudimo Ƴmokos 3488 Lt,
sukauptos gautinos sumos 3928 Lt; kitos gautinos sumos – 7304 Lt.
Ǥ Pinigai banko sąskaitoje 850 Lt (pajamos už suteiktas paslaugas).
Ǥ Finansavimo sumos 164427 Lt: iš valstybơs biudžeto 152333 Lt, iš kitǐ šaltiniǐ 12094
Lt ( tai automobilio FORD Ƴsigyto iš spec. lơšǐ likutinơ vertơ ).
ͺǤ Trumpalaikiai Ƴsipareigojimai 25500 Lt. Mokơtinos sumos: pervestinos sumos už
suteiktas paslaugas 850 Lt, tiekơjams - 9905 Lt, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas
14745 Lt.
ͻ. Grynasis turtas – 2250 Lt.
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