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Vilnius
I. BENDROJI DALIS
Lietuvos literatūros ir meno archyvas ( toliau - Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga
įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m.
lapkričio 17 d., įstaigos kodas 190764949. Archyvo buveinė – O. Milašiaus g. 19, Vilnius, Lietuvos
Respublika. Archyvo stegėjas yra Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.. Archyvas finansuojamas
iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvui finansuoti
naudojamos ir 1.402 Nacionalinio dokumentų fondo administravimas (asignavimo valdytojo
pajamų įmokos).
2010 m. gruodžio 31 d. Archyve dirbo 19 darbuotojų, iš jų 4 valstybės tarnautojai ir 15
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
II. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS
Informacija kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo
paveikė Archyvo pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai
pateikiama priede Nr.3 ( 7-ojo VSAFAS).
III. PASTABOS
1. Ilgalaikis turtas
Archyvas savo veiklai vykdyti naudoja ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą, kurio
likvidacinė vertė lygi nuliui.
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupei programinė įranga, jos licencijos yra priskirta
buhalterinės apskaitos programa, kurios įsigijimo vertė- 2300 Lt, nusidėvėjimas – 1550 Lt,
likutinė vertė – 750 Lt.
Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kitas ilgalaikis materialus turtas , kurio įsigijimo vertė68623 Lt, nusidėvėjimas - 57169 Lt, likutinė vertė – 11454 Lt.
2008 m. kovo 20 d. Lietuvos literatūros ir meno archyvas ir UAB „Darstos kompiuterių
centras“ sudarė pirkimo- pardavimo sutartį . Archyvas avansu sumokėjo 3000 Lt. už keturis
stalinius kompiuterius. Prekės negautos. 2010 m. Archyvas neatlygintinai gavo ilgalaikio
materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina 8516 Lt, sukaupta nusidėvėjimo suma 8516 Lt.
2. Trumpalaikis turtas
Archyvo trumpalaikis turtas sudaro 43406 Lt, iš kurio: „Sukauptos gautinos sumos“.
35980 Lt, „ Pinigai ir pinigų ekvivalentai“, kurios sudaro 7345 Lt iš jų: 414 Lt įplaukos už
paslaugas banko sąskaitoje ir 6931 Lt pavedimų lėšos. 81 Lt išankstiniai apmokėjimai.
3. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas lentelėje Finansavimo sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Nr.2 ( 20-ojo VSAFAS ).
4. Įsipareigojimai

Archyvo trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 37141 Lt, iš jų: 414 Lt „ Mokėtinos sumos
į biudžetus ir fondus“, 143 Lt „ Tiekėjams mokėtinos sumos“, 36584 Lt „ Sukauptos mokėtinos
sumos“.
5. Grynasis turtas
Straipsnyje „ Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma 2685 Lt „ Ankstesnių metų perviršis
ar deficitas“ ir - 351 Lt „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“.
6. Pagrindinės veiklos pajamos
Veiklos rezultatų ataskaitoje Finansavimo pajamos suma 524539 Lt sudaro panaudotų
finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti, atsargoms įsigyti bei
kitoms išlaidoms pajamos, 2329 Lt pajamos už suteiktas paslaugas, 449 Lt pavedimų lėšų
pajamos
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos suma 527668 Lt ., tai darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo , ryšių ir atsargų sąnaudos.
8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas
Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas tai pagrindinių veiklos pajamų ir pagrindinių
veiklos sąnaudų skirtumas.
Priedai
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 1
priedo lentelėje.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateiktas 1 priedo lentelėje.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 1 priedo lentelėje.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
pateiktas 4 priedo lentelėje.
5. Kitos pajamos pateiktos 2 priedo lentelėje.
6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6 priedo lentelėje.
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