LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

2010 METŲ 3 KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010-10-14 Nr. 9V-212
Vilnius

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, įstaigos kodas – 191520296, (toliau vadinama –
Archyvas) valstybės archyvų sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Archyvo
steigėjas yra Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Archyvas
įgyvendina Lietuvos archyvo departamento 2008-2010 m. strateginio veiklos plano, parengto ir
patvirtinto teisės aktų nustatyta tvarka, programų uždavinius ir priemones. Archyvas kontroliuojamų
subjektų neturi.
Archyvas vykdo dvi programas: Nacionalinio dokumentų fondo administravimo ir Archyvo
paslaugų specialiąją programą. Archyvų paslaugų specialiosios programos tikslas-tenkinti vartotojų
poreikius, teikiant įstatymų nustatytas mokamas paslaugas. 2010 metams Nacionalinio dokumentų
fondo administravimo programai Archyvui patvirtinta 580,4 tūkst. litų sąmata, Archyvų paslaugų
specialiajai programai – 18,8 tūkst. litų.
Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
Archyve dirba 12 valstybės tarnautojų ir 3 darbuotojai pagal darbo sutartis.
Trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1. Finansinės būklės ataskaita 2010 metų rugsėjo 30 dienai (be praėjusio ataskaitinio
laikotarpio palyginamųjų sumų).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (be praėjusio ataskaitinio laikotarpio palyginamųjų sumų).
3. Finansavimo sumų detalizavimo ataskaita pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybė standarto (toliau – VSAFAS) „Finansavimo sumos“ 4 priedą.
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktoje ataskaitoje matome, kad
finansavimo sumos buvo gautos tik iš valstybės biudžeto: nepiniginiam turtui pirkti – 660,00Lt. ir
kitoms išlaidoms kompensuoti – 401930,52 Lt.
Finansinės būklės ataskaitoje 2010 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikis turtas pateikiamas likutine
verte. Trumpalaikį turtą sudaro gautinos finansavimo sumos - 28303,08 Lt; sukauptos gautinos sumos
darbo užmokesčiui - 31520,38 Lt, kitos sukauptos sumos kitoms paslaugoms - 402,48 Lt ir kitos
sukauptos gautinos sumos pagal Archyvų paslaugų specialiąją programą-13434,09 Lt. Trumpalaikiai
įsipareigojimai 3 ketvirčio pabaigoje sudaro 35189,42 Lt, tai einamojo mėnesio įsiskolinimas už
telefoninio ryšio paslaugas ir su darbo santykiais susiję mokėjimai (darbo užmokestis -15162,10 Lt,
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mokesčiai SODRAI -14004,46 Lt, mokesčių inspekcijai - 5049,98 Lt. Kitus trumpalaikius
įsipareigojimus sudaro pervestinos sumos Lietuvos archyvų departamentui (pajamos už paslaugas) 70,40 Lt ir gauti išankstinai mokėjimai už paslaugas - 500,00 Lt.
Veiklos rezultatų ataskaitoje 2010 m. rugsėjo 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir
pagrindinės veiklos sąnaudos, paskaičiuotas 10264,97 litų pagrindinės veiklos perviršis.
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