VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDO
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 METUS
1. Fondas ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto neturi.
2. Trumpalaikis turtas:
2.1. Atsargas sudaro grynųjų pinigų priėmimo kvitų blankai–24,79 Lt ;
2.2. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:
- pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 147017,21 Lt,
- pinigai kasoje – 705,93 Lt.
3. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 147424,67 Lt. Šią sumą sudaro:
dalininkų įnašai
821,00 Lt
veiklos rezultatas (nepanaudotos paramos likutis 2009.12.31) – 213198,32 Lt.
veiklos rezultatas (nuostolis 2010 m.)
– (68544,65) Lt;
tikslinis finansavimas iš ES
–
1950,00 Lt.
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:
- trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodyta skola tiekėjams – 323,14 Lt.
5. Per ataskaitinį laikotarpį fondo vadovams išmokėtos sumos:
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A. Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
1. Direktorė
Vidutinis vadovų skaičius per metus

2010 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų
ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
6. Fondas per 2010 m. komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo.
7. Gauta parama ir jos panaudojimas
6.1. 2010 m. pinigais gauta parama pagal jos teikėjus:
-parama gauta iš fizinių asmenų – 115616,78 Lt;
-VMI pervesti 2% GPM –346,60 Lt;
6.2.Suteikta parama (labdara)
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2010 metais Vilniaus
Licėjaus ūkiniams – buitiniams, ugdymo poreikiams tenkinti buvo perduota parama iš viso
171522,70 Lt sumai:
- materialinėmis vertybėmis:
baldai – 1655,81 Lt;
cheminės prekės – 834,54 Lt
drabužiai – 3428,01 Lt;
kanceliarinės prekės – 10844,61 Lt;

knygos – 10248,05 Lt;
higienos reikmenys- 2426,43 Lt;
kompiuterių dalys, programinė įranga – 3919,94 Lt;
maisto produktai – 2082,21 Lt;
medikamentai – 203,89 Lt;
sporto prekės – 970,24 Lt;
statybinės medžiagos – 10926,37 Lt;
ūkinės prekės – 19994,10 Lt;
kitos prekės – 13901,94 Lt.
Viso:
81436,14 Lt
- suteikta paslaugų:
apsaugos paslaugos – 406,56 Lt;
turto draudimo paslaugos – 1443,00 Lt;
fortepiono nuoma renginiui „Vilniaus licėjaus 20-metis“ – 2000,00 Lt;
gesintuvų patikrinimo išlaidos – 202,31 Lt;
greitosios pagalbos paslaugos renginio „Vilniaus licėjaus 20-metis“metu– 750,00 Lt;
salės nuomos išlaidos abiturientų diplomų teikimui – 4000,00 Lt;
įrankių, įrangos nuomos išlaidos – 1373,00 Lt;
mokestis už kopijavimo paslaugas – 18255,34 Lt;
laikraščio „Lietuvos žinios“ metinė prenumerata – 349,00 Lt;
patalpų nuoma renginiui „Vilniaus licėjaus 20-metis“ – 10000,00 Lt;
renginio „Vilniaus licėjaus 20-metis“ garso ir šviesos technikos organizavimas –
17787,00 Lt;
maitinimo išlaidos renginio metu „Vilniaus licėjaus 20-metis“ – 6885,50 Lt;
pastolių nuomos išlaidos – 417,41 Lt;
Vilniaus licėjaus patalpų remonto išlaidos – 9938,63 Lt;
pianino mechanikos reguliavimo išlaidos – 181,50 Lt;
laminavimas plėvele – 4091,37 Lt;
stiprintuvo remonto išlaidos – 280,00 Lt;
sportinės aprangos marginimo išlaidos – 221,00 Lt;
puodelių dekoravimo išlaidos renginiui „Vilniaus licėjaus 20-metis“-1153,12 Lt;
leidinių „Sparnai“ ir „Andai“ spausdinimo paslaugos – 4456,30 Lt;
transporto paslaugos – 1482,89 Lt;
mokestis už moksleivių dalyvavimą žaidynėse (startinis mokestis) – 310,00 Lt.
Viso:
85983,93 Lt
- apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti –
4102,63 Lt.
8. Fondo veiklos sąnaudas 2010 metais sudaro:
atlyginimai
kanceliarinių prekių išlaidos
bankui sumokėti komisiniai
Iš viso

Direktorė

12001,68 Lt;
0,85 Lt;
982,80 Lt;
12985,33 Lt
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