VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDO
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 METUS
1. Fondas ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto neturi.
2. Trumpalaikis turtas:
2.1. Atsargas sudaro grynųjų pinigų priėmimo kvitų blankai–24,65 Lt ;
2.2. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:
- pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 47262,32 Lt,
- pinigai kasoje – 52,56 Lt.
3. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 40619,97 Lt. Šią sumą sudaro:
dalininkų įnašai
821,00 Lt
veiklos rezultatas (nepanaudotos paramos likutis 2010.12.31) – 144653,67 Lt.
veiklos rezultatas (nuostolis 2011 m.)
– (104854,70) Lt;
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:
- trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodyta skola tiekėjams – 100,60 Lt;
- kitos mokėtinos sumos pagal avansines apyskaitas – 118,11 Lt;
- kitos mokėtinos sumos (klaidingai pervestos,grąžintinos) – 6386,00 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

2011 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų
ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
6. Fondas per 2011 m. komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo.
7. Gauta parama ir jos panaudojimas
6.1. 2011 m. pinigais gauta parama pagal jos teikėjus:
- parama gauta iš fizinių asmenų – 88312,00 Lt
parama gauta iš juridinių asmenų – 500,00 Lt;
- gautos sumos kompensuotinoms išlaidoms (laisvalaikio kambariui įrengti) -1316,91 Lt.
6.2.Suteikta parama (labdara)
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2011 metais Vilniaus
Licėjaus ūkiniams – buitiniams, ugdymo poreikiams tenkinti buvo perduota parama iš viso
180624,73 Lt sumai:
- materialinėmis vertybėmis:
baldai – 30641,01 Lt;
cheminės prekės – 936,33 Lt

kanceliarinės prekės – 9379,88 Lt;
knygos – 14256,54 Lt;
higienos reikmenys- 3040,05 Lt;
kompiuterių dalys, programinė įranga – 5218,10 Lt;
maisto produktai – 1255,53 Lt;
medikamentai – 34,58 Lt;
sporto prekės – 186,00 Lt;
turizmo prekės – 56,54 Lt;
statybinės medžiagos – 17481,02 Lt;
ūkinės prekės – 15083,99 Lt;
kitos prekės – 1380,65 Lt.
Viso:
98950,22 Lt
- suteikta paslaugų:
turto draudimo paslaugos – 1443,00 Lt;
filmavimo paslaugos – 600,00 Lt;
gelžbetonio gręžimo ir pjovimo paslaugos – 3761,77 Lt;
salės nuomos išlaidos abiturientų diplomų teikimui – 4000,00 Lt;
įrankių, įrangos nuomos išlaidos – 1325,83 Lt;
mokestis už kopijavimo paslaugas – 22045,80 Lt;
pastolių,mechanizmų nuomos išlaidos – 3950,65 Lt;
Vilniaus licėjaus patalpų remonto išlaidos (chemijos kab. įrengimas) – 23241,40 Lt;
Kitų patalpų remonto išlaidos – 16638,91 Lt;
Pianino mechanikos reguliavimo ir derinimo išlaidos – 181,50 Lt;
transporto paslaugos – 2000,78 Lt;
grafitų ir fasadų valymo išlaidos – 377,52 Lt;
skaitmeninės spaudos išlaidos – 156,09 Lt;
laipiojimo sistemos nuoma – 500,00 Lt;
poilsiavietės „Bražuolė“ įrangos nuoma – 360,00 Lt;
renginio „Video vasara 2011“ aptarnavimo mokestis- 174,24 Lt;
mokestis už moksleivių dalyvavimą žaidynėse (startinis mokestis) – 400,00 Lt.
Viso:
81157,49 Lt
- apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti –
517,02 Lt.
8. Fondo veiklos sąnaudas 2011 metais sudaro:
atlyginimai
kanceliarinių prekių išlaidos
bankui sumokėti komisiniai
Iš viso

Direktorė

12001,68 Lt;
71,89 Lt;
968,40 Lt;
13041,97 Lt
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