VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vilniaus licėjaus labdaros ir paramos fondas ( toliau – Fondas) yra Lietuvos Respublikos
registruotas juridinis asmuo, įsteigtas 2006 m. balandžio 03 d.
Fondo buveinės adresas yra: S.Žukausko g. 49-9, Vilniuje, identifikavimo kodas 300556352.
Atsiskaitomosios sąskaitos: Nr. LT51 7230 0000 0070 0117 UAB Medicinos bankas, banko
kodas 72300.
Fondo tikslas yra teikti licėjui finansinę ir kitokią paramą administracinėms – ūkinėms
funkcijoms vykdyti, mokslo renginiams organizuoti, mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai
remti, mokytojų profesiniam tobulinimui ir mokinių ugdymui užtikrinti bei kitiems mokyklos
poreikiams tenkinti.
Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai : finansinių metų pradžia – sausio 1 d, pabaiga
– gruodžio 31.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje fonde dirbo 1 darbuotojas.
Fondo lėšų šaltiniai yra gauta parama iš fizinių bei juridinių asmenų, gauta 2% GPM.
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. Kitos gautinos sumos-60.13 Lt;
2.3. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:
- pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas – 59258.01 Lt,
3. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 57193.18 Lt. Šią sumą sudaro:
dalininkų įnašai
- 821,00 Lt
veiklos rezultatas (nepanaudotos paramos likutis 2011.12.31) – 39798.97 Lt.
veiklos rezultatas (pelnas 2012 m.)
– 16573.21 Lt;
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:
- trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodyta skola tiekėjams – 2149.61 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

2012 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų
ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
6. Fondas per 2012 m. komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo.

7. Gauta parama ir jos panaudojimas
7.1. 2012 m. pinigais gauta parama pagal jos teikėjus:
- parama gauta iš fizinių asmenų – 105910,00 Lt.
- parama gauta iš juridinių asmenų – 6600,00 Lt;
- gautos lėšos 2% GPM-2444,93 Lt.
7.2.Suteikta parama (labdara)
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2012 metais Vilniaus
Licėjaus ūkiniams – buitiniams, ugdymo poreikiams tenkinti buvo perduota parama iš viso
85331,80 Lt sumai:
- materialinėmis vertybėmis-47475,37 Lt;
- suteikta paslaugų-35933,81 Lt;
- apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti –
1922,62 Lt.
8. Fondo veiklos sąnaudas 2012 metais sudaro:
atlyginimai
bankui sumokėti komisiniai
Iš viso

Direktorė

12011,52 Lt;
1038,40 Lt;
13049,92 Lt
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