VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
2019 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 Vilniaus 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 dalininkai praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų pabaigoje nesikeitė - šeši. Finansiniais metais dalininkų
įnašų nebuvo.
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, gyventojų skirta GPM dalis.
1. Fondas ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto neturi.
2. Trumpalaikis turtas:
2.1. Atsargas sudaro grynųjų pinigų priėmimo kvitų blankai–7,01 EUR ;
2.2. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 197,91 EUR;
2.3. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:
- pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 163847,23 EUR;
- pinigai kasoge – 1059,86 EUR.
3. Trumpalaikių įsipareigojimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - nėra.
2019 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto
perleidimo.
4. Gauta parama ir jos panaudojimas:
2019 m.pavedimu į atsiskaitomčją sąskaitą gauta 45603,36 EUR paramos pagal jos teikėjus:
- parama gauta iš fizinių asmenų 21165,00 EUR;
parama gauta iš juridinių asmenų – 6350,00 EUR (UAB „Light Conversion“ – 1000,00 EUR;
UAB "Panevėžio bičiulis" 300,00 EUR; UAB "Norfos mažmena"- 800,00 EUR; UAB "Moller auto"-1000,00 EUR;
UAB "Fima"-500,00 EUR; UAB "RETAIL IQ"-200,00 EUR; IĮ "Techsalis" – 150,00 EUR; UAB "Mąstanti mokykla"-700,00 EUR;
UAB "ALVORA" – 700,00 EUR; UAB "Delta nova" – 1000,00 EUR.
- VMI pervesta (gyventojai, skyrę GPM dalį) – 18088,36 EUR.
5. Suteikta parama Vilniaus licėjui
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2019 metais Vilniaus Licėjaus 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 buvo perduota parama iš viso 30716,87 EUR sumai:
Pavadinimas

Suma

Baldai

100,66

Cheminės prekės

232,99

Drabužiai

98,01

Kanceliarinės prekės

4884,41

Knygos

308,59

Higienos reikmenys

1379,61

Kompiuteriai, jų dalys, programinė įranga

3004,25

Maisto produktai

649,93

Medikamentai

18,94

Sporto prekės

60,03

Statybinės medžiagos
Ūkinės prekės

93,10
2493,15

Kitos prekės

1461,67

IŠ VISO PREKĖMIS

14785,34

Apsaugos paslaugos

278,30

Konsultavimo paslaugos

1350,00

Salės nuomos išlaidos abiturientų diplomų teikimui

1600,00

Svečių maitinimo paslaugos

282,50

Spausdinimo paslaugos

214,00

Modulio „Tvarkaraščiai internete“ metinis mokestis

239,58

Mokestis už kopijavimo paslaugas

2582,98

Leidinių „Sparnai“ ir „Andai“, metraščio spausdinimo išlaidos

2833,46

Įrangos nuoma

100,00

Pianino mechanizmų reguliavimas ir derinimas
Dalyvavimas seminaruose, debatuose,olimpiadoje (nario mokestis)

169,40

Poilsiavietės „Bražuolė“ įrangos nuoma

38,12

Transporto paslaugos

5636,19

Mokestis už moksleivių dalyvavimą žaidynėse (startinis mokestis)

150,00

IŠ VISO PASLAUGOMIS
Apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei
veiklai remti

6.

Direktorė

330,00

15804,53
127,00

Fondo veiklos sąnaudas 2019 metais sudaro:
su darbo santykiais susijusios išlaidos – 3480,44 EUR;
bankui sumokėti komisiniai – 88,65 EUR;
Registruotų laiškų siuntimo išlaidos – 1,33 EUR.
Iš viso
3570,42 EUR
Rima Simanavičienė

