
VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 
 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2007 m.  
 

1. Fondas ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto neturi. 
 

2. Trumpalaikis turtas: 
2.1. Atsargas sudaro pinigų priėmimo kvitų blankai–25,78 Lt  
2.2. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro: 

 - pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 98026,30 Lt, 
 - pinigai kasoje – 4061,95 Lt. 
 

3. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 103629,57 Lt. Šią sumą sudaro: 
  
 -   dalininkų įnašai  -   821,00 Lt 
 -  veiklos rezultatas (nepanaudota 2006 m. parama) – 46843,45 Lt. 
 -  veiklos rezultatas (nepanaudota 2007 m. parama) – 55965,12 Lt. 
 

4.  Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai: 
- Kituose trumpalaikuose įsipareigojimuose parodyta skolos: 

mokėtinos įmokos Sodrai – 207,40 Lt, 
mokėtinas GPM mokestis – 0,30 Lt 
motėtinos garantinio fondo įmokos – 0,33 Lt. 

 
5. Per ataskaitinį laikotarpį instituto vadovams išmokėtos sumos: 
 

Rodikliai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

A. Per metus priskaičiuotos sumos,  
susijusios su darbo santykiais:     
1. Direktorė 0,00 - 
   

Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 - 
 

2007 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų 
ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 

 
6. Fondas per 2007 m.  komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo. 

 
7. Gauta parama ir jos panaudojimas 

 
 7.1. 2007 m. Fondas nevykdė sandorių su susijusiomis šalimis. 

 
7.2. 2007 m. pinigais  gauta parama pagal jos teikėjus: 
 - parama gauta iš Juridinių asmenų 

 
Juridinių  asmenų parama (pinigais) Suma litais 
UAB „Architektūros kryptis“ 500,00 
Viliaus Graužinio firma „Homo liber“ 450,00 
Kapustinsko kompiuterizacijos paslaugų įmonė 1000,00 
Individuali Vaido Puočiausko įmonė 500,00 

IŠ VISO 2450,00 



   
   -parama gauta iš fizinių asmenų  - 167 290,00 Lt; 
   -VMI pervesti 2% GPM – 220,49 Lt. 
 

7.3.Suteikta parama (labdara) 
 Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2007 metais Vilniaus 
Licėjaus ūkiniams – buitiniams, ugdymo poreikiams tenkinti  buvo perduota parama iš  viso 
103421,44 Lt sumai: 

- materialinėmis vertybėmis: 
 drabužiai -3079,21 LT 
 higienos reikmenys-338,14 Lt; 
 baldai-9531,24 Lt; 
 sporto prekės-68,99 Lt; 
 statybinės medžiagos-358,89 Lt; 
 kitos prekės-18507,79 Lt. 
 Viso:           31884,26 Lt 
 
- suteikta paslaugų – 39555,18 Lt; 
- apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai   

   remti – 31982,00 Lt.    
 

8. Fondo veiklos sąnaudas 2007 metais sudaro: 
-  atlyginimai   9622,48 Lt; 
-  įvairios kitos sąnaudos     12,25 Lt; 
- bankui sumokėti komisiniai    939,20 Lt 
 Iš viso   10573,93Lt  

 
Veiklos rezultatas (nepanaudota 2007 m. parama) – 55965,12 Lt. 
 
 
 
 
Direktorė     Rima Simanavičienė  

 
 


