VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2009 m.

1. Fondas ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto neturi.
2. Trumpalaikis turtas:
2.1. Atsargas sudaro grynųjų pinigų priėmimo kvitų blankai–25,64 Lt ;
2.2. Prekės, skirtos paramos perdavimui – 101,74 Lt;
2.3. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:
- pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 213822,33 Lt,
- pinigai kasoje – 171,95 Lt.
3. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 214019,32 Lt. Šią sumą sudaro:
dalininkų įnašai
821,00 Lt
veiklos rezultatas (nepanaudota 2008.12.31 parama) – 170379,64 Lt.
veiklos rezultatas (nepanaudota 2009 m. parama)
– 42818,68 Lt.
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:
trumpalaikuose įsipareigojimuose parodyta skola tiekėjams – 101,74 Lt.
5. Per ataskaitinį laikotarpį instituto vadovams išmokėtos sumos:

Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

0,00

-

1

-

A. Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
1. Direktorė
Vidutinis vadovų skaičius per metus

2009 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų
ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
6. Fondas per 2009 m. komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo.
7. Gauta parama ir jos panaudojimas
7.1. 2009 m. pinigais gauta parama pagal jos teikėjus:
- parama gauta iš Juridinių asmenų
Juridinių asmenų parama (pinigais)
Leopoldo Dailydžio personalinė įmonė
IŠ VISO
-parama gauta iš fizinių asmenų – 136312,00 Lt;
-VMI pervesti 2% GPM –549,16 Lt;

Suma litais
400,00
400,00

7.2.Suteikta parama (labdara)
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2009 metais Vilniaus
Licėjaus ūkiniams – buitiniams, ugdymo poreikiams tenkinti buvo perduota parama iš viso
81425,61 Lt sumai:
materialinėmis vertybėmis:
baldai – 12550,00 Lt;
cheminės prekės – 2964,67 Lt
drabužiai – 248,05 Lt;
kanceliarinės prekės – 10340,49 Lt;
knygos – 3645,24 Lt;
higienos reikmenys- 1795,80 Lt;
kompiuterių dalys, programinė įranga – 2110,65 Lt;
maisto produktai – 1093,55 Lt;
ryšių įrengimai – 79,00 Lt
sporto prekės – 3229,37 Lt;
statybinės medžiagos – 1594,79 Lt;
turizmo prekės – 10,98 Lt;
ūkinės prekės – 4527,59 Lt;
žaislai – 43,83 Lt;
kitos prekės – 201,84 Lt.
Viso:
44435,85 Lt
-

suteikta paslaugų – 29066,37 Lt;
apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai
remti – 7923,39 Lt.

8. Fondo veiklos sąnaudas 2009 metais sudaro:
atlyginimai
bankui sumokėti komisiniai
Iš viso

Direktorė

12001,67 Lt;
1015,20 Lt;
13016,87 Lt

Rima Simanavičienė

