
 
 

VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 
 

2015 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–7,05 EUR ; 
2.2. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro: 

 - pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 78795,77 EUR, 
 - pinigai kasoje – 0,00 EUR. 

3. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 78986,05 EUR. Šią sumą sudaro: 
    -       dalininkų įnašai                      -       237,78 EUR 
 -  veiklos rezultatas (nepanaudotos paramos likutis 2015.12.31) – 61960,88 EUR 
 -  veiklos rezultatas (nepanaudotos lėšos 2014.12.31)                 –   16787,39 EUR 

4.  Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai: 
   -      trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodyta skola tiekėjams – 404,63 EUR; 

5. Per ataskaitinį laikotarpį fondo vadovams išmokėtos sumos: 
 

Rodikliai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

A. Per metus priskaičiuotos sumos,  
susijusios su darbo santykiais:     

1. Direktorė 0,00 0,00 
   

Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 

 
2015 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų 

ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 
6. Fondas per 2015 m.  komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo. 
7. Gauta parama ir jos panaudojimas 

 7.1. 2015 m. pinigais  gauta parama pagal jos teikėjus: 
   - parama gauta iš fizinių asmenų – 43316,63 EUR; 
   - parama gauta iš juridinių asmenų – 2181,75 EUR;    

7.2.Suteikta parama (labdara) 
 Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2015 metais Vilniaus 
Licėjaus ūkiniams – buitiniams, ugdymo poreikiams tenkinti  buvo perduota parama iš  viso 
45017,98 EUR sumai: 
 - materialinėmis vertybėmis: 
     avalynė – 52,01 EUR;  

baldai – 1331,83 EUR; 



cheminės prekės – 312,41 EUR; 
drabužiai -25,50 EUR; 
kanceliarinės prekės – 2948,53 EUR; 
knygos – 1510,45 EUR; 
higienos reikmenys- 1296,44 EUR; 
kompiuterių dalys, programinė įranga – 11316,40 EUR; 
maisto produktai – 467,41 EUR; 
medikamentai – 197,65 EUR; 
sporto prekės – 338,35 EUR; 
statybinės medžiagos – 1934,67 EUR; 
ūkinės prekės – 2814,20 EUR; 
kitos prekės – 307,44 EUR. 
Viso:           24853,29 EUR 
 

 - suteikta paslaugų: 
apsaugos paslaugos – 242,00 EUR; 
ekskursijos, gido paslaugos – 2920,02 EUR; 
fotografijų spausdinimo išlaidos – 34,35 EUR; 
registruotų laiškų siuntimo išlaidos – 9,73 EUR; 
salės nuomos išlaidos abiturientų diplomų teikimui – 1650,00 EUR; 
modulio „Tvarkaraščiai internete“ metinis mokestis – 239,58 EUR; 
kompiuterio remonto išlaidos – 20,19 EUR; 
renginio aptarnavimo išlaidos – 174,00 EUR; 
signalizacijos tech.aptarnavimo išlaidos – 104,67 EUR; 
įrankių, įrangos  nuomos išlaidos –  190,00 EUR; 
mokestis už kopijavimo paslaugas – 2360,96 EUR; 
gesintuvų patikra – 47,19 EUR; 
leidinų „Sparnai“ ir „Andai“ spausdinimo išlaidos – 2584,93 EUR; 
papildomo mokinių mokymo išlaidos – 1558,00 EUR; 
dalyvavimas seminaruose – 199,00 EUR; 
patalpų remonto išlaidos – 7367,90 EUR; 
Pianino mechanikos reguliavimo ir derinimo išlaidos – 40,00 EUR; 
poilsiavietės „Bražuolė“ įrangos nuoma – 186,75 EUR; 
turizmo trasų nuoma – 70,00 EUR: 
mokestis už moksleivių dalyvavimą žaidynėse (startinis mokestis) – 50,00 EUR.  
Viso:           20049,27 EUR 
 

 - apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai  remti – 
115,42 EUR.    
 

8. Fondo veiklos sąnaudas 2015 metais sudaro: 
-  su darbo santykiais susijusios išlaidos – 3310,76 EUR;   
- bankui sumokėti komisiniai – 326,11 EUR; 
-  likučių iš LT į EUR konvertavimo išlaidos – 0,10 EUR. 
 Iš viso                       3636,97 EUR 

 
 
Direktorė     Rima Simanavičienė  


