VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
2017 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–7,01 EUR ;
2.2. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 207,11 EUR;
2.3. Terminuoti indėliai – 50000,00 EUR;
2.4. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:
- pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje UAB Medicinos bankas bankas – 80412,21 EUR,
3. Nuosavavybė ir įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje yra 130626,33 EUR. Šią sumą sudaro:
- dalininkų įnašai
- 237,78 EUR
- veiklos rezultatas (ankstesnių metų nepanaudotos paramos likutis)– 103506,88 EUR
- ataskaitinių metų veiklos rezultatas (nepanaudotos lėšos 2017 m.) – 26550,96 EUR
- trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams – 330,71 EUR.
2017 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto
perleidimo.
4.Fondas per 2017 m. komercinės veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo.
5. Gauta parama ir jos panaudojimas
5.1. 2017 m. pinigais gauta parama pagal jos teikėjus:
- parama gauta iš fizinių asmenų – 35656,88 EUR;
- parama gauta iš juridinių asmenų – 2020,00 EUR;
- tikslinė parama kompiuterinės, garso ir vaizdo technikos atnaujinimui (gauta 2016 m. panaudota 2017 metais) –
5000,00 EUR;
- tikslinė parama 300,00 EUR (moksleivių verslumo konkursas MEKA 2017-200,00 EUR; Vilniaus miesto
tarpgimnazinės orentavimosi varžytuvės „Keliauk, atrask, pažink“ Vilniaus senamiestyje-100,00 EUR).
- iš VMI gauta 2 % parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą – 21698,98 EUR.
5.2.Suteikta parama (labdara)
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2017 metais Vilniaus Licėjaus ūkiniams – buitiniams,
ugdymo poreikiams tenkinti buvo perduota parama iš viso 34538,36 EUR sumai:
- materialinėmis vertybėmis (EUR):
baldai
150,04
cheminės prekės

427,8

drabužiai

18,06

kanceliarinės prekės
knygos

2649,12
997,9

higienos reikmenys

1871,55

kompiuterių dalys, programinė įranga

7683,21

maisto produktai
medikamentai

571,5
58,2

garso ir vaizdo aparatūra

2076,72

sporto prekės

1599,04

statybinės medžiagos

1993,02

ūkinės prekės

3008,19

kitos prekės
VISO

551,33
23655,68

- suteikta paslaugų:
salės nuomos išlaidos abiturientų diplomų teikimui

1650,00

svečių maitinimo paslaugos

86,00

modulio „Tvarkaraščiai internete“ metinis mokestis

239,58

mokestis už kopijavimo paslaugas

2125,71

mikroskopų remonto išlaidos

250,00

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

2748,90

dalyvavimas seminaruose, debatuose,olimpiadoje (nario mokestis)
puodelių dekoravimo paslaugos
patalpų remonto išlaidos

65,00
170,61
842,63

žoliapjovės remontas
Pianino mechanikos reguliavimo ir derinimo išlaidos

119,79

poilsiavietės „Bražuolė“ įrangos nuoma

174,28

kaimo turizmo paslaugos (apgyvendinimas)

660,00

transporto paslaugos

907,37

turizmo trasų, pakylos nuoma

538,45

mokestis už moksleivių dalyvavimą žaidynėse (startinis mokestis)

150,00

VISO

10728,32

- apmokėta pagal autorines sutartis mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti – 154,36 EUR.
6.

Fondo veiklos sąnaudas 2017 metais sudaro:
su darbo santykiais susijusios išlaidos – 3478,76 EUR;
bankui sumokėti komisiniai – 98,45 EUR;
registruotų laiškų siuntimo išlaidos – 1,06 EUR;
RC suteiktos paslaugos – 8,27 EUR.
Iš viso 3586,54 EUR
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