VILNIAUS LICĖJAUS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
2020 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 plėtoti
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 – 98959,65 EUR;
- pinigai kasoje – 108,91 EUR.
3. Trumpalaikių įsipareigojimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -990,94 EUR;
2020 m. Fondo vadovei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto
perleidimo.
4. Gauta parama ir jos panaudojimas:
2020 m. pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą gauta iš viso 23776,08 EUR paramos pagal jos teikėjus:
- parama gauta iš fizinių asmenų 7220,00 EUR;
- parama gauta iš juridinių asmenų –900,00 EUR ( UAB ART investicijos“-500,00 EUR; AB „Swedbank“- 200,00 EUR;
UAB "Thinking Organisations" – 200,00 EUR);
- VMI pervesta (gyventojai, skyrę GPM dalį) – 15656,08 EUR.
5. Suteikta parama Vilniaus licėjui
Įgyvendinant Fondo įstatuose patvirtintus veiklos tikslus bei uždavinius, 2020 metais Vilniaus Licėjui buvo perduota parama iš
viso 87039,77 EUR sumai:
Pavadinimas
Avalynė
Baldai

Suma
324,00
51489,88

Cheminės prekės

229,90

Drabužiai

480,00

Kanceliarinės prekės

897,89

Knygos

748,04

Higienos reikmenys

832,37

Kompiuteriai, jų dalys, programinė įranga

15782,28

Maisto produktai

443,23

Sporto prekės

306,00

Statybinės medžiagos

246,66

Ūkinės prekės

3457,60

Kitos prekės
IŠ VISO PREKĖMIS
Failų paruošimas spaudai

463,37
75701,22
15,25

Abiturientų išleistuvių fotografavimas (diplomų teikimas)

1500,00

Konsultavimo paslaugos

1800,00

Mokestis už kopijavimo paslaugas

1200,84

Nakvynės (apgyvendinimo) paslaugos

150,00

Nario mokestis (paraiškos mokestis)

50,00

Įrankių nuoma

50,00

aSC Tvarkaraščiai metinis mokestis

239,58

Tinklinio stovų montavimo darbai

193,60

Langų reguliavimas

690,00

Keltuvo remontas

145,20

Ventiliacijos įrenginys ERGO-MINI-K su montavimo darbais

2392,90

Rėminimo paslaugos

77,00

Leidinio "Sparnai" spausdinimo paslaugas

467,61

Žurnalo "Andai" spausdinimo paslaugas

595,14

Metraščio spausdinimo paslaugas

1580,50

Brošiūros "Šimtadienis" spausdinimo paslaugas

155,33

Spausdinimo paslaugas

15,40

Nuotraukų spausdinimo paslaugos

20,20

IŠ VISO PASLAUGOMIS

6.

Direktorė

11338,55

Fondo veiklos sąnaudas 2020 metais sudaro:
su darbo santykiais susijusios išlaidos – 3480,48 EUR;
bankui sumokėti komisiniai – 71,50 EUR;
Kanceliarinių prekių išlaidos – 13,80 EUR.
Iš viso
3565,78 EUR
Rima Simanavičienė

