
Labdaros ir paramos fondo
LIETUVOS VAIKU FONDAS

Finansiniq ataskaitq 
vAISTINAMASIS RASTAS

1. Bendroji dalis.

[staigos pavadinimas- Lietuvos vaikq fondas (toliau tekste LVF).

{staigos identifikacinis kodas - 1906 66113

fstaigos teisine forma - labdaros ir paramos fondas.

Registracijos adresas: S.Stanevidiaus g. 15- 54,LT- 07134 Vilnius

Faktines veiklos adresas: Laisves pr.l25, LT- 06118 Vilnius

[registruotas 1990 m. gruodZio 18 d.

Registravim o Nr.0 57 7 24

Registro tvarkytojas- Valstybes imone Registry centras.

Ne PVM moketojas.

Fondo steigeja - fizinis asmuo Romualda Navikaite (asmens kodas 45605160148).

LVF veiklos laikotarpis yra neribotas.

Lietuvos vaikq fondo finansiniai metai trunka 12 menesiq. Finansiniai metai prasideda

sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

2. LVF filialq neturi. LVF yra Siq vie5qjq istaigq steigejas:

LVF l4I Sitetio knygyrras
Identifikacinis kodas 1224 43978
Vie5oji istaiga Ukines veiklos nevykdo

l4I Romry visuomenes centras
Identifikacinis kodas 1256 07735
Buveinds adresas: Metalo 9.23A, Vilnius
Tel. (8-5) 2104 134
Faksas (8-5) 2104 134

LVF yra reorganizuojamos fstaigos Z VF leidykla ALKA steigejas:
Identifikacinis kodas 2024931
Buveinds adresas: Algirdo g. 31, Vilnius
Tel. (8-5) 213 66 40,213 63 93

Faksas: (8-5) 213 63 34

3. LVF yranariq neturintis fondas.



4. 2019 m. vidutini5kai dirbo 12 asmeil+ pagal darbo sutartis administracijoje.

5. Fondas buhaltering apskait4 tvarko pagal Siuos finansing apskait4 ir imoniq apskait4

reglamentuoj andius teises aktus:
a. LR finansq ministro 2004-11-22 isakymu Nr. IK-372 ,,Del pelno nesiekiandiq

ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansines

atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo";
b. LR pinigq istatymas;
c. LR uZsienio valiutos Lietuvos Respublikoje istatymas;
d. LRdarbo kodeksas;
e. LR civilinis kodeksas;
f. LR apskaitos instituto Standartq tarybos nutarimas ,,Del pavyzdinio s4skaitq plano

patvirtinimo";
g. LR vyriausybes nutarimas Nr.179 "Ddl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijq

atlikimo taisykliq patvirtinimo";
h. LR Vyriausybes nutarimas Nr. 719 "Del inventorizacijos taisykliq patvirtinimo";
i. Lietuvos archyvq departamento prie LR Vyriausybes isakymas Nr. 38 "Del bendrqjq

dokumentq saugojimo terminq".

6. Lietuvos vaikq fondo apskaita tvarkoma dvejybiniu ira5u. Apskaita tvarkoma ir apskaitos

dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos Respublikos pinigini vienet4-eur4, finansines

operacijos susijusios su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojamos i eurus pagal Lietuvos
banko nustatyt4 uZsienio valiutos santyki, galiojanti finansines operacijos atlikimo dien4.

Apskaitos dokumentai suraSomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba, o prireikus -
ir lietuviq, ir uZsienio kalba. Gauti dokumentai uZsienio kalba i5versti i lietuviq kalb4.

7. LVF pardave nuosavybes teise priklausanti 1992 mgamybos lengveii automobili Audi 80.

8. LVF per praejusius kalendorinius metus nera suteikgs labdaros fiziniams asmenims,

giminystes rySiais susijusiems su Fondo valdymo organq nariais.

9. LVF yraNVO vaikams konfederacijos narys nuo konfederacijos isteigimo 2005.

10. LVF yra Nacionalines vystomojo bendradarbiavimo platformos narys.

ISTATGOS VADOVUI ISMOKETOS SUMOS

Per ataskaitinius finansinius metus LVF vadovei iSmoketas darbo uZmokestis bruto 20235,00

Eur bei dienpinigiai 275,60 Eur. Kitq i5mokq direktore negavo.

Lietuvos vaikq fondo direktord Romualda Navikaite

Lietuvos vaikq fondo

Vilnius, 2020 m. balandZio 30 d.

Liudmila Murnikova


