
Labdaros ir paramos fondo
LIETWOS VAIKU FONDAS

AISK INAMASIS  RASTAS

Bendrieji duomenys apie Lietuvos vaikq fond4 (toliau tekste LVF):
l. [registravimo data:

1990 m. gruodZio l8 d.
Identifikacinis kodas 1906 661 1i
Registracijos LR Juridiniq asmenll registre Nr.057724.

2. Fondo steigejai -frziniai asmenys:
Romanas Burba (asmens kodas 33410060633) - mire 2018 m. kovo l7 d.
Romualda Navikaite (asmens kodas 456051 60148)

3. LVF fitialq neturi. LVF yra Siq vie5qjq istaigq steigejas:

LVF ViI Silelio knygtnas
Identifikacinis kodas 1224 43978
Buvgs buveines adresas: Seliq g. 3912, Yilnius. Patalpos yra gr4Zintos 2016 m.
birZelio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybes administracijai. VieSoji istaiga flkines
veiklos nevykdo.

V3[ Romry visaomenis centras
Identifikacinis kodas 1256 07735
Buveines adresas: Metalo g.23A, Vilnius
Tel. (8-s) 2104134
Faksas (8=5)2104 134

Taip pat LVF yra reorganizuojamos istaigos LVF leidykls ALKA steigejas:
Identifikacinis kodas 2024931
Buveines adresas: Algirdo g.31, Vilnius
Tel. (8-5) 213 66 40,213 63 93
Faksas: (8-5) 213 63 34

4. LVF yra nariq neturintis fondas.

5. 2017 m. vidutini5kai dirbo 4 asmenys pagal darbo sutartis administracijoje. Fondas savo
kasdieneje veikloje naudojasi ir teikiama savanoriq pagalba. Savanoriai ne tik konsultuoja
LVF globojamq vaikq globos namq ugdytinius, bet ir padeda tvarkyti Fondo dokumentacij4.
archyving medliag4.

6. Fondas buhaltering apskait4 tvarko pagal Siuos finahsing apskaitq ir imoniq apskaitq
reglamentuoj andius teises aktus :

a. LR finansq ministro 2004-11-22 isakymu Nr. lK-372 ,,Del pelno nesiekianiiq
ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir flnansinis
atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo"l

b. LR pinigq istatymas;
c. LR uZsienio valiutos Lietuvos Respublikoje istatymas;
d. LR darbo kodeksas;
e. LR civilinis kodeksas;
f. LR apskaitos instituto Standartq tarybos nutarimas ,,Ddl pavyzdinio s4skaitq plano

patvirtinimo";
g. LR vyriausybes nutarimas Nr.179 *Del 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 Vyriausybds isakymas Nr. 38 "Del bendrqjq

dokumentq saugoj imo terminq".

7. Lietuvos vaikq fondo finansiniai metai trunka 12 menesiq. Finansiniai metai prasideda
sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

8. 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
sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba, o prireikus - ir lietuviq, ir uZsienio kalba.
Gauti dokumentai uZsienio kalba i5versti i lietuviq kalb4.

9. LVF per praejusius kalendorinius metus nera suteikqs labdaros fiziniams asmenims.
giminystes ry5iais susijusiems su Fondo steigejais.

I

10. LVF yra NVO vaikams konfederacijos narys (www.nvovaikamskonf-ederaciia.lt) ir
Nacionalines nevyriausybiniq vystomojo bendradarbiavimo organizacijq platformos narys
(www.pagalba.org). LVF bendradarbiauja su Aflatoun (|tryderlandq Karalyste) organizacija
(www.aflatoun.org ) ir yra jq partneris Erasmus + projekte.

Lietuvos vaikq fondo direktore Gr.6*Z*-6-' Romualda Navikaite

Lietuvos vaikq fondo finansinink , 
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Vilnius, 2018 m. balandZio 28 d.


