Labdaros ir paramos fondo
LIETWOS VAIKU FONDAS
AISKINAMASIS
RASTAS

Bendrieji duomenys apie Lietuvos vaikq fond4 (toliau tekste LVF):
l. [registravimo data:
1990m. gruodZiol8 d.
Identifikaciniskodas 19066611i
RegistracijosLR Juridiniq asmenllregistreNr.057724.
2. Fondo steigejai -frziniai asmenys:
- mire 2018 m. kovo l7 d.
RomanasBurba (asmenskodas33410060633)
RomualdaNavikaite (asmenskodas 45605160148)
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 savivaldybesadministracijai. VieSoji istaiga flkines
veiklos nevykdo.
V3[ Romry visaomenis centras
Identifikaciniskodas 1256 07735
Buveinesadresas:Metalo g.23A, Vilnius
Tel. (8-s) 2104134
Faksas(8=5)2104134
Taip pat LVF yra reorganizuojamosistaigosLVF leidykls ALKA steigejas:
Identifikacinis kodas 2024931
Buveinesadresas: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. 2017m. vidutini5kai dirbo 4 asmenyspagaldarbo sutartisadministracijoje.Fondassavo
kasdienejeveikloje naudojasiir teikiamasavanoriqpagalba.Savanoriaine tik konsultuoja
LVF globojamqvaikq globosnamq ugdytinius,bet ir padedatvarkyti Fondodokumentacij4.
archyving medliag4.
6. Fondas buhaltering apskait4 tvarko pagal Siuos finahsing apskaitq ir imoniq apskaitq
reglamentuojandiusteisesaktus:
a. LR finansq ministro 2004-11-22 isakymu Nr. lK-372 ,,Del pelno nesiekianiiq
ribotos civilines atsakomybesjuridiniq asmenqbuhalterinesapskaitosir flnansinis
atskaitomybessudarymoir pateikimotaisykliq patvirtinimo"l
b. LR pinigq istatymas;
c. LR uZsieniovaliutos LietuvosRespublikojeistatymas;
d. LR darbo kodeksas;
e. LR civilinis kodeksas;
f. LR apskaitos instituto Standartqtarybos nutarimas ,,Ddl pavyzdinio s4skaitq plano
patvirtinimo";
g. LR vyriausybesnutarimasNr.179 *Del kasosdarbo organizavimoir kasosoperacijq
atlikimo taisykliq patvirtinimo";

h. LR VyriausybesnutarimasNr. 719 "Del inventorizacijostaisykliq patvirtinimo":
i. Lietuvos archyvq departamentoprie LR VyriausybdsisakymasNr. 38 "Del bendrqjq
dokumentq saugojimo terminq".
7. Lietuvos vaikq fondo finansiniai metai trunka 12 menesiq. Finansiniai metai prasideda
sausioI d. ir baigiasi gruodZio31 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 perskaidiuojamosi eurus pagal Lietuvos banko nustatyt4
uZsieniovaliutos santyki, galiojanti finansinesoperacijosatlikimo dien4. Apskaitos dokumentai
sura5omiir apskaitosregistrai sudaromilietuviq kalba, o prireikus - ir lietuviq, ir uZsieniokalba.
Gauti dokumentaiuZsieniokalba i5versti i lietuviq kalb4.
9. LVF per praejusius kalendoriniusmetus nera suteikqs labdaros fiziniams asmenims.
giminystesry5iaissusijusiemssu Fondo steigejais.
I

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