METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2018 M.
1. Bendra informacija apie Vilniaus universiteto fondą
ĮSTEIGIMAS:
Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (toliau – „Fondas“) įsteigtas 2016 m. balandžio 6 d., siekiant
suformuoti investuojamą neliečiamąjį kapitalą, o iš investavimo gautomis pajamomis sustiprinti Vilniaus
universiteto finansinį stabilumą ir užtikrinti pasaulinį konkurencingumą.
Fondas sieks skirti stipendijas išskirtiniams studentams, finansuoti perspektyvių dėstytojų, tyrėjų ir
studentų stažuotes, pritraukti gabiausius dėstytojus su tarptautine patirtimi, remti aukščiausios kokybės
mokslinius tyrimus, studijų programas bei skatinti kitus aukštos pridėtinės vertės projektus.
FONDO MISIJA:
Pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas užtikrinti Vilniaus universiteto, kaip
nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, pasaulinį konkurencingumą.
Tikslams pasiekti Fondas telkia visuomenės narius, norinčius prisidėti prie tvaraus Vilniaus universiteto
konkurencingumo globaliame pasaulyje stiprinimo.
NELIEČIAMASIS KAPITALAS:
Fondo neliečiamasis kapitalas suformuotas 2017 m. gegužės 25 d.
Neliečiamojo kapitalo dydis 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 510 000 Eur.
FONDO DALININKAI:
Alvydas Žabolis, UAB „Ekspla“, UAB „Light Conversion“, Nerijus Numavičius.
INVESTICIJŲ VALDYBA:
Alius Jakubėlis (pirmininkas), Konstantinas Pileckas, Mindaugas Mažeikis, Šarūnas Barauskas.
DIREKTORIUS:
Justinas Noreika.

2. Informacija apie Fondo veiklą 2018 metais, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus
POKYČIAI:
2018 metai buvo pokyčių metai Fondui, kurie žada didesnį proveržį Fondo veikloje.
2018 m. pradžioje buvo atnaujinta Fondo globėjų tarybos sudėtis:
iš globėjų tarybos narių atšaukti:
o Emanuelis Zingeris, Vytautas Jonas Sirvydis, Jonas Boruta ir Juozas Budraitis;
nauja globėjų tarybos sudėtis, pasipildžius naujiems nariams:
o Benediktas Juodka (globėjų tarybos pirmininkas);
o Rolandas Barysas;
o Jonathan Brent (naujas narys);
o Gintaras Grušas (naujas narys);
o Andrius Kubilius;
o Cynthia J. Pasky;
o Arnoldas Pranckevičius (naujas narys);
o Arminta Saladžienė;
o Remigijus Šimašius.
2018 m. balandžio 13 d. dalininkų susirinkime buvo patvirtintas naujasis Fondo koordinatorius Justinas
Noreika, kuris pradėjo teikti paslaugas Fondui nuo gegužės mėn.
2018 m. birželio 14 d. pasirašyta sutartis su UAB „Ernst & Young Baltic” (toliau – EY) dėl Fondo
buhalterinės apskaitos ir susijusių paslaugų teikimo. Iki tol Fondo apskaitą vykdė Vilniaus universiteto
(toliau – VU) atstovai.
2018 m. spalio 24 d. dalininkų susirinkime buvo patvirtinti nauji Fondo įstatai ir įgyvendinti šie pokyčiai
Fondo valdymo organuose:
a) suformuota Investicijų valdyba, atsakinga grynai už neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų
investicijų valdymą, kurios nariais tapo:
1. Alius Jakubėlis (paskirtas Investicijų valdybos pirmininku);
2. Konstantinas Pileckas;
3. Mindaugas Mažeikis;
4. Šarūnas Barauskas;
b) suformuota Fondo direktoriaus pareigybė – Justinas Noreika paskirtas Fondo direktoriumi;

c) pakoreguotos Fondo dalininkų teisės ir pareigos.
2018 m. spalio 24 d. susirinkime taipogi pirmą kartą patvirtintas Fondo administracinis biudžetas, kuriuo
Fondo direktorius vadovausis užtikrindamas kasdienę Fondo veiklą.

INVESTICIJŲ VALDYMAS:
2018 metų eigoje buvo susikoncentruota ties tuo, kad Fondas galėtų artimiausiu metu pilnai pradėti
neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimą bei investicijų valdymą. Po nuolatinių konsultacijų su
teisininkais iš Advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ (toliau – Ellex) bei atstovais iš EY buvo
išgrynintas neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investicijų valdymo modelis, kuris atitinka LR labdaros
ir paramos fondų įstatymo nuostatas.
2018 m. spalio 24 d. dalininkų susirinkime buvo patvirtintos Fondo paramos valdymo taisyklės, kurių
sudedamoji dalis yra neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategija. Remiantis strategija,
Fondas siekia ilgalaikio investicinio portfelio (neliečiamojo kapitalo) vertės augimo, aktyviai investuojant
į diversifikuotas finansines priemones. Atsižvelgiant, kad Fondo veiklos laikotarpis yra neribotas, Fondas
formuoja ilgalaikę investavimo strategiją ir gali prisiimti akcijų rinkų ar mažiau likvidžių investicijų riziką.
Po Investicijų valdybos suformavimo 2018 m. spalio 24 d., Investicijų valdybos nariai su Fondo
direktoriumi reguliariai susitinka aptarti planuojamų investavimo veiksmų. Susirinkimai įvyko:
1. 2018 m. spalio 30 d.
2. 2018 m. gruodžio 4 d.
3. 2018 m. gruodžio 13 d.
2018 m. pabaigoje buvo pasirašytos investicijų valdymui pradėti reikalingos sutartys su banku Swedbank,
kurioje yra pagrindinė Fondo banko sąskaita.
2018 m. pabaigoje Fondo vardu taipogi atidaryta sąskaita Luminor banke bei pasirašytos papildomos
investicijų valdymui reikalingos sutartys su šiuo banku, įskaitant ir dėl Luminor Trade platformos
naudojimo vertybinių popierių prekybai.
Pirmosios neliečiamojo kapitalo investicijos atliktos 2019 m. sausio mėn. Per 2019 metus planuojama
investuoti didžiąją dalį neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų.
PARAMOS LĖŠŲ PRITRAUKIMAS:
2018 metais vyko aktyvus darbas su esamais ir potencialiais Fondo rėmėjais – individualūs susitikimai,
bendri susitikimai ar pietūs su VU rektoriumi, Fondo dalininkais ir globėjais, organizuoti su potencialiais
rėmėjais susiję renginiai. Taipogi atliktas analitinis darbas, inventorizuojantis potencialias lėšų pritraukimo
galimybes bei išgryninantis galimus pasiūlymus rėmėjams.
Iš viso per 2018 metus gauta (detalizacija pateikta 6. punkte):
1. 210 000 Eur paramos, skirtos neliečiamajam kapitalui;
2. 41 383 Eur ir 2 950 USD paramos, skirtos tiksliniams projektams ar kitiems tikslams.
2019 metais planuojama unikali lėšų pritraukimo ir Fondo bendruomenės plėtros kampanija plačiajai
visuomenei. Taipogi bus tęsiamas aktyvus darbas su potencialiais strateginiais rėmėjais.
PIRMIEJI PARAMOS PROJEKTAI:
Pirmieji projektai iš neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investicijų grąžos, atitinkantys Fondo paramos
prioritetus, bus pradėti finansuoti Fondui uždirbus pakankamai grąžos ir pasiekus pakankamą Fondo
dydį, tačiau iki tol Fondas jau yra atviras būti „skėtine“ organizacija įvairiems projektams, suteikiantiems
naudą Vilniaus universitetui ir ieškantiems paramos projekto įgyvendinimui.

Pirmieji įvykę ar vykstantys projektai:
1. Z. Brzezinski vardo auditorijos atnaujinimo projektas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykiu
ir politikos mokslų instituto (toliau – VU TSPMI) patalpose:
− 2018 m. balandžio 13 d. dalininkų susirinkimas patvirtino, kad Fondas priimtų projekto
rėmėjų lėšas ir vėliau iš surinktų lėšų įgyvendintų projektą.
− Projekto iniciatorius – VU tarybos narys signataras Česlav Okinčic.
− Projekto preliminarus biudžetas siekia apie 200 tūkst. Eur.
2. Stipendija VU pirmakursei:
− 2018 m. spalio mėn. Fondas užmezgė bendradarbiavimą su Latvijos universiteto fondu, iš
kurio išsivystė iniciatyva išplėsti Alunans šeimos stipendiją bei įsteigti vieną stipendiją VU
studentui.
− Stipendijos dydis yra 2 500 Eur per metus, siekiant paramą tęsti iki studijų pabaigos. Stipendija
teikiama motyvuotam pirmakursiui (-ei), kuriam (-iai) labiausiai reikalinga finansinė pagalba.
− 2018 m. spalio mėn. paskelbtas konkursas, lapkritį įvykdyta atranka, interviu, o gruodžio mėn.
stipendijos diplomas VU rektoriaus kabinete įteiktas nugalėtojai Deimantei Aniūkštytei (VU
TSPMI pirmakursei).
3. ~2000 vnt. judaikos knygų iš Hartfordo universiteto (JAV), padovanotų VU Istorijos fakultetui:
− 2018 metų eigoje buvo suderinta knygų dovanojimo ir atsiuntimo į Lietuvą procesas,
pasirašytos atitinkamos sutartys, iš privačių rėmėjų gautos ir apmokėtos reikalingos paramos
lėšos knygų transportavimui;
− 2018 m. spalio 23 d. knygos pasiekė Fondą ir buvo perduotos Istorijos fakulteto bibliotekai.
KOMUNIKACIJA:
2018 m. vasarą-rudenį buvo išgrynintos Fondo veiklos gairės, sukurta iš esmės nauja visapusiškai Fondą
pristatanti prezentacija – Fondas remsis geriausia pasauline praktika, suteiks rėmėjams įvairių paramos
formų galimybes, o iš neliečiamojo kapitalo investicijų grąžos pirmuoju etapu planuojama finansuoti
stipendijas, stažuotes bei geriausių pasaulyje dėstytojų pritraukimą į Vilniaus universitetą.
2018 m. pabaigoje vėl pradėtas naudoti Fondo Facebook puslapis naujienoms apie Fondą komunikuoti.
Artimiausiais metais planuojama gerokai stipriau išnaudoti socialinių tinklų kanalus.
2018 m. pabaigoje Verslo žiniose pasirodė 2 naujienos apie Fondo progresą:
1) apie Fondo struktūrinius pokyčius ir planuojamą investicijų valdymo startą bei
2) apie naujo Fondo rėmėjo prisijungimą.
2018 m. rudenį vidiniais resursais buvo nežymiai atnaujintas Fondo tinklapis www.vuf.lt. 2019 metais
planuojama reikšmingai atnaujinti tinklapį, kuris, apart įvairių kitų atnaujinimų ir naujų komunikacijos
galimybių, susifokusuotų į neliečiamojo kapitalo modelio veikimo paaiškinimą ir suteiktų galimybes
patogiu bei maksimaliai automatizuotu būdu tapti neliečiamojo kapitalo ar tikslinio projekto rėmėju.
2019 metais planuojama pradėti daugiau resursų skirti Fondo komunikacijai, potencialiai pradėti dirbti su
komunikacijos agentūra.

3. Fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje
Fondo dalininkų skaičius 2018 metų pabaigoje yra nepakitęs lyginant su 2017 finansinių metų pabaiga.
Fonde yra keturi dalininkai:
1. Alvydas Žabolis;
2. UAB „Ekspla“, įmonės kodas 121706497;
3. UAB „Light Conversion“, įmonės kodas 222598890;
4. Nerijus Numavičius.

4. Samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje
Samdomų darbuotojų Fonde finansinių metų pabaigoje nebuvo.
5. Informacija apie patirtas fondo administravimo išlaidas
2018 metais Fondo patirtas administravimo išlaidas sudarė 24 930 Eur (Fondo darbui su potencialiais
rėmėjais, paslaugų pirkimo kaštai, reprezentacinės išlaidos, banko paslaugų mokesčiai, notarų ir
dokumentų registravimo mokesčiai, kitos išlaidos).

6. Informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie Fondo suteiktą labdarą ir (ar)
paramą
Iš viso per 2018 metus Fondas gavo:
1. 210 000 Eur paramos, skirtos neliečiamajam kapitalui. Paramos šaltiniai:
- UAB „Alma littera“: 100 000 Eur;
- UAB „Strategic Staffing Solutions International“: 10 000 Eur;
- A. Guogos paramos fondas: 100 000 Eur.
2. 41 383 Eur ir 2 950 USD paramos, skirtos tiksliniams projektams ar kitiems Fondo veiklos
tikslams. Paramos šaltiniai:
-

Juridiniai asmenys:
▪ AB „Orlen Lietuva“: 10 000 Eur;
▪ UAB koncernas „SBA“: 5 000 Eur;
▪ UAB „Olifėja“: 5 000 Eur;
▪ UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“: 5 000 Eur;
▪ ERGO Life Insurance SE ir ERGO Insurance SE: 5 000 Eur (po 2 500 Eur);
▪ UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“: 2 500 Eur;
▪ UAB „Ernst & Young Baltic”: 2 360 Eur;
▪ Fondas „The Brzezinski Family Foundation“: 1 500 USD;
▪ UAB „Golf Development“: 770 Eur.

-

Fiziniai asmenys, parėmę 500 eurų ar didesne suma:
▪ Arminta Saladžienė;

▪
▪

Rimantas Kraujalis;
Jan Widacki.

-

2 proc. GPM už 2017 m. mokestinį laikotarpį: 4 262 Eur;

-

Kita: 73 Eur.

Per 2018 metus panaudota parama:
210 000 Eur parama iš A. Guogos paramos fondo, UAB „Strategic Staffing Solutions
International“ ir UAB „Alma littera“ buvo panaudota Fondo neliečiamajam kapitalui formuoti.
24 930 Eur parama iš UAB „Žabolis ir partneriai“ ir UAB „Talka LT“ buvo panaudota
administravimo išlaidoms, reikalingoms Fondo veiklos tikslams įgyvendinti, finansuoti.
418 Eur ir 1 450 USD parama iš Armintos Saladžienės buvo panaudota judaikos tematikos knygų
iš Hartfordo universiteto transporto iš JAV į Lietuvą ir susijusioms išlaidoms finansuoti.
2018 metais Fondas nesuteikė labdaros ir (ar) paramos.
7. Informacija apie įsigytą ir perleistą fondo veiklai naudojamą ilgalaikį turtą per finansinius

metus, planuojamą įsigyti ir perleisti Fondo veiklai naudojamą ilgalaikį turtą per kitus
finansinius metus
2018 metais Fondas neturėjo ir neįsigijo ilgalaikio turto. Nėra konkrečių planų dėl ilgalaikio turto įsigijimo
ateityje.

8. Informacija apie neliečiamajam kapitalui perduotas lėšas ir jų gavimo šaltinius
2017 m. gegužės 25 d. buvo pirmą kartą suformuotas ir Registrų centre registruotas neliečiamasis kapitalas
iš 1 000 000 eurų iš Fondo dalininkų įnašų (Alvydo Žabolio, UAB „Ekspla“, UAB „Light Conversion“
po 300 000 Eur) ir Fondo rėmėjo A. Guogos paramos fondo suteiktų lėšų (100 000 Eur).
2017 m. rugpjūčio mėn. Nerijus Numavičius perdavė neliečiamajam kapitalui 300 000 Eur pagal dalininko
įnašo sutartį.
2018 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 210 000 Eur. Šaltiniai:
2018 m. kovo mėn. gauta 100 000 Eur parama iš A. Guogos paramos fondo pagal paramos sutartį;
2018 m. birželio mėn. gauta 10 000 Eur parama iš UAB „Strategic Staffing Solutions
International“ pagal paramos sutartį;
2018 m. gruodžio mėn. gauta 100 000 Eur parama iš UAB „Alma littera“ pagal paramos sutartį.

9. Informacija apie iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautas pajamas ir jų panaudojimą
(pateikiama nurodant lėšų skyrimo paskirtį ir paramos gavėjus)
2018 m. Fondas neinvestavo neliečiamojo kapitalo ir pajamų iš investicijų negavo.

10. Informacija apie neliečiamojo kapitalo investicijų ataskaitą pagal turto rūšis ir rizikos klases,
laiko terminus;
2018 m. Fondas neinvestavo neliečiamojo kapitalo.

11. Informacija apie neliečiamojo kapitalo valdymo ataskaitą
Neliečiamojo kapitalo valdymo ataskaita yra dalis Fondo metinio pranešimo.

12. Informacija apie investavimo strategijos pokytį
2018 m. spalio 24 d. dalininkų susirinkime buvo pirmą kartą patvirtintos Fondo paramos valdymo
taisyklės, kurių sudedamoji dalis yra neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategija.
Remiantis strategija, Fondas siekia ilgalaikio investicinio portfelio (neliečiamojo kapitalo) vertės augimo,
aktyviai investuojant į diversifikuotas finansines priemones. Atsižvelgiant, kad Fondo veiklos laikotarpis
yra neribotas, Fondas formuoja ilgalaikę investavimo strategiją ir gali prisiimti akcijų rinkų ar mažiau
likvidžių investicijų riziką.

13. Informacija apie neliečiamojo kapitalo pokytį
Per 2018 metus Fondo neliečiamojo kapitalo dydis padidėjo nuo 1 300 000 Eur iki 1 510 000 Eur.

14. Informacija apie patirtas neliečiamojo kapitalo administravimo išlaidas (informacija apie
visų fondo valdymo organų narių, dalininkų, darbuotojų atlyginimą ir kitas su darbo
teisiniais santykiais susijusias išmokas, taip pat bet kokias kitas iš fondo gautas pajamas)
Per 2018 m. Fondas nepatyrė neliečiamojo kapitalo administravimo išlaidų.

Fondo direktorius

Justinas Noreika

