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neprikl ausomo auditoriaus išvada

Paramos fondas Vilniaus uniVersiteto fondas dalininkams

išvada dėl finansinių ataskaitų audito

nuomonė

atlikome Paramos fondo Vilniaus universiteto fondas (toliau – fondas) finansinių ataskaitų, 
kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių 
metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų 
santrauką, auditą. 

mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
parodo tikrą ir teisingą Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną 
pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto 
ir paslaugų įvertinimo taisykles.

pagrindas nuomonei pareikšti 

auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – tas). mūsų atsakomybė 
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „auditoriaus atsakomybė 
už finansinių ataskaitų auditą“. mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau 
– tBesV kodeksas) ir lietuvos respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, 
susijusius su auditu lietuvos respublikoje. mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, 
susijusių su lietuvos respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir tBesV kodeksu. 
mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 
pagrįsti.

vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos 
ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai 
gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės 
nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl 
apgaulės ar klaidos.
 
rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti fondo gebėjimą tęsti veiklą ir 
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos 
principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti fondą ar nutraukti 
veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti. 

už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti fondo finansinių ataskaitų rengimo procesą.

auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma 
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje 
pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne 
garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 
kuris atliekamas pagal tas. iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, 
laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis 
ataskaitomis. 

atlikdami auditą pagal tas, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 
profesinio skepticizmo principo. mes taip pat: 

 • nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 
arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 
pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. reikšmingo iškraipymo dėl 
apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo 
rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas 
aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
 • supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti 
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti 
nuomonę apie fondo vidaus kontrolės veiksmingumą. 
 • Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 
vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. 
 • Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo 
ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs 
reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl fondo gebėjimo 
tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, 
auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse 
ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. 
mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.
 • Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai 
taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito 
apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus 
kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
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metinis
pranešimas

džiaugiuosi, jog 2020-ųjų m. sveikatos krizės metu mūsų veikla 
nesustojo, priešingai – pasitarnavome telkiant švietimo ir mokslo 
svarbą vertinančių rėmėjų bendruomenę. 

2020-ieji – proveržio, dosnumo ir pirmų kartų metai. tapome 
pilnavertiškai veikiančia organizacija, pirmą kartą organizavome 
sutelktinio finansavimo kampaniją, skyrėme pirmąją investicijų 
grąžą Vilniaus universitetui, tapome pirmuoju Vilniaus miesto 
savivaldybės mecenuojamuoju projektu.

Šiemet sulaukėme paramos iš daugiau nei 900 rėmėjų, 
prisidėjome prie talentų pritraukimo į Vilniaus universitetą, 
finansavome ir telkėme lėšas kitiems svarbiems projektams, 
sustiprėjome ir sulaukėme pripažinimo tiek Vilniaus universiteto 
bendruomenėje, tiek ir už jos ribų.

Justinas noreika, CFa

d i r e k t o r i a u s  ž o d i s

Vilniaus universiteto fondo 
direktorius
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1. bendra inFormaCiJa apie vilniaus universiteto Fondą

Į s t e i G i m a s

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (toliau – „fondas“) įsteigtas 2016 m. balandžio 
6 d., siekiant suformuoti investuojamą neliečiamąjį kapitalą, o iš investavimo gautomis 
pajamomis remti Vilniaus universitetą.

fondas siekia skirti stipendijas talentingiausiems studentams, pritraukti gabiausius 
akademikus su tarptautine patirtimi, finansuoti perspektyvių dėstytojų, tyrėjų ir studentų 
stažuotes, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus, globalius poreikius atitinkančias 
studijų programas bei skatinti kitus aukštos pridėtinės vertės projektus.

F o n d o  m i s i J a

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.

n e l i e Č i a m a s i s  k a p i t a l a s

fondo neliečiamasis kapitalas suformuotas 2017 m. gegužės 25 d.
neliečiamojo kapitalo dydis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 344 197 eur.

F o n d o  d a l i n i n k a i

arvydas andrijauskas, nerijus numa, danas tvarijonavičius, darius zubas, 
alvydas Žabolis, uaB „ekspla“, uaB „light Conversion“.

i n v e s t i C i J ų  va l d y b a

alius Jakubėlis (pirmininkas), Šarūnas Barauskas, 
mindaugas mažeikis, Cfa, prof. konstantinas Pileckas.

d i r e k t o r i u s

Justinas noreika, Cfa.

2. inFormaCiJa apie Fondo veiklą 2020 metais, 
ĮGyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus 

2020-ieji – proveržio, dosnumo ir pirmų kartų metai. tapome pilnavertiškai veikiančia 
organizacija, pirmą kartą organizavome sutelktinio finansavimo kampaniją, skyrėme 
pirmąją investicijų grąžą Vilniaus universitetui, tapome pirmuoju Vilniaus miesto 
savivaldybės mecenuojamuoju projektu.
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2 344 197 €

Guillermo Hausmann Guil
Pasirašėme finansavimo sutartį iš investicijų grąžos skirti 
30 000 eur ekonomisto dr. Guillermo Hausmann Guil prisijungimui 
prie Vu ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto komandos.

pal aik ymas baltarusiJos ak ademik ams
kartu su Vilniaus universitetu pradėjome paramos kampaniją 
režimo persekiojimą patiriantiems baltarusių studentams 
ir mokslininkams. siekiame Baltarusijos piliečiams suteikti 
galimybę užsiimti akademine veikla Vilniaus universitete. 

rezidentai,  mes su Jumis!
reaguojant į neeilinę situaciją dėl CoVid-19 iš investicijų grąžos skyrėme 5 000 eur kvietėme 
visuomenę prisidėti prie lėšų rinkimo kampanijos „rezidentai, mes su jumis!“, kurios metu 
virš 400 rėmėjų sunešė daugiau nei 30 tūkst. eurų. už surinktas lėšas įsigyta ir rezidentams 
perduota 4 500 respiratorių, 650 apsauginių kostiumų, 350 veido skydų, 100 akinių. 

lina ir danas t variJonaviČiai
linos ir dano tvarijonavičių šeima skyrė 300 000 eurų

paramą Vilniaus universiteto fondui. danas tvarijonavičius, 
atstovaujantis uaB „Grūdainė“, tapo fondo dalininku.

roGer C. altman vizitas
kartu su Vu ekonomikos ir verslo administravimo fakultetu ir kazickų Šeimos 

fondu organizavome JaV investicijų bankininko roger C. altman vizitą 
Vilniaus universitete. svečias skaitė paskaitą „Global economy and united 

states Politics in 2020“, dalyvavo diskusijoje, kurią moderavo europos 
komisijos atstovybės lietuvoje vadovas, fondo globėjas 

arnoldas Pranckevičius. 

išsamiau

išsamiau

išsamiau

išsamiau

išsamiau

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vilniaus-universiteto-fondas-skaiciuoja-teigiama-graza.d%3Fid%3D85536907
https://www.vz.lt/rinkos/2020/05/21/tvarijonaviciai-vu-fondo-investcijoms-skyre-300000-eur
https://www.alfa.lt/straipsnis/50411501/zymus-jav-investiciju-bankininkas-r-altmanas-amerikietiska-kapitalizma-reikia-reformuoti
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1154595/vilniaus-universiteto-fondas-pradeda-paramos-kampanija-rezidentai-mes-su-jumis
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1319481/pasirodziusiu-proteste-baltarusiu-studentu-nebepriima-universitetai-nuo-represiju-saugo-pasitraukimas-i-lietuva


ĮsipareiG oJimas sk aidrumui ir at virumui
„esame skaidri ir atvira organizacija, todėl paskelbėme tiek investavimo strategiją, tiek kitą 
aktualią informaciją apie fondą, skatindami prisijungti kuo daugiau pilietiškų mūsų misiją 
palaikančių rėmėjų“, – žiniasklaidai komentuoja fondo direktorius Justinas noreika. 

pal aikome vu studentų investiCinĮ  Fondą
džiaugiamės galėdami prisidėti (nors ir simboliškai) ugdant būsimą Vilniaus universiteto 
atestuotų finansų analitikų kartą bei skatinant finansinį raštingumą lietuvoje. fondo 
direktorius Justinas noreika, Cfa Vilniaus universiteto studentų investiciniam fondui 
padovanojo Cfa (angl. Chartered financial analyst) vadovėlius.

„dosnumo antradienis“ ir kitos paramos k ampaniJos
Pirmą kartą dalyvavome pasauliniame dosnumo judėjime Giving Tuesday, kuomet šimtai 
milijonų žmonių visame pasaulyje dalinasi savo dosnumu, susitelkia dėl bendrų tikslų, 
savanoriauja, keičia ir stiprina savo bendruomenes. organizavome 1,2% GPm ir kitas 
sutelktinio finansavimo kampanijas.
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pripa žinimas vilniaus miesto savivaldybėJe
Buvome pripažinti pirmuoju Vilniaus miesto savivaldybės 
mecenuojamuoju projektu. Penkiems fondo dalininkams įteikti 
mecenatų ženkleliai.

papildomas TuiTion Fee Waiver  F inansavimas 
iš investicijų grąžos bei tikslinės paramos skyrėme 10 920 eur 
(iš 2 metų 18 585 eur vertės sutarties) „tuition fee Waiver“ programai, 
kurios metu Vilniaus universitetas teikia stipendijas talentingiems 
magistrantūros studentams ne iš europos sąjungos ar europos 
ekonominės erdvės šalių. Pritraukėme 3 papildomus talentus.

Č.okinČiC – nauJas GlobėJų tarybos narys
teisininkas, lietuvos nepriklausomybės akto signataras 
Česlav okinčic tapo Vilniaus universiteto fondo 
Globėjų tarybos nariu.

sk aitmeninis paramos maratonas
2020-ųjų žiemos šventes pasitikome virtualiu Vu alumni 
bendruomenės paramos maratonu „už mokslo pažangą!“. 
sulaukėme 4 035 eur paramos iš 93 dalyvių.

e.leontJeva – nauJa GlobėJų tarybos narė
lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, ekonomistė 
elena leontjeva tapo Vilniaus universiteto fondo 
Globėjų tarybos nare.

pripa žinimas vilniaus universitete
Šventinio kovo 11-osios koncerto metu nerijaus ir kaetanos 
numų šeimai, redos ir alvydo Žabolių šeimai, dariui zubui, 

uaB „light Conversion“ , uaB „ekspla“ buvo suteikti 
Vu mecenatų vardai. 

nauJos Galimybės su qoorio
sudarėme galimybę skirti paramą naudojantis žinių dalijimosi 

platforma „Qoorio“, kuri padeda žmonėms susitikti (gyvai ar 
virtualioje erdvėje) ir apsikeisti žiniomis už mokestį arba be jo.

arv ydas andriJausk as
Verslininkas, Vu fizikos fakulteto alumnas arvydas andrijauskas, 

atstovaujantis uaB „alma littera“, tapo 7-uoju
Vilniaus universiteto fondo dalininku.

diskusiJa konFerenCiJoJe lūžio Tašk as
dalyvavome verslo savininkų ir vadovų konferencijoje 

„lŪŽio taŠkas“, kur diskutavome mecenatystės, filantropijos, 
verslo socialinės atsakomybės bei fondo temomis. renginyje 

pristatėme animuotą stepo Batoro pasakojimą apie Vu fondą.

išsamiau

išsamiau

išsamiau

išsamiau

https://vilnius.lt/dokumentai

išsamiau

išsamiau

išsamiau

https://www.facebook.com/VUfondas/posts/2751861965082202
https://youtu.be/0Yotcby0DUU
https://www.vz.lt/verslo-valdymas/is-tarnybos-i/2020/05/29/ekonomiste-e-leontjeva-prisijunge-prie-vu-investiciniofondo-tarybos
https://www.vz.lt/rinkos/2020/04/23/vu-fondas-viesina-investiciju-strategija-zvalgysis-ir-i-startuolius-bendrabucius
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1283166/i-lietuva-atkeliauja-pasaulinis-dosnumo-judejimas-kas-vyks-sia-diena
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1148463/vilniaus-savivaldybe-suteike-mecenatu-vardus-penkiems-verslininkams-ir-bendrovems-o-tarp-ju-nerijui-numai
https://naujienos.vu.lt/vilniaus-universitetas-papilde-savo-mecenatu-gretas/
https://naujienos.vu.lt/vilniaus-universiteto-fonda-jau-galima-paremti-ir-naudojantis-ziniu-dalijimosi-platforma-qoorio/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vilniaus-universiteto-fondas-skaiciuoja-teigiama-graza.d%3Fid%3D85536907
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3. Fondo dalininkų skaiČius Finansinių metų pabaiGoJe

fondo dalininkų skaičius 2020 metų pabaigoje yra padidėjęs dviem dalininkais, 
lyginant su 2019 finansinių metų pabaiga. fonde yra septyni dalininkai:

1. nerijus numa;
2. alVydas ŽaBolis;
3. akola aPs, įmonės kodas 25174879 (atstovauja darius zubas);
4. uaB „alma littera“, įmonės kodas 120029537 (atstovauja arvydas andrijauskas);
5. uaB „eksPla“, įmonės kodas 121706497;
6. uaB „GrŪdainė“, įmonės kodas 135316297 (atstovauja danas tvarijonavičius);
7. uaB „liGHt ConVersion“, įmonės kodas 222598890.

4. samdomų Fondo darbuotoJų skaiČius Finansinių metų pabaiGoJe

samdomų darbuotojų fonde finansinių metų pabaigoje nebuvo. 

5. inFormaCiJa apie patirtas Fondo administravimo išlaidas

2020 metais fondo patirtas administravimo išlaidas sudarė 106 819 eur (fondo darbui 
su potencialiais rėmėjais, paslaugų pirkimo kaštai, marketingo išlaidos, 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 2020 metus Fondas gavo:

1. 429 395 eur paramos, skirtos neliečiamajam kapitalui. Paramos šaltiniai:
 
• uaB „Grūdainė“: 270 000 eur;
• uaB „alma littera“: 100 000 eur;
• uaB „strategic staffing solutions international“: 37 500 eur;
• uaB „moore mackonis“: 2 000 eur
• uaB „riekė“: 1 000 eur
• 1,2 proc. GPm už 2019 m. mokestinį laikotarpį: 3 992 eur.
• fiziniai asmenys, naudojantis www.vuf.lt ir kitomis priemonėmis: 14 904 eur.
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2. 282 313 eur paramos, skirtos tiksliniams projektams ar kitiems fondo veiklos tikslams. 
Paramos šaltiniai:

• Juridiniai asmenys: 179 407 eur
• uaB „Grūdainė“: 40 000 eur
• uaB „darius zubas Holding“: 30 000 eur
• uaB „Žabolis ir partneriai“: 25 047 eur
• „foamaX“: 15 000 eur
• Vilniaus prekybos paramos fondas „dabar“: 10 000 eur
• aB „orlen lietuva“: 8 000 eur
• „Western union foundation lithuania“: 5 000 eur
• uaB „ruptela“: 5 000 eur
• uaB „kaubusta“: 5 000 eur
• uaB „Via sportas“: 5 000 eur
• uaB „sakuona“: 5 000 eur
• uaB „modus grupė“: 5 000 eur
• a. Guogos paramos fondas: 5 000 eur
• uaB „Žalgirio loto“: 4 500 eur
• uaB „ernst & young, Baltic“: 2 360 eur
• „High Profile“: 2 000 eur
• uaB „tele2“: 2 000 eur
• uaB „optolita“: 500 eur
• iš kitų juridinių asmenų gauta parama: 5 000 eur
• fiziniai asmenys: 102 906 eur.

alvydas 
Žabolis

Dalininkas

algis Petras 
Piskarskas

„Light Conversion“ 
atstovas

rimantas 
kraujalis

„Ekspla“ atstovas

nerijus 
numa

Dalininkas

darius 
zubas

Dalininkas

arvydas 
andrijauskas

Dalininkas

danas 
tvarijonavičius

Dalininkas

 Mackonis

ABOUT US  CONTACT US  GLOBAL

  

MOORE GLOBAL DIRECTORY APP

Find a MGNL contact when on the move

MORE

What we do

When it comes to providing personalized and commercially astute audit, accounting, tax and business advisory
services, it simply can’t be anything else. Our integrated services are designed to help clients grow, realize and
protect both their businesses and their private wealth.

READ MORE

429 395 €
282 313 €

parama
nelieČiamaJam 
kapitalui 

parama
tiksliniams 
proJektams, kt.
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per 2020 metus panaudota parama:

1. 429 395 eur parama neliečiamajam kapitalui iš uaB „Grūdainė“, uaB „alma littera“, 
uaB „strategic staffing solutions international“, uaB „moore mackonis“, uaB „riekė“, 
GPm paramos už 2019 m. mokestinį laikotarpį  ir fizinių asmenų, parėmusių neliečiamąjį 
kapitalą per www.vuf.lt ar kitomis priemonėmis buvo panaudota fondo neliečiamajam 
kapitalui formuoti.

2. 200 061 eur gautos paramos su nurodyta kita paskirtimi buvo panaudota atitinkamai 
sričiai finansuoti:

• z. Brzezinski vardo auditorijos ir archyvo įrengimui Vu tsPmi patalpose: 
130 856 eur (iš kurių 122 251 eur pagal išankstines sąskaitas)
• naujo sterilizatoriaus Vu ligoninės Žalgirio klinikai dėl CoVid-19 įsigijimui: 25 047 eur
• Vu medicinos fakulteto rezidentų būtinųjų apsaugos priemonių 
dėl CoVid-19 įsigijimui: 22 664 eur
• Vu istorijos fakulteto finansavimui: 14 994 eur
• tarptautinių Vu magistrantūros studentų finansavimui pagal 
„tuition fee waiver“ programą: 6 500 eur

3. 106 819 eur bendros paramos buvo panaudota administravimo išlaidoms, reikalingoms 
fondo veiklos tikslams įgyvendinti, finansuoti.

2020 metais Fondas suteikė labdaros ir (ar) paramos:

1. 14 994 eur paramos Vilniaus universitetui, skirtos istorijos fakulteto finansavimui;

2. 10 920 eur paramos Vilniaus universitetui, skirtos tarptautinių Vu magistrantūros 
studentų programos „tuition fee waiver“ finansavimui;

3. 8 750 eur paramos Guillermo Hausmann-Guil, kuris laimėjo fondo kofinansuojamą 
podoktorantūros stažuotės konkursą Vu ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. 
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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

2020 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 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 1 300 000 eur. šaltiniai:

• 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 numa 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.

2019 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 404 802 eur. šaltiniai:

• 2019 m. gegužės mėn. gauta 300 000 eur parama iš akola aps pagal paramos sutartį;
• 2019 m. lapkričio mėn. gauta 100 000 eur parama iš uaB „alma littera“ pagal paramos 
sutartį;
• 2019 m. eigoje gauta 4 802 eur parama iš įvairių fizinių asmenų, naudojantis www.vuf.lt 
platforma ir kitomis priemonėmis.

2020 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 429 395 eur. šaltiniai:

• 2020 m. sausio mėn. gauta 18 750 eur parama iš uaB „strategic staffing solutions 
international“ pagal paramos sutartį.
• 2020 m. gegužės mėn. gauta 270 000 eur parama iš uaB „Grūdainė“ pagal paramos 
sutartį;
• 2020 m. lapkričio mėn. gauta 100 000 eur parama iš uaB „alma littera“ pagal paramos 
sutartį;

z. Brzezinski 
vardo auditorija

ir archyvas

sterilizatoriaus 
Vul Žalgirio 

klinikai

rezidentų 
apsaugos 
priemonės

stipendijos
„tuition fee waiver“ 

studentams

Guillermo 
Hausmann-Guil
finansavimas
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10. inFormaCiJa apie nelieČiamoJo kapitalo investiCiJų ataskaitą 
paGal turto rūšis ir rizikos klases, laiko terminus

2020 m. pabaigoje Fondas buvo investavęs į šias obligacijas su tokiais išpirkimo 
terminais:

• 176 100 eur nominalios vertės euro-zonos vyriausybės obligaciją, kurios išpirkimo 
terminas 2027 m. balandžio mėn.
• 100 000 eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2024 m. liepos 
mėn.
• 100 000 eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2025 m. 
balandžio mėn.
• 50 000 eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2026 m. 
gruodžio mėn.
• 100 000 eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2027 m. liepos 
mėn.
• 100 000 eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2030 m. 
gegužės mėn.
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• 2020 m. gruodžio mėn. gauta 18 750 eur parama iš uaB „strategic staffing solutions 
international“ pagal paramos sutartį.
• 2020 m. gruodžio mėn. gauta 2 000 eur parama iš 
uaB „moore mackonis“ pagal paramos sutartį.
• 2020 m. gruodžio mėn. gauta 1 000 eur parama iš uaB „riekė“ pagal paramos sutartį.
• 2020 m. lapkričio mėn. gauta 3 992 eur parama iš 
Vmi už gyventojų skirtą GPm dalį už 2019 m. mokestinį laikotarpį.
• 2020 m. eigoje gauta 14 903 eur parama iš įvairių fizinių asmenų, 
naudojantis www.vuf.lt platforma ir kitomis priemonėmis.

9. inFormaCiJa apie iš nelieČiamoJo kapitalo investavimo Gautas 
paJamas ir Jų panaudoJimą (Pateikiama nurodant lėŠų skyrimo PaskirtĮ 
ir Paramos GaVėJus)

2020 m. Fondas iš neliečiamojo kapitalo investavimo gavo 25 659 eur pajamų iš 
realizuoto rezultato:

• 0 eur pajamų iš vertybinių popierių pardavimo rezultato;
• 19 500 eur pajamų iš gautų palūkanų;
• 8 157 eur pajamų iš dividendų.
• 648 eur sąnaudų iš vertybinių popierių pardavimo nuostolio;
• 1 350 eur vertybinių popierių administravimo sąnaudų (sandorių komisiniai, VP laikymo 
išlaidos)

kitos Fondo pajamos iš 2020 m. neliečiamojo kapitalo investavimo sudarė 79 532 eur 
(nerealizuotas rezultatas):

• 79 032 eur pajamų iš nerealizuoto vertybinių popierių vertės teigiamo pokyčio;
• 0 eur sąnaudų iš nerealizuoto vertybinių popierių vertės neigiamo pokyčio;
• 500 eur pajamų iš sukauptų ir dar neišmokėtų palūkanų.

per 2020 m. panaudota 23 170 eur pajamų iš neliečiamojo kapitalo investavimo šiems 
visuomenei naudingiems tikslams:

• 5 000 eur z. Brzezinski vardo auditorijos Vu tsPmi patalpose projekto finansavimui.
• 5 000 eur būtinųjų apsaugos priemonių Vu medicinos fakulteto rezidentams dėl CoVid-19 
įsigijimui.
• 8 750 eur post-doktorantūros pozicijos Vu ekonomikos ir verslo administravimo fakultete 
kofinansavimui (poziciją užėmė Guillermo Hausmann-Guil).
• 4 420 eur  tarptautinių Vu magistrantūros studentų programos „tuition fee waiver“ 
finansavimui.

turto klasė
paskirstymas 

2020 12 31
Grąža

2020 01-12
metinė grąža
nuo 2019 01

ak
cij

os

europos 18% +3.6% +9.0%

Pasaulio 17% +20.7% +21.4%

Besivystančių šalių - - -

o
bl

ig
ac

ijo
s euro-zonos vyriausybių 7% +1.1% +1.1%

investicinio reitingo įmonių 12% +1.1% +1.7%

aukšto pajamingumo 6% +7.4% +7.8%

alternatyvios investicijos 9% +4.0% -1.6%

investicijos (iš viso) 70% +7.6% +8.9%

Pinigai ir ekvivalentai 30% - -

portfelis (iš viso) 100% +4.9% +4.4%



12. inFormaCiJa apie investavimo strateGiJos pokytĮ

investavimo strategijos pokyčių nebuvo. Vadovaujamasi 2018 m. spalio 24 d. dalininkų 
susirinkime patvirtintomis 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 2020 metus fondo neliečiamojo kapitalo dydis padidėjo nuo 1 914 802 eur iki 2 344 
197 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 2020 m. fondas nepatyrė neliečiamojo kapitalo administravimo išlaidų.
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11. inFormaCiJa apie nelieČiamoJo kapitalo valdymo ataskaitą

metai

ketvirtis

investicijų valdymo ataskaita

Bendri duomenys

Portfelio vertės pokytis Portfelio rezultatų dinamika

komentaras

investicijų portfelis ir rezultatai

2020

iV

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas  Universiteto g. 3, 111A kab., 01513 Vilnius, Lietuva  +370 5 219 3000  vufondas@vuf.lt

„Žvelgiant į 2021 metų perspektyvą, prognozuojame sudėtingą su karantinu susijusį pirmąjį pusmetį. manome, kad politinis 
neapibrėžtumas, vyravęs 2020 metais, stabilizavosi, o didesnį vaidmenį 2021 m. vaidins milžiniškos valstybių skolos, klimato 
kaitos problemos, besikeičianti demografinė situacija pasaulyje. tikimės, kad įžengėme į lėtą, bet tvirtą globalios ekonomikos 
augimo stadiją. Prognozuojame, kad nemažai institucinių investuotojų nukreips dėmesį nuo smarkiai augusių technologinių akcijų 
į labiau tradiciškus verslus, ieškos neįvertintų, bet plėtros potencialą turinčių akcijų, investuos į atsinaujinančią energetiką, tvarias 
ir socialinį aspektą užtikrinančias įmones. 

mūsų fondo investavimo strategija per pandemiją išlieka nepakitusi, svarbiausią vaidmenį užimant portfelio diversifikacijai. 
diversifikuojame ne tik investicijas toje pačioje turto klasėje, bet ir įtraukiant platų turto klasių spektrą. taip pat tęsiame periodinį 
investavimą norint sumažinti klaidingo investavimo momento riziką bei siekiant įsigytas investicijas laikyti ilgą laiką. išaugusi 
pinigų pasiūla didina spaudimą kilti akcijų kainoms ir kelia bendros infliacijos riziką. manome, kad infliacija trumpuoju laikotarpiu 
pasireikšti neturėtų, tačiau ilguoju periodu ketiname daugiau dėmesio skirti turto klasėms, galinčioms apsaugoti nuo didesnės 
infliacijos“, – komentuoja alius Jakubėlis, Vilniaus universiteto fondo investicijų valdybos pirmininkas.

investicijų valdybaadministracija

Įsteigimas 2016 04

neliečiamojo kapitalo suformavimas 2017 05

investicijų valdymo pradžia 2019 01

neliečiamojo kapitalo dydis 2 344 197 €

investicijų valdymo rezultatas nuo 2019 01 +169 212 €

Panaudota Vilniaus universiteto finansavimui -23 170 €

Portfelio vertė 2 490 240 €

portfelio investicijų grąža nuo 2019 01 +9.6%

turto klasė Paskirstymas 
2020 12 31

Grąža
2020

metinė grąža
nuo 2019 01

ak
cij

os
europos 18% +3.6% +9.0%

Pasaulio 17% +20.7% +21.4%

Besivystančių šalių - - -

o
bl

ig
ac

ijo
s euro-zonos vyriausybių 7% +1.1% +1.1%

investicinio reitingo įmonių 12% +1.1% +1.7%

aukšto pajamingumo 6% +7.4% +7.8%

alternatyvios investicijos 9% +4.0% -1.6%

investicijos (iš viso) 70% +7.6% +8.9%

Pinigai ir ekvivalentai 30% - -

portfelis (iš viso) 100% +4.9% +4.4%

Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie Vilniaus universiteto fondo vykdomą neliečiamojo kapitalo investavimo veiklą. Informacija nėra audituota ir yra 
pateikta pagal fondo vadovybės žinomus duomenis nurodytai datai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, istorinė teigiama panašių turto klasių investavimo 
grąža nereiškia grąžos ateityje, tad nėra garantijos, kad fondo investavimo grąžos tikslai bus pasiekti. Informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti 
finansines priemones. Fondas nėra skirtas asmeninėms investicijoms, fondo veiklos tikslas – investuoti rėmėjų lėšas ir gautas pajamas naudoti Vilniaus universiteto veiklai gerinti.

alius Jakubėlis
Pirmininkas

Šarūnas 
Barauskas

mindaugas 
mažeikis, Cfa

Prof. konstantinas 
Pileckas

Justinas noreika, Cfa
direktorius

justinas.noreika@vuf.lt
+370 655 25106

+200 000 €
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0 €
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-10%

2019 2020
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0 €

portfelio vertė nauja parama portfelio metinė grąža % (irr) portfelio rezultatas €

Justinas noreika
fondo direktorius



Finansinės 
būklės 
atask aita

#3

eil. nr. straipsnis Pastabos nr. 2020 12 31 
eur

2019 12 31 
eur

a. ilGalaikis turtas 1 737 785  954 707  

i. nematerialusis turtas

ii. materialusis turtas

iii. finansinis turtas 1 1 737 785  954 707  

iV. kitas ilGalaikis turtas

b. trumpalaikis turtas 996 174  2 064 400  

i. atsarGos

ii. Per Vienerius metus Gautinos sumos 2 130 396  903 059  

iii. kitas trumPalaikis turtas 3 50 422  

iV. PiniGai ir PiniGų ekViValentai 4 865 778  1 110 919  

turtas iš viso: 2 733 959  3 019 107  

C. nuosavas kapitalas 5 2 491 371  1 979 953  

i. dalininkų kaPitalas 3  1  

ii. rezerVai

iii. nelieČiamasis kaPitalas 2 344 197  1 914 802  

iV. sukauPtas Veiklos rezultatai 147 171  65 150  

d. Finansavimo sumos 6 232 803  1 029 604  

e. mokėtinos sumos ir ĮsiPareiGoJimai 7 9 785  9 550  

i. ilGalaikiai ĮsiPareiGoJimai

ii. trumPalaikiai ĮsiPareiGoJimai 9 785  9 550  

nuosavas kapitalas, Finansavimo 
sumos ir ĮsipareiGoJimai, iš viso

2 733 959  3 019 107  

21 f i n a n s i n ė s  B Ū k l ė s  a t a s k a i t a

finansinių ataskaitų sudarymo data: 2021 m. balandžio 14 d.

Justinas noreikarasa zalensė
fondo direktoriusapskaitą tvarkantis asmuo



veiklos 
rezultatų 
atask aita

#4

eil. nr. straipsnis Pastabos nr.
2020 01 01 - 
2020 12 31

eur

2019 01 01 - 
2019 12 31

eur

i. paJamos 8 309 514 138 154

1. PardaVimo PaJamos

2. finansaVimo PaJamos 202 304 65 062

3. kitos PaJamos 107 210 73 092

ii. sąnaudos 9 204 323 73 245

1. Prekių, suteiktų PaslauGų saVikaina 
ir kitos PardaVimo sąnaudos

2. Veiklos sąnaudos 202 325 65 093

3. kitos sąnaudos 1 998 8 152

iii. veiklos rezultatai prieš apmokestinimą 105 191 64 909

iv. pelno mokestis 10

v. Grynasis veiklos rezultatas 105 191 64 909

23 V e i k l o s  r e z u l t a t ų  a t a s k a i t a

Justinas noreikarasa zalensė
fondo direktoriusapskaitą tvarkantis asmuo

finansinių ataskaitų sudarymo data: 2021 m. balandžio 14 d.



aiškinamasis
raštas

#5
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1. bendroJi dalis

 Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (toliau – „fondas“) yra įregistruotas 
Valstybės įmonės registrų centre 2016 m. balandžio 06 d. 
 fondo adresas: universiteto g. 3, Vilnius, lietuvos respublika.
 fondo veikla: formuoja ir valdo neliečiamąjį kapitalą, iš investavimo gautomis 
pajamomis skatinti bei remti Vilniaus universitetą ir su juo susijusius projektus. fondo 
grąža naudojama Vilniaus universiteto vykdomų studijų programų rėmimui, iniciatyvių, 
pasiryžusių iššūkiams ir kūrybiškų studentų stažuočių finansavimui, pažangių mokslinių 
tyrimų ir kitų pridėtinę vertę kuriančių projektų inicijavimui.
 fondo misija: pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas 
užtikrinti Vilniaus universiteto kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio konkurencingumą 
pasaulyje. Vilniaus universiteto fondas telkia visuomenės narius, norinčius prisidėti prie 
tvaraus Vilniaus universiteto konkurencingumo globaliame pasaulyje stiprinimo. tai 
šiuolaikinė platforma, kurioje verslo idėjos ir iniciatyvos bendromis pastangomis įgauna 
naujas formas ir virsta reikšmingais Vilniaus universitetui bei lietuvos aukštajam mokslui 
pokyčiais.
 neliečiamasis kapitalas: 2017 m. gegužės 25 d. suformuotas neliečiamasis kapitalas 
1 000 000 eur. Per 2017 metus papildomai suformuota 300 000 eur neliečiamo kapitalo. 
Per 2018 metus papildomai suformuota 210 000 eur neliečiamo kapitalo, per 2019 metus 
– 400 000 eur, per 2020 metus – 370 000 eur. iš viso neliečiamo kapitalo 2020 m. gruodžio 
31 d. yra 2 343 968 eur.
Fondo steigėjai:
     • Alvydas Žabolis,
     • UAB „Ekspla“, įmonės kodas 12706497
     • UAB Light conversion įmonės kodas 222598890.
Fondo dalininkai:
     • Alvydas Žabolis, 
     • UAB „Ekspla“, įmonės kodas 12706497
 • UAB Light conversion, įmonės kodas 222598890.
     • Nerijus Numa.
     • Akola ApS, įmonės kodas 25174879.
     • UAB „Grūdainė, įmonės kodas 135316297.
     • UAB „Alma Littera“, įmonės kodas 120029537.
Fondo valdymas: 
fondo valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba ir direktorius. 
fonde taip pat sudaromi globėjų taryba ir vidaus kontrolės komitetas. 
valdybos nariai:
     • Alius Jakubėlis;
     • Mindaugas Mažeikis;
     • Konstantinas Pileckas;
     • Šarūnas Barauskas.
Fondo direktorius:
    • Justinas Noreika.

2020 metais samdomų darbuotojų fonde nebuvo.
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2. apskaitos politika

 Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 
pagal lietuvos respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą nr. 1k-372 
„dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitus lietuvos 
respublikos finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktus.
 finansinės ataskaitos buvo parengtos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, 
darant prielaidą, kad fondas tęs veiklą ateityje.
 finansinės ataskaitos parengtos pagal pavyzdines balanso ir veiklos rezultatų 
ataskaitų formas, nurodytas lietuvos respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. 
įsakyme nr. 1k-372 „dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos 
dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.
 finansiniai fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.
 Visos sumos fondo finansinėse ataskaitose yra pateiktos lietuvos respublikos 
nacionaline valiuta - eurais. operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos 
dieną esančiu valiutos keitimo kursu. 

balansas

ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

 nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, 
kuriuo fondas disponuoja. nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas likutine verte – iš įsigijimo savikainos 
atėmus sukauptą amortizaciją. 
 ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia fondui ekonominės 
naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė 
500 eurų. ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina, balanse parodomas likutine verte – iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo 
sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas 
tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo 
kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. nusidėvėjimo suma pripažįstama 
sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis.

Finansinis turtas

 finansinis turtas į buhalterinę apskaitą įtraukiamas jo įsigijimo savikaina. Įsigyti 
vertybiniai popieriai į apskaitą įtraukiami jų įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta 
arba mokėtina už vertybinius popierius suma ir kitos vertybinių popierių įsigijimo išlaidos. 
Balanse finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Jeigu investicijų ir vertybinių 
popierių nenumato perleisti per vienerius metus, toks finansinis turtas priskiriamas 
ilgalaikiam finansiniam turtui. 

 Po vienerių metų gautinos sumos: gautinas finansavimas iš rėmėjų pagal pasirašytas 
paramos sutartis.
 investicijų perleidimo rezultatas į apskaitą įtraukiamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 
tas turtas buvo perleistas. Veiklos rezultatų ataskaitoje investicijų perleidimo rezultatas 
priskiriamas kitoms pajamoms, jeigu investicijos perleistos pelningai, arba kitoms 
sąnaudoms, jeigu investicijos perleistos nuostolingai.

trumpalaikis turtas

 trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, sumokėti avansai, pagal sutartis 
vykdomų darbų vertė, biologinis turtas, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės 
investicijos ir trumpalaikiai terminuoti indėliai, pinigai  ir jų ekvivalentai. 

nuosavas kapitalas

 fondo nuosavą kapitalą sudaro: kapitalas, neliečiamasis kapitalas, veiklos rezultatas 
ir kiti rezervai.
 kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų (savininkų, dalininkų, 
narių) įnašų vertei. Piniginių įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką nustato 
teisės aktai, reglamentuojantys fondo veiklą, steigimo dokumentai, fondo įstatai.
 neliečiamasis kapitalas. fondo valdomos jam perduotos ir nuo kito turto neribotam 
laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas naudoja savo įstatuose 
nustatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti. Vadovaujasi neliečiamojo 
kapitalo atskyrimo, efektyvumo, kapitalo neliečiamumo, visuomenės naudos ir veiklos 
skaidrumo principais.
 rezervas: laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų 
numatytiems tikslams. rezervas gali būti sudaromas fondo įstatuose nustatyta 
tvarka. sudarant rezervą, apskaitoje registruojamas veiklos rezultato sumažėjimas ir 
rezervo padidėjimas. Panaikinus panaudotus arba nepanaudotus rezervus, apskaitoje 
registruojamas veiklos rezultato padidėjimas ir atitinkamo rezervo sumažėjimas.
 Veiklos rezultatas: ūkio subjekto uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. ataskaitinio 
laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi 
atskirai. rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas 
ankstesnių metų veiklos rezultatu.

Finansavimas

 fondo finansavimo būdai – tiksliniai įnašai, dotacijos ir kitas finansavimas.
 dotacija – ilgalaikiu turtu gauta parama. dotacija įtraukiama į apskaitą gavus 
neatlygintai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. 
 dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:
      • gauto turto naudojimo tikslas atitinka fondo įstatuose nustatytus tikslus;
      • fondas neatlygintinai kaip paramą gauną ilgalaikio turto arba įsigyja 
     jo iš programai (paramai) skirtų pinigų; 
      • dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu.



28 29a i Š k i n a m a s i s  r a Š ta s a i Š k i n a m a s i s  r a Š ta s

 dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio 
finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. fondas 
kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes.
 tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, europos 
sąjungos, lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama 
griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.
 tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu atitinka šiuos požymius:
     • įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos 
paramos sąlygas; yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus 
gauti.
 Jeigu yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad tiksliniai įnašai 
bus gauti, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka 
pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai 
įnašai. tiksliniai įnašai yra gauta parama išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams 
įgyvendinti, tiksliniai įnašai remontui bei renovacijai, parama renginiui organizuoti.
 tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta 
kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik 
finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
 Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota 
tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai.

Įsipareigojimai

 finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į dvi grupes:
      • po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;
      • per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
 ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos fondas turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri 
metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. ilgalaikiai įsipareigojimai įsiskolinimus 
bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms 
ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat 
priskiriamos trumpalaikės paskolos, jeigu jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra 
sudaryta pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
 trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per 
vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. trumpalaikiai įsipareigojimai apima 
ūkio subjekto įsiskolinimus bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir 
savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. trumpalaikiams 
įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri 
turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius metus.

mokesčiai

 fondo apskaitoje mokesčiai apskaičiuojami, deklaruojami, mokestinė atsakomybė 
sudaroma nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės 
aktų reikalavimų. 

veiklos rezultatų ataskaita

pajamos

 Pajamos fonde pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje 
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.
 Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad fondas gaus su sandoriu susijusią 
ekonominę naudą.
 Pagrindinė pajamų dalis yra tikslinių įnašų, paramos, investicinės veiklos 
panaudojimas. 

sąnaudos

 sąnaudos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo 
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. ataskaitinio 
laikotarpio veiklos sąnaudomis priskiriama per laikotarpį suteikta parama ir labdara.
 Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų 
dalis, susijusi su fondo veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms 
uždirbti. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje 
ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo 
patirtos.

   
3. aiškinamoJo rašto pastabos

3.1. Finansinis turtas

rodiklis 2020.12.31 2019.12.31

Po vienerių metų gautinos sumos 0 0

investicijos 1 737 785 954 707

iš viso: 1 737 785 954 707

Gautinas finansavimas iš rėmėjų, pagal pasirašytas paramos sutartis.

straipsnis finansinio turto 
vertė 2020.12.31

Vertės 
pasikeitimas

Įsigijimo savikaina 
2020.12.31

finansinio turto 
vertė 2019.12.31

investicijos į investicinius fondus 1 094 917 118 960 976 892 621 550

investicijos į obligacijas 642 868 3 138 639 730   333 157

iš viso ilgalaikis turtas 1 737 785 122 098 1 616 622 954 707

investicijos į obligacijas 50 422

iš viso trumpalaikis turtas 0 0 0 50 422

iš viso: 1 737 785   122 098 1 616 622   1 005 129   
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 finansinių ataskaitų sudarymo dieną, fondo vadovybė planuoja laikyti vertybinius 
popierius iki išpirkimo termino, o jeigu nėra aiškiai apibrėžto termino, ketinama išlaikyti 
ilgiau nei metus.
 Vertybiniai popieriai su fiksuota palūkanų norma ir išpirkimo terminu įvertinti 
amortizuota savikaina, kiti vertybiniai popieriai įvertinti tikrąja verte pagal rinkoje 
skelbiamą kainą.

investicijos į 
investicinius fondus

Valiuta
nominalioji, 

įsigijimo vertė 
Pardavimo pelnas 

(nuostoliai)
Pardavimo pelnas 

(nuostoliai)
fiksuotos metų 

palūkanų norma
išpirkimo 
terminas

tikroji vertė eur 
2020.12.31

investicija į fondą (1) eur 757 949 - - 878 516

investicija į fondą (3) eur 125 000   - - 123 392   

investicija į fondą (4) eur 87 694   - - 86 759   

investicija į fondą (5) eur 6 250   - - 6 250   

iš viso:   976 893   0 0     1 094 917   

investicijos į skolos 
vertybinius popierius

Valiuta
nominalioji, 

įsigijimo vertė 
Pardavimo pelnas 

(nuostoliai)
sumokėtos 
palūkanos

fiksuotos metų 
palūkanų norma

išpirkimo 
terminas

tikroji vertė eur 
2019.12.31

obligacijos (1) eur 180 367 1 938 0 2027.04.26 180 198

obligacijos (2) eur 100 000   6 750   6,75% 2024.07.30 102 850   

obligacijos (3)* eur (648)   51 928   8,00% 2021.12.21 0   

obligacijos (4)** eur 55 250   10,50% 2020.12.01 0   

obligacijos (5) eur 100 342   0   3,00% 2025.04.06 101 774   

obligacijos (6) eur 101 570   0   2,00% 2030.05.22 102 647   

obligacijos (7) eur 105 859   2 000   2,00% 2027.07.14 104 699   

obligacijos (8) eur 51 593   1 563   3,13% 2026.12.15 50 700   

iš viso:   639 731   (648)   119 429       642 868   

ne nuosavybės 
vertybiniai popieriai

Valiuta
nominalioji, 

įsigijimo vertė 
Pardavimo pelnas 

(nuostoliai)
sumokėtos 
palūkanos

fiksuotos metų 
palūkanų norma

išpirkimo 
terminas

tikroji vertė eur 
2019.12.31

investicija į fondą (1) eur 457 556 504 152

investicija į fondą (2) eur 221 183   14 859   0   

obligacijos (1) eur 176 100   1 618   1,10% 2027.04.26 180 198   

investicija į fondą (3) eur 125 000   117 398   

obligacijos (2) eur 100 000   6,75% 2024.07.30 102 850   

obligacijos (3) eur 50 000   4 000   8,00% 2021.12.21 50 109   

obligacijos (4) eur 50 000   2 625   10,50% 2020.12.01 50 422   

iš viso:   1 179 839   14 859   8 243       1 005 129   

* Per ataskaitinį laikotarpį buvo parduotos obligacijos (3) už 49 928,12 eur, buvo patirtas 648 eur nuostolis
** Per ataskaitinį laikotarpį  buvo išpirktos obligacijos (4) 50 000 eur, taip pat buvo gauta 5 250 eur palūkanų

3.2. per vienerius metus gautinos sumos

3.3. kitas trumpalaikis turtas

3.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai

straipsnis 2020.12.31 2019.12.31

kitos gautinos sumos 900 000   
avansai tiekėjams 130 251   3 000   
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 145   59   
iš viso: 130 396   903 059   

straipsnis 2020.12.31 2019.12.31

Pinigai banke 865 778 1 110 919

Pinigai kasoje

iš viso: 865 778 1 110 919

straipsnis 2020.12.31 201.12.31

trumpalaikės investicijos 50 422   

iš viso: 0 50 422   

 2020 metais tiekėjui uaB audriaus medžio studija buvo sumokėtas 124 251,13 eur 
avansas už z. Brzezinski auditorijos renovacijos darbus. 

3.5. nuosavas kapitalas

dalininkų įnašai per 2019 m.:
 • Akola ApS dalininkų įnašas sudaro 1 Eur, pagal 2019 m. gegužės 14 d. sutartį.

papildomi įnašai į fondo neliečiamą kapitalą per 2019 m.:
     • UAB Alma Littera į neliečiamą kapitalą įneša 100 000 eurų, 
    pagal 2018 m. gruodžio 5 d. sutartį;
     • Akola ApS į neliečiamą kapitalą įneša 300 000 eurų, 
    pagal 2019 m. gegužės 14 d. sutartį.
     • Naudojantis www.vuf.lt ir kitomis priemonėmis fiziniai asmenys 
    papildomai į neliečiamą kapitalą įneša 4 802 eurų.

dalininkų įnašai per 2020 m.:
     • UAB Grūdainė dalininkų įnašas sudaro 1 Eur pagal 2020 m. gegužės 13 d. sutartį;
     • UAB Alma Littera dalininkų įnašas sudaro 1 Eur pagal 2018 gruodžio 5 d. sutartį

papildomi įnašai į fondo neliečiamą kapitalą per 2020 m.:
     • UAB Alma Littera į neliečiamą kapitalą įneša 100 000 eurų, 
    pagal 2018 m. gruodžio 5 d. sutartį ir - tampa fondo dalininke bendrai 
    per praėjusius tris metus įnešusi 300 000 eurų fondo neliečiamajam kapitalui;
     • UAB Grūdainė į neliečiamą kapitalą įneša 270 000 eurų 
    pagal 2020 m. gegužės 11 d. sutartį;
     • UAB Riekė į neliečiamą kapitalą įneša 1 000 eurų 
    pagal 2020 m. gruodžio 30 d. sutartį;
     • UAB Moore Mackonis į neliečiamą kapitalą įneša 2 000 eurų 
    pagal 2020 m. gruodžio 30 d. sutartį;
     • UAB Strategic Staffing Solutions International į neliečiamą kapitalą 
    įneša 37 500 eurų pagal 2020 m. vasario 14 d. sutartį
     • Naudojantis www.vuf.lt ir kitomis priemonėmis fiziniai 
    asmenys papildomai į neliečiamą kapitalą įneša 18 895 eurų.

 2020 metais a. trimonio architektų biurui buvo sumokėtas 3 000 eur ir 2019 metais 
3000 eur avansas už z. Brzezinski auditorijos projektavimo darbus.
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straipsnis 2020.12.31 2019.12.31

neliečiamasis kapitalas (dalininkų) 2 070 000   1 500 000

neliečiamasis kapitalas (iš kitų lėšų, gautų iš juridinių asmenų) 250 500   410 000

neliečiamasis kapitalas (iš kitų lėšų, gautų iš fizinių asmenų) 23 697   4 802

steigėjų įnašai 3   1

Veiklos rezultatas ataskaitinių metų 105 191   64 909

Veiklos rezultatas ankstesnių metų 41 980   241

iš viso: 2 491 371   1 979 953 

3.6. Finansavimas

 Per 2020 m. mokestinį laikotarpį nepanaudotos suteiktos paramos lėšos 
nepriskiriamos mokestinio laikotarpio pajamoms ir perkeliamos į kitus mokestinius metus, 
tolimesniam fondo įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui.

Pavadinimas 2019.12.31
Gautas 

finansavimas
koregavimai

Panaudotas 
finansavimas

2020.12.31

a. Guogos Paramos fondas 800 000 5000 (800 000) 5 000 0

uaB light Conversion 6 819 6 819

Vmi 2% 10 248 10 248

uaB alma littera 100 000 100 000 (100 000) 100 000 0

uaB koncernas "sBa" 5 000 5 000

independent foundation the Brzezinski family foundation                   1 341 21 1 362

erGo insurance se 2 500 2 500

erGo life insurance se 2 500 2 500

uaB Golf development 770 770

aB orlen lietuva 10 000 10 000

uaB thermo fisher scientific Baltics 5 000 5 000

uaB olifėja 15 000 15 000

uaB Berlin Chemie menarini Baltic 5 000 5 000

`Western union foundation lithuania 8 000 5 000 13 000

„Biotechpharma“ 5 000 5 000

uaB euGensa 2 000 2 000

uaB Creditco 2 000 2 000

Visuomeninė organizacija Vilnoja 500 500

aB inter rao lietuva 5 000 5 000

uaB "Žalgirio loto" 1 000 4 500 5 500

uaB strategic staffing solutions 37 500 37 500 0

uaB Grūdainė 270 000 270 000 0

uaB moore mackonis 2 000 2 000 0

uaB riekė 1 000 1 000 0

GPm Vmi 1,2% neliečiamam kapitalui 3 992 3 992 0

uaB Žabolis ir partneriai 25 047 25 047 0

uaB ruptela 5 000 5 000 0

uaB kaubusta 5 000 5 000

foamaX 15 000 15 000

uaB Via sportas 5 000 5 000

uaB sakuona 5 000 5 000

orlean lietuva 8 000 8 000

modus Grupė 5 000 5 000

High profile strategic advisors 2 000 2 000

uaB optolita 500 500

uaB tele2 2 000 2 000

Paramos fondas "dabar" 10 000 10 000

uaB Grūdainė 40 000 29 459 10 541

uaB darius zubas Holding 30 000 30 000 0

ernst & young, Baltic uaB 2 360 2 360 0

fiziniai asmenys neliečiamam kapitalui 14 904 14 904 0

iš fizinių asmenų gauta parama 21 926 102 904 82 267 42 563

iš kitų juridinių asmenų gauta parama 20 000 5 000 25 000

iš investicinės veiklos rezultato skirta parama 23 170 23 170 0

iš viso: 1 029 604 734 898 (900 000) 631 699 232 803

tęsinys – 33 psl.

 2020 metais buvo nutarta finansinėse ataskaitose nerodyti gautinos paramos pagal 
pasirašytą sutartį, kadangi kelerius metus paramos davėjas jos nesuteikia.

Per 2020 metus fondas iš ankstesnių metų veiklos rezultato panaudojo 5 000 eur, 
rezidentams remti, 5 000 eur, Brzezinski auditorijos projektui, 4 420 eur, studentų 
stipendijoms ir 8 750 eur jaunųjų mokslininkų rėmimui.
 Per 2020 metus fondas gavo 3 991,81 eur neliečiamajam kapitalui iš paramos 
davėjų 1,2% GPm.



3.8. pajamos

3.9. sąnaudos

3.10. pelno mokestis

3.11. pelno paskirstymo projektas
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straipsnis 2020.01.01-
2020.12.31

2019.01.01-
2019.12.31

finansavimo pajamos 106 819 53 062

suteiktos paramos pajamos 95 485 12 000

Vertybinių popierių vertės pokytis 79 032 46 596

Vertybinių popierių palūkanų pajamos 20 000   10 397

Vertybinių popierių dividendų pajamos 8 157 1 209

kitos pajamos 21   31   

Vertybinių popierių pardavimo pelnas 0 14 859

iš viso: 309 514 138 154

rodikliai suma

ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje) 65 150   

ankstesnių metų pelno paskirstymas 2020 metais:

studentų stipendijoms remti (8 750)   

mokslininkų pritraukimui remti (4 420)   

z. Brzezinski auditorijos, archyvo, bibliotekos įrengimas (5 000)   

rezidentams remti (5 000)   

Pelno paskirstymas 2020 metais iš viso: (23 170)   

ankstesnių finansinių metų likęs nepaskirstytas pelnas 41 980   

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 105 191   

Pelno paskirstymas 2021 metams:

Vuf vystomiesiems paramos projektams 0   

nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje) 147 171   

rodikliai 2020.01.01-
2020.12.31

2019.01.01-
2019.12.31

Pelnas prieš apmokestinimą 105 191   64 909   

mokestis taikant 15 proc. tarifą 15 779   9 736   

neleidžiami atskaitymai 6   1 141   

neapmokestinamos pajamos (-) (13 084)   (7 207)   

apmokestinamojo pelno numatomo panaudoti viešąjį (2 701)   (3 671)   

iš viso: 0   

rodikliai 2020.01.01-
2020.12.31

2019.01.01-
2019.12.31

kitos veiklos sąnaudos 106 840 53 093

suteiktos paramos sąnaudos 95 485 12 000

Vertybinių popierių administracinės sąnaudos 1 350 550

Vertybinių popierių pardavimo nuostolis 648 0

Vertybinių popierių vertės pokyčio sąnaudos 0 7 602

iš viso: 204 323 73 245

3.12. poataskaitiniai įvykiai

 reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos 2020 m. gruodžio 31 d. 
finansinėms ataskaitoms, nebuvo. 
 dėl 2020 m. kilusios CoVid-19 pandemijos, fondo vadovybė įvertino jos sukeltą 
poveikį veiklai ir tęstinumui ir nustatė, kad pandemija reikšmingos įtakos 2020 m. gruodžio 
31 d. finansinėms ataskaitoms neturėjo.

Justinas noreikarasa zalensė
fondo direktoriusapskaitą tvarkantis asmuo

3.7. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

straipsnis 2020.12.31 2019.12.31

skolos tiekėjams 1 615 169

sukauptos sąnaudos 8 170 9 381

iš viso: 9 785 9 550
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