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Viešosios įstaigos “PoliPRO” veiklos ataskaita už 2011 m.
1) viešosios įstaigos veiklos tikslas - teikti pagalbą asmenims platinant informaciją apie jų artimo
žmogaus dingimą be žinios. Pagrindinis būdas šiam laikui tai bendravimas su savivaldybėm ir seniunijomis.
Veiklos rezultatus per finansinius metus - 2 žmonės pradėjo bendrauti su savo gimine;
2) viešosios įstaigos dalininkai - Aleksander Višnevski ir Vladyslav Semeniuk. Įnašai po
1000.00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko tik vienas dalininkas – Vladyslav Semeniuk.
3) viešosios įstaigos gautos lėšos – 33146.59 Lt šaltiniai tai juridiniai ir fiziniai asmenys už
paslaugas ir 336.96 paramos iš fizinių asmenų ( 2% nuo GPM ). Šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų
rūšis:
-suteiktų paslaugų savikaina – 3476.74 Lt;
-skelbimų ir reklamos sąnaudos – 285.00 Lt;
-nuomos sąnaudos – 2869.89 Lt;
-darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 3417.14 Lt;
-kitos bendrosios sąnaudos – 8772.94 Lt;
-soc.draudimo 30.98 proc.sąnaudos – 1058.63 Lt;
-garantinio fondo sąnaudos – 3.42 Lt;
-buhalterinių paslaugų sąnaudos – 1500.00Lt;
-automobilio eksploatavimo sąnaudos – 7428.68 Lt;
-ryšių sąnaudos – 893.86 Lt;
-banko komiso sąnaudos – 298.88;
-aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos – 43.00 Lt;
-kitų mokesčių sąnaudos – 126.00 Lt;
-kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos – 918.68 Lt;
-neigiama valiutų kursų psikeitimo įtaka – 31.52 Lt;
-neleidžiami atskaitymai – 15.15 Lt
4) viešoji įstaiga įsigyto ir perleisto ilgalaikio turto per finansinius metus - neturėjo;
5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus – 31139.53 Lt, iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui- 4479,19 Lt;
6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje - 1 ir pabaigoje - 2;
7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 21750.37 Lt (skelbimų ir reklamos, nuomos,
buhalterinių paslaugų, automobilių, ryšių, kitos bendrosios sąnaudos );
8) viešosios įstaigos vadovas - Vladyslav Semeniuk, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui –
1835,12 Lt.
9) viešosji įstaiga kolegialių organų – neturi;
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT70 7044 0600 0757 5605, SEB bankas, kodas – 70440
sąskaita paramai Nr. LT12 7044 0600 0757 5582, SEB bankas, kodas – 70440

10) viešoji įstaiga išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims,
nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje- neturi.
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