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 Vilnius,2021.05.31.                                                              

                                                                    VEIKLOS ATASKAITA 

   2020 M. 

  

VŠĮ „Socialinis Architektas“įregistruota 2011 m.  gegužės mėn. 10 d. Vilniaus miesto savivaldybėje. Įstaigos kodas 

302625644. Buveinės adresas Labdarių g.7/Totorių g.11, Vilnius, Lietuvos Respublika.  

1. Pagrindinis tikslas  – VŠĮ „Socialinis Architektas“ kordinuoti  narių veiklą  ; atstovauti narių interesus  ir juos ginti, 

tenkinti kitus viešuosius interesus., dalyvauti ES fondų finansuojamuose projektuose , vykdyti visuomenei naudingą 

mokomają ir šviečiamąją veiklą, tenkinant viešojo intereso poreikius.  yra VŠĮ „Socialinis Architektas“  viešasis juridinis 

vienetas, kuris vykdo narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, švietimo , mokslinio tyrimo ir technologijų plėtros 

uždavinius bei funkcijas.  yra pelno nesiekianti organizacija, turinti paramos gavėjo statusą. 

2.    VŠĮ „Socialinis Architektas“ 2020 m. gautos   lėšos – 171 936 Eur, t.sk.: 

 - pajamos už suteiktas paslaugas – 68 887 Eur; 

                           - tikslinis projektų finansavimas   103 049 Eur; 

                           

 3. Gautos lėšos buvo panaudotos veiklos sąnaudoms – 163 000  Eur, t.sk.: 

 - suteiktų paslaugų savikaina – 132 631 Eur; 

 - kitos  sąnaudos – 2 617 Eur;  

                          - pardavimo sąnaudos – 13 382 

 -darbuotojų išlaikymas-   3 600 Eur; 

                          - nusidėvejimo   išlaidos -  1 812 Eur;      

                         -  patalpų išlaikymo – 6 560 Eur; 

                          - ryšio sąnaudos –   1 756 Eur; 

                           - transporto išlaikymo – 2 181 Eur. 

   4. Projektinės veiklos, finansuojamos iš ES fondų, išlaidų patirta 103 049 Eur. 

   5. 2020 m. VŠĮ „Socialinis Architektas“  pardavė ir    įsigijo ilgalaikio turto - lengvąjį automobilį.    

    Gauta subsidiją 5 000 Eur panaudota darbo vietos įrengimui, perkant kompiuterinę įrangą. 

   6. 2020 m.  VŠĮ „Socialinis Architektas“ veiklos sąnaudos – 27 752 Eur, iš jų-  11 051 Eur išlaidos darbo užmokesčiui. 

   7. 2020 m. VŠĮ „Socialinis Architektas“  darbuotojų skaičius metų pradžioje – 2 ir pabaigoje –2. 



7.  2020 m. va VŠĮ „Socialinis Architektas“ vadovo darbo užmokesčio ir kitos išmokos- 11 843 Eur. 

8. VŠĮ „Socialinis Architektas“  nėra suteikusi jokių laidavimų ar garantijų tretiems asmenims.    

9. VŠĮ „Socialinis Architektas“ 2020 m. veiklos rezultas   iš ūkinės komercinės veiklos – pelnas 8 936 Eur.  

      VŠĮ „Socialinis Architektas“   veiklos vydymą sekančiais mokestiniais metais planuoja sieti su visuomenės švietimo  

projektų  paraiškų rengimų , projektų administravimu ir vykdymu. 

  Direktorius                                    Petras Mereckas 

 

 


