VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VŠĮ “PENKTA KOJA”

V E I K L O S A T A S K A I T A už 2012 metus

1. Bendroji dalis
Viešoji įstaiga VŠĮ „PENKTA KOJA“ (toliau - Įstaiga) įsteigta 2008 m. Vasario 1 d. , 2008-02-01 d. įm.kodas
301536790, Birželio 23-osios 6-36 g., Kaunas. Įstaigoje 2012 metų pradžioje dirbo 1, pabaigoje dirbo 1 darbuotojai.
Įstaiga veiklą vykdo dvejose vietose: O. ir H. Minkovskių 73 E, Kaunas ir Liepų g. 2, Linksmakalnis, Kauno rajonas.
Įstaigoje buvo vykdomos šios veiklos: beglobių šunų ir kačių globa, jų priežiūra, gydymas, kastracija, sterilizacija,
naujų namų paieška. Vykdoma švietėjiška veikla mokyklose, darželiuose, kurios metu vaikai supažindinami su
atsakingu elgesiu su gyvūnais. Linksmakalnyje rekonstruojamas pastatas, kuriame įsikurs nauja ir moderni gyvūnų
prieglauda.
Įstaigos valdymo organai yra šie:
Viešosios įstaigos valdymo organai –dalininko (-ų) susirinkimas ir direktorė.
Viešosios įstaigos steigėjai – Agnė Volockytė ir Paulius Boreika. Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje dalininkų 0,
dalininkų įnašai nesuformuoti.
2. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2012 metus
2012 metais VŠĮ „Penkta koja“ veikė pagal įstatus, įstatymų nustatytą ūkinį, finansinį, organizacinį bei
teisinį savarankiškumą, veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, savo veiklą organizuodama taip, kad
būtų įgyvendinami viešosios įstaigos įstatuose nustatyti tikslai bei uždaviniai.
Per 2012 finansinius metus įstaiga gavo paramos iš fizinių ir juridinių asmenų, kurią naudojo įstaigos veiklos
užtikrinimui.
Įstaigos pagrindinė veikla – beglobių gyvūnų globa. Ši veikla 2012 metais buvo vykdoma ne tik Kauno
mieste. Gyvūnai į viešąją įstaigą patenka iš įvairių Lietuvos miestų, rajonų. Beglobiai šunys ,atkeliavus į viešąją
įstaigą, esant reikalui gydomi, operuojami, stacionarizuojami, vakcinuojami, sterilizuojami bei kastruojami, taip
užkertant kelią betiksliam beglobių gyvūnų dauginimuisi. Visus metus aktyviai ieškomi nauji šeimininkai
beglobiams, palaikomas ryšys su jais, domimės ir neretai aplankom buvusius globotinius. VšĮ „Penkta koja“ per
2012 metus į savo globą priėmė 514 gyvūnų, naujus namus surado 406 gyvūnai.
Įstaigos bendruomenė. Visi VŠĮ „Penkta koja“ organizacijos savanoriai aktyviai dalyvauja įstaigos veikloje.
Kasdieną savanoriai prižiūri apie 80 gyvūnų, juos šeria, vedžioja, valo teritoriją, vyksta parsivežti sužeistų ar į bėdą
patekusių keturkojų. Visi įstaigos savanoriai gyvūnus prižiūri neatlygintinai.
3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2012 metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.
Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga gavo lėšas pagal šaltinius :

Šaltinis
Iš gyventojų GPM 2 procentai
Iš fizinių asmenų
Iš juridinių asmenų

Nepanaudotų lėšų
likutis ankstesnių Gautos lėšos
metų
per 2012 metus
52539
169538
19989
122519
24566
76894
viso:
97094
368951

Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga savo veiklai gautas lėšas panaudojo pagal rūšis
panaudojimas pagal šaltinius
Pirktų prekų ir suteiktų paslaugų savikaina, tame skaičiuje:
vet. paslaugos
gyvūnų priežiūros
gyvūnų maitinimo
kitos
savanorių maitinimo ir kuro sunaudojimo
Veiklos ir paramos gavimo sąnaudos, tame skaičiuje:
viešinimo ir gyvūnų gabenimo
darbuotojų išlaikymo
ilgalaikio turto nusidėvėjimo
patalpų išlaikymo
ryšių
transporto ir kuro
neatskaitomo PVM (pridėtinės vertės mokestis)
bankų paslaugos
pašto ir siuntų, kanceliarinės
kitos
Valiutos pardavimo nuostoliai
Mokesčiai (nekilnojamo turto, aplinkos taršos)

suma Lt
93732
62396
4844
13750
83
12659
198683
7205
2411
748
118991
2747
19269
33751
2174
1873
7928
653
933

Nepanaudotos paramos lėšos – 172384 Lt.
Per Paypal gauta parama iš fizinių asmenų gaunama į sąskaitą sumažinta banko mokesčių suma - 763 Lt.
Įstaiga suteikė paslaugų už 650 Lt. Ankstesnių metų išaiškintos sumos 2144 Lt. Sumokėti delspinigiai – 16 Lt.
4. Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas
2012 metais Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 13510 litus, iš jų : dizelinis šildytuvas -1198 Lt, kompiuteris –
2476,86 Lt, šildymo katilas – 6490 Lt, vandens šildytuvas – 3345 Lt.
Perleista ilgalaikio turto 2011 metais nebuvo.
5. Įstaigos patirtos sąnaudos, gyvūnų išlaikymo ir priežiūros, per 2012 metus
Įstaiga 2012 metais patyrė 244565 Lt gyvūnų išlaikymo ir priežiūros sąnaudų. Visos tokios sąnaudos detalizuotos
3 p.
6. Įstaigos valdymo išlaidos
Įstaiga 2011 metais patyrė 47850 Lt valdymo sąnaudų, tame skaičiuje neatskaitomas PVM 11139 Lt . Visos
tokios sąnaudos detalizuotos 3 p.
7. Duomenys apie Įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos vadovo išmokoms
2012 metais įstaigos direktorei priskaitytas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 1965 Lt. 2011 buvo
priskaitytas darbo užmokestis - 600 Lt. Kitų išmokų įstaigos vadovams 2012 metais nebuvo . 2012 metais įstaigos
direktorei grąžinta paskolos dalis - 16100 Lt. Beprocentė paskola suteikta 2011 metais, negrąžintas likutis 201212-31 d. 9200 Lt.
8. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms
Įstaiga per 2012 metus išlaidų , susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė.
9. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims
Tokių išlaidų Įstaiga per 2012 metus nepatyrė.
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