
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  VŠĮ “PENKTA KOJA”

V E I K L O S  A T A S K A I T A už 2013 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 2013 metų pabaigoje dirbo 2

darbuotojai.

Įstaiga turi du filialus: Vasario 16-osios g. 16,  Garliava 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 atsakigu elgesiu su gyvūnais. Linksmakalnyje rekonstruojamas pastatas,

kuriame įsikurs nauja ir moderni gyvūnų prieglauda.

Įstaigos valdymo organai yra šie:
Viešosios įstaigos valdymo organas – direktorė.

2. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2013 metus
2013 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 2013 finansinius metus viešoji įstaiga iš paramos gavo 455284,11 Lt.

Įstaigos pagrindinė veikla – beglobių gyvūnų globa. Ši veikla 2013 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 2013 metus į savo globą priimė 621 gyvūną,

naujus namus surado 522 gyvūnai.

Įstaigos bendruomenė. Visi VŠĮ „Penkta koja“ organizacijos savanoriai aktyviai dalyvauja
įstaigos veikloje. Kasdieną savanoriai prižiūri apie 100 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 2013 metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų

rūšis.
Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga gavo lėšas pagal šaltinius

Šaltinis suma , Lt
Iš gyventojų GPM 2 procentai 256694
iš fizinių asmenų 140635
iš juridinių asmenų 57955

Viso 455284

Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga savo veiklai gautas lėšas panaudojo pagal rūšis

Panaudojimas pagal rūšis Suma,Lt
Pirktų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 89294
Veiklos sąnaudos 93567
Finasinės veiklos sąnaudos 2093
Ilgalaikio turto įsigyjimui ir pastato rekonstrukcijai panaudota
piniginių lėšų 134069

Viso 319023

Piniginių lėšų likutis 2013-12-31 – 136261 Lt.

4. Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas

2013 ir ankstesniais metais metais viešoji įstaiga  įsigijo ilgalaikio turto už

Transporto
priemonės Pastatai

įranga
pastatui

Nebaigta statyba,
pastato
rekonstrukcija

parama 18783 92226 20786 335660 467455
Iš viso pagal IT grupes 18783 92226 20786 335660 467455

Ilgalaikio turto grupė

visoLėšų šaltiniai

Per 2013 metus buvo vykdoma pastato rekonstrukcija, kuriai išleista 130501 Lt, įsigyta
transporto priemonė – 15538 Lt. 2014 metais planuojama ją tęsti iš paramos gautų lėšų. Perleisto
ar kitaip nurašyto turto įstaiga per 2013 metus neturėjo.

5. Įstaigos patirtos sąnaudos, gyvūnų išlaikymo ir priežiūros, per 2013 metus
Sąnaudos Suma,Lt

Veterinarijos paslaugos 46760
Gyvūnų priežiūra stacionaruose 6553
Gyvūnų pašarų savikaina 24972
Atsargų padidėjimas/sumažėjimas (įsigytas-sušertas pašaras) 2450
Įstaigos veiklai sunaudotas savanorių kuras 4647
Įstaigos veiklai sunaudotas savanorių maitinimas 145
Įstaigos veiklos kitos sąnaudos 3767

Viso 89294



6. Įstaigos valdymo išlaidos

Sąnaudos Suma,Lt
Skelbimų ir reklamos sąnaudos 605
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 11513
Remonto ir eksplotacijos sąnaudos 5102
Ryšių sąnaudos 2640
Pašto ir siuntų sąnaudos 691
Banko paslaugos 2626
Apskaitos ir konsultacijos sąnaudos 5289
Kanceliarinių prekių ir biuro sąnaudos 2116
Kuro sąnaudos 18604
Draudimo sąnaudos 352
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 3506
Neatskaitomo PVM sąnaudos 40522

Viso 93567

7. Duomenys apie Įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos
vadovo išmokoms

Viešosios įstaigos direktorė Agnė Volockytė.

Išlaidų rūšis Suma, Lt
Darbo užmokestis per 2013m ir socialinio draudimo įmokos786

8. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga per 2013 metus išlaidų , susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė.

9. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims
Tokių išlaidų Įstaiga per 2013 metus nepatyrė.

VšĮ „Penkta koja“

Direktorė Agnė Volockytė


