
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  VŠĮ “PENKTA KOJA”

V E I K L O S  A T A S K A I T A už 2014 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 2014 metų pabaigoje dirbo 2

darbuotojai.

Įstaiga turi du filialus: Jonučių km., ir Linksmakalnis, Kauno rajonas.

Įstaigoje buvo vykdomos šios veiklos: beglobių šunų ir kačių globa jų priežiūra, gydymas, kastracija,

sterilizacija, naujų namų pajieška. Vykdoma švietėjiška veikla mokyklose, darželiuose, vaikams

pasakojama apie atsakingą elgesį su gyvūnais. Rekonstruojamas pastatas Linksmakalnyje.

Įstaigos valdymo organai yra šie:
Visuotinis dalininkų susirinkimas;

Vienasmenis viešosios įstaigos valdymo organas – direktorė.

2. Įstaigos dalininkai per 2014 metus

Viešosios įstaigos steigėja ir dalininkas – Agnė Volockytė , dalininko įnašas 125 (vienas šimtas

dvidešimt penki )  Lt. Finansinių metų pradžioje 1 dalininkas, pabaigoje – 1 dalininkas.

3. Įstaigos veiklos tikslai , pobūdis ir veiklos rezultatai per 2014 metus
2014 metais VŠĮ „Penkta koja“ veikė pagal įstatus, įstatymų nustatytą ūkinį, finansinį,

organizacinį bei teisinį savarankiškumą, veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, savo

veiklą organizuodamas taip, kad būtų įgyvendinami viešosios įstaigos įstatuose nustatyti tikslai bei

uždaviniai.

Per 2014 finansinius metus viešoji įstaiga iš veiklos patyrė nuostolius 1097 Lt.

Įstaigos pagrindinė veikla – beglobių gyvūnų gelbėjimas. Ši veikla 2014 metais buvo

vykdoma ne tik Kauno mieste. Gyvūnai į viešąją įstaigą patenka iš įvairių Lietuvos miestų, rajonų.

Taip pat aktyviai buvo stengiamasi kuo daugiau beglobių gyvūnų rasti naujus namus, bendrauti su



naujais šeimininkais, apžiūrėti būsimas gyvūno gyvenimo sąlygas. VšĮ „Penkta koja“ per 2014 metus į

savo globą priėmė 646 gyvūnus, naujus namus surado 446 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.

4. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2014 metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų
rūšis.

Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga gavo lėšas pagal šaltinius
Šaltinis Suma, Lt
Suteiktos gyvūnų paėmimo paslaugos 6004
Iš draudimo bendrovių gautos lėšos (žalos atlyginimas) 4110
teigiama valiutų kurso įtaka 18
Iš gyventojų GPM 2procentai 258019
Iš fizinių asmenų 89199
Iš juridinių asmenų 9789

Viso: 367139
Materialinės vertybės statybai 5184
Materialinės vertybės gyvūnų išlaikymui 2719

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

Panaudojimas pagal rūšis Suma , Lt
Tiesioginės gyvūnų priežiūros sąnaudos 107690
statybos reikmėms 137640
Palūkanos, ir kitos finansinės veiklos sąnaudos 901
Draudiminio įvykio sąnaudos 3388
Veiklos sąnaudos susiję su įstaigos bendrąja veikla 142810

Viso: 392429
veiklai panaudotos materilainės vertybės 7903

5. Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas per 2014 metus

2014 ir ankstesniais metais metais viešoji įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo, išskyrus paramos
lėšos panaudotos nebaigtai statybai Linksmakalnyje.

Nebaigta statyba
parama 142822
Iš viso pagal IT grupes 142822

Ilgalaikio turto grupė
Lėšų šaltiniai

6. Įstaigos patirtos tiesioginės sąnaudos per 2014 metus
45156
12105
21185
8800

20444
107690Viso:

Veterinarijos paslaugos

Įstaigos veiklai sunaudotas kuras ir kitos tiesiogiai susiję išlaidos
Gyvūnų laikymo vietos sąnaudos
Gyvūnų pašarų savikaina
Gyvūnų priežiūros savikaina

7. Įstaigos valdymo išlaidos



35055
1532
15547
2668
261
1633
2221
18271
444
10367
54811
142810

Draudimo sąnaudos
Kuro sąnaudos

Viešinimo išlaidos

Ryšių sąnaudos
Remonto ir eksplotacijos sąnaudos

Bendrosios ir administracinės sąnaudos, apskaitos, konsultacijų,
teisinės paslaugos

Viso:

Kanceliarinių prekių ir biuro sąnaudos
Banko paslaugos
Pašto ir siuntų sąnaudos

Veiklos mokesčių sąnaudos
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos

8. Duomenys apie darbo užmokesčio ir kitas išmokas įstaigos vadovybei:

Išmokų rūšis Suma, Lt
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 10367

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

Įstaiga per 2014 metus išlaidų , susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams,
nepatyrė.Kolegialūs organai įstaigoje nesudaromi.

10. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims
Tokių išlaidų Įstaiga per 2014 metus nepatyrė.

l.e.p. Direktorė Sandra Štabokaitė
_2015-04-23____


