VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VŠĮ “PENKTA KOJA”

V E I K L O S A T A S K A I T A už 2016 metus

1. Bendroji dalis
Viešoji įstaiga VŠĮ „PENKTA KOJA“ (toliau - Įstaiga) įsteigta 2008-02-01, juridinio asmens kodas
301536790, registruotas buveinės adresas Birželio 23-iosios 6-36 g., Kaunas. Įstaigoje 2016 metų
pradžioje dirbo 6, pabaigoje - 9 darbuotojai.
Įstaigos veikla vykdoma nuomojamoje aikštelėje Garliavos apyl. Jonučių km., UAB „Jonavos paslaugos“
patalpose Jonavoje ir įstaigai priklausančiose patalpose Linksmakalnyje, Kauno raj.
Įstaigoje buvo vykdomos šios veiklos: beglobių šunų ir kačių globa jų priežiūra, gydymas, kastracija,
sterilizacija, naujų namų paieška. Vykdoma švietėjiška veikla mokyklose, darželiuose, vaikams
pasakojama apie atsakingą elgesį su gyvūnais. Remontuojamas pastatas Linksmakalnyje.
Įstaigos valdymo organai yra šie:
Visuotinis dalininkų susirinkimas;
Vienasmenis viešosios įstaigos valdymo organas – direktorius.
2. Įstaigos dalininkai per 2016 metus
Viešosios įstaigos steigėjai ir dalininkai :
Finansinių metų pradžioje: dalininkas Agnė Volockytė – įnašas 36 Eur, pabaigoje – dalininkas Agnė
Volockytė – įnašas 36 Eur. . 2017 m. balandžio 7d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi dalininku
pripažintas Paulius Boreika su įnašu – 28,95 Eur (nuo 2008 metų) .
3. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2016 metus
2016 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 2016 finansinius metus viešoji įstaiga iš veiklos nepatyrė nuostolių.
Įstaigos pagrindinė veikla – beglobių gyvūnų gelbėjimas. Ši veikla 2016 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 2016 metus į savo
globą priėmė 968 gyvūnus, naujus namus surado 806 gyvūnai, mirė 36, o dar 37 gyvūnai sugrąžinti
tikriesiems šeimininkams.
2016 m. rugpjūčio mėn. 9 d. pasirašyta sutartis su Kauno miesto savivaldybe dėl bešeimininkių
kačių kastravimo programos Kauno mieste. Per 2016 m. Pagal šią programą kastruota 358 katės.
Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams. Planuojama pagal galimybes
ir toliau gerinti įstaigos globotinių gerbūvį – gerinti infrastruktūrą, investuoti į darbo priemones,
nusamdyti daugiau darbuotojų pagal darbo sutartis, taip pat pritraukti daugiau savanorių. Planuojama
bendradarbiauti su daugiau savivaldybių komunalinių ūkių, perimant beglobius gyvūnus, dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose gyvūnų globai savivaldybėse.
Įstaigos bendruomenė. Visi VŠĮ „Penkta koja“ organizacijos darbuotojai ir savanoriai aktyviai
dalyvauja įstaigos veikloje. Kasdieną savanoriai prižiūri apie 200 gyvūnų, juos šeria, vedžioja, valo
teritoriją, vyksta parsivežti sužeistų ar į bėdą patekusių keturkojų. Visi įstaigos savanoriai gyvūnus
prižiūri neatlygintinai. Metų pradžioje įstaigoje dirbo 6, pabaigoje - 9 darbuotojai
4. Įstaigos gautos paramos lėšos ir jų šaltiniai per 2016 metus ir šių lėšų panaudojimas pagal
išlaidų rūšis.
Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga gavo paramos lėšas pagal šaltinius
Šaltinis
Suteiktos gyvūnų paėmimo paslaugos
Kitos pajamos
Kitos veiklos pajamos
Iš gyventojų GPM 2procentai
Iš fizinių asmenų
Iš juridinių asmenų

Suma, Euro
961
132
12494
119044
51317
22815
Viso:
206763

Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga savo veiklai gautas lėšas panaudojo pagal rūšis
Panaudojimas pagal rūšis
Turto įsigijimas ir panaudojimas
Statybos reikmėms
Palūkanos, ir kitos finansinės veiklos sąnaudos
Tiesioginės gyvūnų priežiūros sąnaudos
Darbuotojų darbo užmokestis ir susij.išlaidos
Veiklos sąnaudos susiję su įstaigos bendrąja veikla
t.sk. veiklai panaudotos materialinės vertybės

Suma , Euro
5572
28699
315
51727
33130
62604
Viso:
182047
8843

5. Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas per 2016 metus
2016 metais viešoji įstaiga ilgalaikio turto įsigijo už 5572 Eur (iš jų - 3400 Eur transporto
priemonėms), ir atliko pastato remonto darbus - 28699 Eur Linksmakalnyje. Perleista turto
nebuvo.

Ilgalaikio turto grupė
Lėšų šaltiniai
Parama
Iš viso pagal IT grupes

Nebaigta statyba

Transporto priemonės

209987
209987

Kitas materialus turtas

8222
8222

3346
3346

6. Įstaigos patirtos tiesioginės sąnaudos per 2016 metus

Veterinarijos paslaugos
Gyvūnų priežiūros savikaina
Gyvūnų pašarų savikaina
Įstaigos veiklai sunaudotas kuras ir kitos tiesiogiai susiję išlaidos
Viso:

29276
2540
10599
9312
51727

7. Įstaigos valdymo ir veiklos išlaidos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, apskaitos, konsultacijų,
teisinės paslaugos
Viešinimo išlaidos
Remonto ir eksplotacijos sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Pašto ir siuntų sąnaudos
Banko paslaugos
Kanceliarinių prekių ir biuro sąnaudos
Automobilių eksploatacijos ir kuro sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos
Veiklos mokesčių sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Viso:

15960
1223
7122
1015
33
746
748
15011
393
33130
20353
315
96049

8. Duomenys apie darbo užmokesčio ir kitas išmokas įstaigos darbuotojams ir vadovybei:
2016 m. Įstaigos vadovė – Agnė Volockytė (motinystės atostogose), LEP direktorius Edgaras
Gudynas
Išmokų rūšis
Suma, Euro
Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
33130

Per ataskaitinius metus vadovui, priskaičiuota su darbo santykiais susijusios sumos yra 561 Eur,
2016-12-31 neišmokėtas atlyginimas 464 Eur.
9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Įstaiga per 2016 metus išlaidų , susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė.
Kolegialūs valdymo organai įstaigoje nesudaromi.
10. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims
Tokių išlaidų Įstaiga per 2016 metus nepatyrė.

l.e.p. Direktorius
_2017-04-27____

Edgaras Gudynas

