VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS “SOS Gyvūnai”

V E I K L O S A T A S K A I T A už 2017 metus
1. Bendroji dalis
Viešoji įstaiga VŠĮ „SOS gyvunai“ (toliau - Įstaiga) įsteigta 2008-02-01, juridinio asmens
kodas 301536872, registruotas buveinės adresas Ūmėdžių 98-2, Vilnius (m.). Įstaigoje 2017 metų
pradžioje dirbo 4, pabaigoje - 5 darbuotojai.
Įstaigos veikla vykdoma; pagrindinė prieglauda Minsko pl. 33 Vilniaus (m.) , ir Akropolio
prieglauda Ozo g. 25, Vilnius (m). .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. Tvarkoma
prieglauda Minsko pl. 33, Vilniaus (m).
Įstaigos valdymo organai yra šie: Visuotinis dalininkų susirinkimas; Vienasmenis viešosios
įstaigos valdymo organas – direktorius.

2. Įstaigos dalininkai per 2017 metus :
Viešosios įstaigos steigėjai ir dalininkai : Ilona Reklaitytė-Mezenceva

3. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2017 metus
2017 metais VŠĮ „Sos gyvunai“ 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 2017 finansinius metus viešoji įstaiga iš veiklos nepatyrė nuostolių.

Įstaigos pagrindinė veikla – beglobių gyvūnų gelbėjimas. Ši veikla 2017 metais buvo
vykdoma tik Vilniaus mieste ir Vilniaus raj. Bet 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 „Sos gyvunai“ per 2017 metus į savo globą priėmė 598 gyvūnus( šunis- 177, katės -421),
naujus namus surado 562 gyvūnai (šunis – 171, katės – 391), mirė 16 (katės). Visi gyvūnai
kastrojami.
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 „Sos gyvunai“ 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.

4. Įstaigos gautos paramos lėšos ir jų šaltiniai per 2017 metus ir šių lėšų panaudojimas pagal
išlaidų rūšis.
Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga gavo paramos lėšas pagal šaltinius
Pajamų detalizavimas
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos

GPM 2 %
Juridinių asmenu parama
Fizinių asmenu parama
Palūkanų pajamos
Kitos netipinės veiklos pajamos

Finansiniai metai

€
Praėję
finansiniai metai

117181
24749
28431

82874
33931
28071
545

Iš viso:

170361

145421

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

Sąnaudų detalizavimas
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos

Gyvūnių prežiūros sąnaudos
Remontas ir eksploatacija
Darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos bendrosios sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Iš viso:

€
Finansiniai metai
Praėję
finansiniai metai
95907
25812
17459
10257
147

95844
22572
9034
7219

149582

134669

5. Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas per 2017 metus
2017 metais viešoji įstaiga ilgalaikio turto įsigijo už 3600 Eur ( transporto priemonės), ir
vykdomos gyvūnų prieglaudos gerinimo darbai -23890 Eur Minsko pl. 33 Vilniaus (m.).

6. Duomenys apie darbo užmokesčio ir kitas išmokas įstaigos darbuotojams ir vadovybei:
Personalo sąnaudos
Personalo sąnaudos

Darbo užmokesčio sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos
Kitos sąnaudos
Iš viso:

€
Finansiniai metai
Praėję
finansiniai metai
17459

9034

17459

9034

VšĮ „Sos gyvunai“ vadovė - steigėja. .
Per ataskaitinius finansinius metus vadovė gavo su darbo santykiais susijusių pajamos ir
turto nuomos pajamas. .
Kitų sandorių su vadovų 2017 m. nebuvo.

Sandoriai su įmonės vadovais
Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:
1) pagrindinis darbo užmokestis
2) išeitinės kompensacijos
3) premijos
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais
B. Apmokėjimas akcijomis
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos
paskolos
D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu
E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų
skolų suma
F. Kitos reikšmingos sumos
Vidutinis vadovų skaičius per metus

€
Finansiniai metai Praėję finansiniai Likutis finansinių
metai
metų pabaigoje

5459

2971

0

0
X

3600
1

3600
1

X

7. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms
Įstaiga per 2017 metus išlaidų , susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams,
nepatyrė. Kolegialūs valdymo organai įstaigoje nesudaromi.

8. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims
Tokių išlaidų Įstaiga per 2017 metus nepatyrė.

Direktorė

Ilona Raklaitytė-Mezenceva

