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VšĮ „NUARO FONDAS“
Įmonės kodas: 304151159
Adresas: Šv.Gertrūdos g.46, Kaunas

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 M.
2018 m. balandžio 27 d.
VšĮ „Nuaro fondas“, teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinės adresas: Šv.Gertrūdos g.46, Kaunas.
1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TIKSLAI IR POBŪDIS
Įstaigos pagrindinis tikslas – gelbėti sunkiai sužalotus šunis ir kates, pagal galimybes prisidėti prie
kastracijos ir kitų būtinų skubių procedūrų pvz. kirpyklos paslaugų būtinų ne dėl grožio, o dėl išlikimo.
2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI
VšĮ „Nuaro fondas“ steigėja ir vienintelė dalininkė yra Jurgita Gustaitienė. Finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje įnašų vertė buvo 100 Eur (Vienas šimtas eurų). Per finansinius metus papildomų
įnašų nebuvo.
Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje buvo 100 eur (Vienas šimtas eurų), finansinių
metų pabaigoje 100 eur (Vienas šimtas eurų).
3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
3.1.Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
Gautų lėšų šaltiniai
Gauta suma be PVM, Eur
Gauta parama pagal GPMĮ 2%
3 202
Gauta parama pinigais iš fizinių asmenų
2 927
Gauta parama pinigais iš UAB „Nuaras“
5 000
Anonimiškai gauta parama pinigais (aukų dėžutės) 132
VISO gautos lėšos 2017 m.
11 261
3.2.Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
VšĮ „Nuaro fondas“ 2017 metais neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.
3.3.Sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui
VšĮ „Nuaro fondas“ 2017 metais patirtos sąnaudos sudarė 6 949 eur. Kadangi įstaigoje nedirbo nei
vienas darbuotojas pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų nepatirta.
3.4.Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
VšĮ „Nuaro fondas“ finansinių metų pradžioje ir pabaigoje pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų
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3.5. Duomenys apie vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms.
VšĮ „Nuaro fondas“ vadovė – Jurgita Gustaitienė. Išlaidų vadovės darbo užmokesčiui įstaiga
nepatyrė, nes vadovė dirba visuomeniniais pagrindais - savanoriškai. Kitų išmokų vadovui nebuvo.
3.6. Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokos.
VšĮ „Nuaro fondas“ tokių išmokų nemokėjo, išlaidų nepatyrė.
3.7. Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims.
VšĮ „Nuaro fondas“ tokių išmokų nemokėjo, išlaidų nepatyrė.

Direktorė

Jurgita Gustaitienė
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