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1. Bendroji dalis.
Viešoji įstaiga "Lesė" įm. kodas 300709225, įregistruotas 2007-08-23, yra
pelno nesiekianti įmonė. Tai savanoriška gyvūnų globos organizacija Veikianti Vilniuje,
Kaune, Jonavoje, Pasvalyje, Panevėžyje, Tauragėje. Organizacija užsiima gyvūnų globa ir
naujų namų paieška benamiams gyvūnams, sterilizacijos organizavimu ir finansavimu bei
visuomenės švietimu.
Organizacija finansuojama 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio lėšomis pagal
LR Labdaros ir paramos įstatymą ir LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 305
„Dėl iki 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams“ bei
privačių ir juridinių asmenų aukomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu „VšĮ Lesė“ turėjo 4 samdomus darbuotojus – viso 2,25
etato.
2. Apskaitos politika
Finansinė atskaitomybė sudaryta remiantis „Pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymo ir pareikimo taisyklėmis“.
Pagal VšĮ „Lesė“ apskaitos politiką, finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d.
Ataskaitiniu laikotarpiu organizacija neturėjo konsoliduojamų dukterinių įmonių ar
investicijų į asocijuotas įmones. Finansinė ataskaitos nominuotos Lietuvos Litais (Lt) ir
suapvalintos iki artimiausio lito, nebent nurodyta kitaip. Nuo 2002 m. litas susietas su euru
santykiu 3,4528 Lt = 1 euras.
Organizacija finansuojama 2 proc. GPM lėšomis bei privačių ir juridinių
asmenų aukomis. Nemokamai gautas turtas apskaitomas pagal jų vertę nurodytą paramos,
dovanojimo sutartyse ar kituose pardavimo dokumentuose. Viso pajamos pripažįstamos
pagal gavimo dieną, išlaidos – pagal sąskaitos faktūros išrašymo dieną.
3. Aiškinamojo rašto pastabos
1. 2 proc. GPM parama.
Viešoji įstaiga „Lesė“ gauna paramą pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą ir
LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 305 „Dėl iki 2 proc. Gyventojų pajamų
mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams“. 2012 m. organizacija sulaukė 225604 Lt
paramos (2011 m. buvo gauta 234614 Lt)
2. Privačių asmenų parama
2012 m. iš privačių asmenų buvo gauta 152806 Lt (84986 Lt 2011 m.) Iš jų
tikslinė parama gyvūnų sterilizacijai – 1009 Lt, gydymui –40194 Lt, gyvūnų pašarams,
kraikui ir kitoms gyvūnų globos namų išlaidoms finansuoti – 111603 Lt.

3. Juridinių asmenų parama
2012 m. iš juridinių asmenų buvo gauta 115197 Lt (2011 m, - 133174 Lt)
paramos (įskaitant ir nepiniginę nemokamai gautą paramą). Pagrindiniai rėmėjai 2012 m.
VšĮ „Geros valios projektai“(aukok.lt) tikslinė parama sterilizacijai – 11300 Lt, UAB
„Kaivana“ – 17002 Lt, UAB Body Shop Foundation – 11504 Lt, Big Bank AS – 19900 Lt
(tikslinė parama renginiams organizuoti), ir kitos įmonės.
4. Kompensuotos sąnaudos.
Į kompensuotas sąnaudas įtraukta parama gauta iš juridinių ir fizinių asmenų
skirta konkretiems projektams ar sąnaudoms padengti. 2012 m. tokia parama sudarė:
Gyvūnų sterilizacijai finansuoti : juridinių asmenų parama 10500 Lt bei fizinių asmenų
parama – 1009 Lt; Gydymui – Juridiniai asmenys – 2345 Lt, fiziniai asmenys – 40194 Lt,
prieglaudų išlaikymui (maistui, kraikui ir kt. reikmėms) – juridiniai asmenys – 82451 Lt bei
fiziniai asmenys - 83922 Lt. Renginiams – 199000 Lt. Likusi suma kompensuota iš 2 proc
GPM. 2011 metais buvo 171952 Lt ir aukos iš užsienio 27680 Lt.
5. Nemokamai gauta parama
2012 m. gauta nepiniginė iš UAB Terra Animalis – 6385Lt, UAB „Studio
Moderna“ – už 48582 Lt.
6. Gyvūnų maistas.
Gyvūnų maistas yra viena iš pagrindinių organizacijos išlaidų rūšių ir 2012 m
sudarė 68034 Lt. Didelė gyvūnų dalis pas mus patenka silpni, sergantys, todėl jiems
reikalingas specializuotas maistas ir jo papildai. 2011 m. tokios išlaidos buvo 40225 Lt.
7. Veterinarijos paslaugos.
2012 m. išlaidos veterinarijos paslaugoms sudarė 71258 Lt. Lyginant su 2011
m. -59447 Lt, padidėjo dėl išaugusio globotinių skaičiaus. Tai išlaidos operacijoms,
pooperacinis gydymas, apžiūros, tyrimai ir kt. vet. paslaugos.
8. Sterilizacija
Gyvūnų sterilizacija yra viena iš svarbiausių veiklos sričių, nes tai vienintelis
humaniškas būdas sumažinti benamių gyvūnų populiaciją ilguoju laikotarpiu. 2012 m.
gyvūnų sterilizacijos operacijoms išleista 25819 Lt. 2011 m. išleista 34838 lt. Sterilizacijos
išlaidas sudaro prieglaudos gyvūnų sterilizacija, laukinių kačių programa „Pagauksterilizuok-paleisk“ ir gyvūnų sterilizacijos finansavimas senjorams bei neįgaliesiems. Į šias
išlaidas įtrauktos tik sterilizacijos išlaidos pagal veterinarijos klinikų sąskaitas faktūras ir
neapima tokių išlaidų laukinėms katėms kaip skiepai, gydymas, gaudymo narvai ir pan.
9. Gyvūnų reikmenys
Išlaidas gyvūnų reikmėms sudarė gyvūnų narvai, kraikas, priežiūros reikmenys,
transportavimo dėžės, indeliai maistui, pavadėliai, gultai ir kt. priemonės. 2012 m. tokių
išlaidų buvo 51904 Lt, iš kurių dalis buvo gauta neatlygintinai kaip parama. Praeitais
ataskaitiniais metais išlaidos gyvūnų reikmenims buvo 11227 Lt.
10. Medicininės prekės
2012 m. medicininės paskirties prekėms buvo išleista 65617 Lt. Tai išlaidos
vaistams, ligų testams ir pan. reikmėms. 2011 m. buvo išleista 21694 Lt. Vakcinacijai
išleista 6123 Lt.

11. Patalpų išlaikymo ir remonto darbai.
Patalpų išlaikymas ir remontas sudaro nemažą išlaidų dalį ir 2012 m. buvo
70748 Lt. Iš jų remontui 36446 Lt (2010 m. buvo 30915 Lt).
12. Kuras ir autotransporto priežiūra.
2012 m. buvo apmokėta savanoriams už kurą, sunaudotą gyvūnų vežiojimui į
klinikas sterilizacijai ir kitoms operacijoms ir tai buvo 24509 Lt (2011 m. buvo 18767 Lt).
Taip pat automobilių remontui, draudimui ir pan. reikmėms buvo išleista 2535 Lt
13. Transporto priemonės.
2012 m. VšĮ „Lesė“ naudojo turimas transporto priemones – naujų įsigyta
nebuvo.
14. Su darbo užmokesčiu susiję išlaidos.
2012 m. sudarytos 5 darbo sutartys – 2,25 etato Per metus šios išlaidos kartu su
socialinio draudimo išlaidomis buvo 29620 Lt (2011 m. – 9176 Lt).
15. Pinigai
Pinigų likutis organizacijos sąskaitose banke ir kasoje metų pabaigai buvo
130112 Lt. 2011 m. pabaigoje tokių lėšų buvo 135140 Lt.. Tai lėšos skirtos kitų metų
biudžetui.
16. Finansavimas
2012 m. organizacijos finansavimą sudarė 2 proc. GPM lėšos, privačių ir
juridinių asmenų aukos. Per metus nepanaudota parama apskaitoma kaip „Kitas
finansavimas“ 2011 m. finansavimo likutis buvo 70598 Lt.. Per 2012 metus gauto ir
nepanaudoto finansavimo likutis buvo 122850 Lt.
Kitos pastabos
Savanorių darbu gauta parama. Organizacijoje 2012 m dirbo 50-60 savanorių
nepilnais etatais. Mūsų vertinimu, pagal dirbtų valandų skaičių savanorių darbas prilygsta 8
pilniems etatams. Lietuvoje minimalus darbo užmokestis yra 1000 Lt/mėn, todėl savanorių
darbu gautą paramą galima būtų įvertinti 60000 Lt.
Organizacijos vadovams sumokėtos sumos. Direktorei buvo išmokamas jai
priklausantis darbo užmokestis. Kitų išmokų 2012 m. nebuvo.
Nuomos sutartys. „Lesė yra sudariusi prieglaudos patalpų nuomos sutartį su
Vilniaus kolegija (Patalpų adresas Klinikų g. 1, Buivydiškės, 4010 Vilniaus r.) Sutartis
galioja iki 2015 m. su galimybe pratęsti dar 5 metams. Patalpų plotas yra 198 kv.m .
Taip pat 2011 m. su privačiu asmeniu – Gražina Jankauskiene buvo sudaryta jai nuosavybės
teise priklausančių kv. m. ploto patalpų nuomos sutartis (adresas Kauno r. Sausinės km.)
Šias patalpas pritaikius gyvūnų globos reikmėms, 2011 m. atidaryta VšĮ Lesė Kauno
skyriaus gyvūnų prieglauda.
Sandoriai su dalininkais ir susijusiais asmenimis. 2012 m. tokių sandorių
sudaryta nebuvo.

