VšĮ Futbolo klubas "Ataka"
Įmonės kodas 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ (toliau – „Įmonė“) įsteigta 2016 m. birželio 6 d., Vilniaus miesto
savivaldybėje. Įmonė vykdo vaikų futbolo mokyklos veiklą.
VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ turi penkis dalininkus. Vienas dalininkas pasikeitė 2020 metais. Keturi iš
jų aktyviai dalyvauja kasdieninėje veikloje. 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. su vaikais dirbo ir vaikus
treniravo 15 trenerių, 1 trenerio asistentas ir 4 treneriai mokiniai, savanoriavo viena savanorė.
Misija – ugdyti vaikų gebėjimus, darbštumą, atsakomybę, pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą, kad
išaugtų gerais visuomenės nariais, net jei ir netaps profesionaliais futbolininkais.
Mokyklos veikla remiasi ilgalaikiais vaikų ugdymo tikslais. Iš trenerių reikalaujama nuoseklaus darbo
siekiant ilgalaikių tikslų, sudominti vaikus futbolu, nespausti vaikų dėl rezultatų.
Strateginiai tikslai:
1. Sudaryti galimybes vaikams lankyti futbolo treniruotes Vietinėse Bendruomenėse – šalia
namų.
2. Siekti, kad futbolas taptų prieinamu kiekvienam vaikui – sudaryti galimybes lankyti
treniruotes vaikams iš nepasiturinčių, nepilnų ir daugiavaikių šeimų.
3. Užtikrinti lygias galimybes lankyti futbolo treniruotes visiems vaikams – mergaitėms ir
berniukams.
4. Sudaryti draugišką aplinką, kuri leistų kiekvienam vaikui gerai jaustis nesiekiant rezultatų,
žaisti ir džiaugtis treniruote. Užtikrinti, kad pats mokymasis taptų žaidimu.
5. Sukurti futbolo klubo sistemą nuo darželio iki senjorų, kuri sudarytų sąlygas motyvuotiems
vaikams siekti aukšto meistriškumo.
2020 metams buvo iškelti šie tikslai:
1. Toliau dirbti su Vilniaus miesto politikais ir administracijos darbuotojais, kad būtų atnaujinami
mokyklų stadionai ir statomi nauji- pilnų matmenų, kuriais galėtų naudotis futbolo klubai.
2. Siekti, kad už sporto infrastruktūros nuomą neformalaus švietimo organizacijoms nereikėtų mokėti
nuomos ir komunalinių mokesčių, o jei tokie ir liks, tai jie būtų minimalūs ir visiems vienodi, nebūtų
niekam taikomos išimtys bei privilegijos.
3. Suorganizuoti Futbolo klubo „Ataka“ gimtadienį, birželio pirmą savaitgalį.
4. Suorganizuoti Kalėdų turnyrus - šventes ATAKA vaikams.
5. Organizuoti vaikų, moterų ir šeimų turnyrus. Suorganizuoti ne mažiau 7 turnyrų per metus.
6. Suorganizuoti dienos stovyklą vaikams, pakviesti ne mažiau 180 vaikų.
7. Suorganizuoti išvažiuojamas vasaros stovyklas vaikams ir pakviesti ne mažiau 120 vaikų.
8. Iki rugsėjo mėnesio galo papildomai priimti treniruotis maždaug 120 vaikų, bei atrinkti 3 - 5
trenerius / asistentus / mokinius.
9. Dalinai arba pilnai apmokėti už vaikų iš daugiavaikių, nepilnų ir nepasiturinčių šeimų, globos namų
treniruotes ir aprangą. (Treniruotes lanko iki 20% vaikų, kurie patiria arba gali patirti socialinę
atskirtį arba šeimos susiduria su finansiniais sunkumais).

Tęsti strateginio finansinio rėmėjo paiešką „Lyderių“ programai.
Įsteigti Filialus Justiniškėse ir Vilkpėdėje- Naujamiestyje.
Nuo rugsėjo mėnesio pradėti treniruoti mergaites.
Pradėti fizinio rengimo treniruotes vyriausiems vaikams. Atrinkti fizinio rengimo trenerį.
Pritraukti jaunimą darbui su vaikais. Ugdyti „Lyderius“.
Tėvus supažindinti su įmonės vertybėm ir darbo principais, šviesti tėvus- organizuoti tėvų
susirinkimus.
16. Apmokėti „Vidaus lygos“ išlaidas iš 1,2 proc. GPM mokesčio, kadangi projektas labai brangus, o
siektina, kad ir toliau žaistų visi vaikai, savo galimybių ribose.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Per 2020 metus futbolo treniruotes lankančių vaikų skaičius išaugo nuo 570 metų pradžioje iki 690 spalio
mėnesį. Remtinų vaikų skaičius išaugo iki 90. Šie vaikai gautos paramos dėka turi daugiau galimybių
socializuotis, leisti laiką po pamokų žaisdami futbolą saugioje aplinkoje.
Sukurtas ir naudojamas klubo šūkis, kuris atspindi klubo vertybes, požiūrį ir tikslą:
ATAKA – Futbolo klubas draugiškas vaikui!
Toliau bendradarbiavome su partneriais iš Norvegijos, Oslo futbolu klubu „KFUM-Kameratene“. Klubo
vadovai pateikė daug aktualios informacijos apie klubo vadybą, popamokinės grupės veiklos organizavimą,
pavežimo sistemos organizavimą ir kt.
Futbolo klubas “Ataka” jau penktus metus bendradarbiauja su Labdaros ir Paramos fondu „Padėk gatvės
vaikams“, kad pilnai arba dalinai paremtų daugiavaikių, nepilnų ir nepasiturinčių šeimų, globos namų vaikų
futbolo treniruotes, kompensuotų sportinės aprangos išlaidas, apmokėtų už vaikų vasaros stovyklas.
Siekiame visiems vaikams sudaryti vienodas sąlygas sportuoti. Užimti vaikai nelinkę tuščiai leisti laiką,
ieškoti nuotykių gatvėje. Tokiu būdu vykdome prevencinę veiklą prieš priklausomybes: rūkymą, alkoholio ir
narkotikų vartojimą, nusikalstamumą ir patyčias.

2020 metais Futbolo klubo „Ataka“ trenerių komanda toliau kovojo SFL organizuojamame „7x7“ žiemos
futbolo turnyre. Viso komanda sužaidė 20 varžybų, 18 laimėjo, 2 sužaidė lygiomis, nei vienų nepralaimėjo ir
iš anksto užsitikrino pirmą vietą. Visgi, sezonas buvo nebaigtas dėl įvesto karantino. 2021 metais komanda
ketina dalyvauti SFL čempionate 11x11.
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2020 metų kovo mėnesį vartininkų treniruotes pradėjo vesti vartininkų treneris.
2020 m. kovo mėn. 13 d. buvo nutrauktos treniruotės dėl Covid-19 pandemijos, o nuo 16 d. paskelbtas
karantinas. Nuo balandžio mėn. 1 d. pradėjome vykdyti nuotolines treniruotes vaikams. Techninis
direktorius parengė ir nufilmavo individualių treniruočių programą. Pratimai buvo siunčiami vaikams per
internetą, kad jie savarankiškai galėtų treniruotis nuotoliniu būdu. Įrašytus atliktus pratimus vaikai
atsiųsdavo atgal.
2020 m. balandžio mėn. 29 d. perdavėme paramą 500 apsauginių skydelių Marijampolės ir Naujosios
Vilnios ligoninėms, kuriuos gavome iš futbolo treniruotes lankančio Jokūbo tėčio. Taip buvo pasiekta
dviguba nauda, apsauginius skydelius gavo ligoninių personalas, o dalis tėvų parėmė futbolo klubo veiklą
finansiškai, buvo surinkta virš 1000 eur. paramos.
Karantino metu gavome finansinę paramą iš valstybės, o savivaldybė nuo kovo 16 d. iki rugpjūčio mėn. 31
d. leido naudotis stadionais ir sporto salėmis nemokamai, tėvai mokėjo už nuotolines treniruotes
savarankiškai, kiek kas galėjo ar norėjo. Šių aplinkybių dėka pavyko išlaikyti trenerių kolektyvą.
Gegužės 15 d. grįžome į stadionus, bet mėnesį negalėjome žaisti futbolo dėl kontaktinio žaidimo draudimų.
Tobulinome techniką, atsistatinėjome fiziškai ir psichologiškai.
Birželio 1, „Vaikų gynimo dieną“ dalis Futbolo klubo "Ataka" vaikų atšventė Prezidentūroje. J.E.
Prezidentas Gitanas Nausėda puikiai žaidžia futbolą ir yra aistringas sirgalius. Per fondą "Padėk gatvės
vaikams" vaikai gavo kvietimą pažaisti futbolą su Prezidentu ir prezidentūros darbuotojais. Prezidentūros
parkelyje įvyko draugiškas futbolo turnyras. Žaidė J.E. Prezidentas Gitanas Nausėda, prezidento žmona
Diana Nausėdienė ir prezidento patarėjai. Buvo sudarytos keturios vaikų ir suaugusiųjų mišrios komandos.
Geriausiai pasirodė Dianos Nausėdienės vedama komanda. Pirmoji ponia ne tik lengvai susidraugavo su
vaikais, bet ir puikiai žaidžia futbolą! Po turnyro vaikų laukė skanios vaišės. Motyvacija ir džiaugsmas
vaikams neapsakomi! Šio turnyro vaikai neužmirš niekada.
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Dalininkų sprendimu buvo pakeistas įmonės pavadinimas, 2020 m. liepos mėn. 3 d. registrų centre
įregistruota VšĮ Futbolo klubas „Ataka“, mokykla tapo klubu.
Birželio mėn. 6 d. futbolo kubui „Ataka“ suėjo 4 metai. Tačiau dėl pandemijos ir susibūrimų ribojimo,
gimtadienis nebuvo švenčiamas.
Birželio ir liepos mėnesiais vyko dienos stovykla vaikams „Pažink pasaulį per futbolą“. Dalyvavo apie 250
vaikų. Dalis iš jų buvo daugiau negu vieną pamainą.

Liepos mėnesį 45 vaikai dalyvavo išvažiuojamoje futbolo stovykloje „Išvykas su futbolo klubu ATAKA“,
stovykla vyko Prienų rajone, „Rasos sodyboje“.
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Vasarą stovyklose dalyvavo daug remtinų vaikų. Viso vaikų vasaros stovyklų paramai skyrėme 11280 eur.
Didžiąją dalį sumos finansavo Paramos ir Labdaros Fondas „Padėk gatvės vaikams“. Papildomai buvo
gautas finansavimas stovyklų organizavimui iš Vilniaus miesto savivaldybės.
Rugpjūčio mėnesį futbolo klubo „Ataka“ 2010, 2009 ir 2008 m. gim. komandos turėjo savaitės trukmės
stovyklas Elektrėnuose, o 2011 – 2012 Ukmergės rajone. Stovykloje vaikai turėjo daug treniruočių ir
maudynių ežere, ruošėsi artėjančiam čempionatui.

2020 metų rugpjūčio mėnesį pradėjome fizinio rengimo treniruotes.
Nusprendus koncentruoti veiklą į pasirinktas Vilniaus miesto seniūnijas, abipusiu sutarimu su mokyklomis,
nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio buvo nutruktos veiklos Vilniaus rajone, Riešės mokykloje ir Vilniaus
mieste, Žygimanto Augusto progimnazijoje.
Nuo rugsėjo mėnesio pakvietėme lankyti futbolo treniruotes mergaites.
Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. mokyklinio amžiaus vaikams buvo pasiūlyta pasirinkti nuo 2 iki 5 treniruočių per
savaitę. Vaikams, kurie treniravosi 2 kartus/sav., treniruočių kaina buvo 40 eur/mėn. mokyklose, bei 25 eur. /
mėn. darželiuose. Vilniaus miesto (spalio – gegužės mėn.) savivaldybė apmokėjo 15 eur./mėn. neformalaus
švietimo krepšelį moksleiviams nuo pirmos klasės, kas atitinkamai sumažino tėvams mėnesinį treniruočių
mokestį ir tėvai mokėjo 15 eur. / mėn. mažiau.
Rugsėjo – spalio mėnesiais buvo suorganizuoti trys tėvų susirinkimai: Pilaitėje, Justiniškėse ir Vilkpėdėje. Jų
metu pristatėme futbolo klubo darbo principus bendruomenėse, klubo vertybes, siekius, suteikėme tėvams
aktualią informaciją apie vaikų futbolo treniruotes.
Per 2020 metus buvo suorganizuoti 5 šeimų futbolo turnyrai, po vieną Pilaitėje ir Vilkpėdėje, 3 Justiniškėse,
bei vienas moterų mėgėjų futbolo turnyras Justiniškėse. Visus turnyrus organizuoti padėjo 25 vietiniai
savanoriai ir treneriai. Turnyrai buvo organizuojami kartu su Paramos ir Labdaros fondu „Padėk Gatvės
Vaikams“.
Šeimų turnyrai dalyviams suteikė smagias akimirkas, plačias šypsenas ir apdovanojimus. Kiekviena šeima
kovojo kaip darni komanda. Džiugu, kad sėkmingai įvykusios šventės skatina bendruomeniškumą, kurių
tikslas - per sportą kurti saugią aplinką vaikams.

5

Pirmasis šeimų turnyras įvyko Justiniškėse rugsėjo 12 d., antrasis - rugsėjo 26 d. Spalio mėnesį įvyko
trečiasis Justiniškių šeimų futbolo turnyras. Turnyro šeimas specialiu prizu apdovanojo Danijos
ambasadorius J.E. Hans Brask. Turnyrai skatino ir moterų aktyvų dalyvavimą sporte, kadangi komandose
varžybų metu žaidė bent po vieną moteriškos lyties žaidėją. Justiniškių šeimų ir moterų futbolo turnyrai
buvo finansuojami Vilniaus m. savivaldybės pagal projektą „Justiniškių bendruomenės stiprinimas per
gyventojų įtraukimą į sporto veiklas". Pirmame Justiniškių šeimų futbolo turnyre dalyvavo 8 šeimų
komandos, antrajame - 12 komandų, trečiajame – 10 komandų. Viso šeimų turnyruose dalyvavo 140
Justiniškių gyventojų.

Pilaitėje pirmas šeimų turnyras įvyko 2020 rugsėjo mėn. 26 d., dalyvavo net 20 komandų. Turnyre, be
„Atakos" trenerių, apsilankė ir teisėjavo Lietuvos futbolo legendos – Valdas Ivanauskas, Robertas Tautus,
Ričardas Zdančius, Stasys Baranauskas, Viačeslavas Sukristovas. Pilaitės šeimų turnyrą parėmė picerija
„Pizza Max“, kuri visoms komandoms ir teisėjams padovanojo po šeimyninę picą!

Spalio 18d. įvyko pirmas Naujamiesčio-Vilkpėdės šeimų futbolo turnyras. Vėsų sekmadienio rytą Gerosios
Vilties stadioną užpildė 12 šeimų.
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Justiniškių moterų futbolo turnyre dalyvavo 5 komandos, 58 žaidėjos. Žaidė moterų komandos iš Vievio,
Skaistgirio, Justiniškių, Marijampolės ir Lietuvos kariuomenės merginų komanda. Dalyvės aukojo fondo
„Padėk gatvės vaikams" remiamų vaikų futbolo užsiėmimams apmokėti.

Spalio 11 dieną buvo suorganizuotas 2010 m. gim. berniukų futbolo turnyras. Turnyras vyko Gerosios
Vilties progimnazijos stadione, dalyvavo 4 komandos: FK Ataka, FM Ateitis, Vilnius Football Academy ir
Fk Pabradė. Vaikai buvo apdovanoti atminimo medaliais, diplomais bei nugalėtojų taurėmis. Turnyro metu
vaikai buvo nemokamai maitinami karštu maistu. Visų komandų žaidėjai apdovanoti dalyvio medaliais,
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komandos apdovanotos taurėmis, taip pat buvo vykdomas konkursas, kurio metu vaikai galėjo laimėti
futbolo kamuolį, sportinės avalynės krepšelį, gertuvę.

Spalio mėn. 26 d. – lapkričio mėn. 8 d. laikotarpiu, dėl didėjančio Covid-19 užsikrėtimų skaičiaus,
treniruotės vyko tik nuotoliniu būdu. Nuo lapkričio 9 d. treniruotės atnaujintos, kurias vykdėme tik lauke.
Nuo gruodžio mėn. 9 dienos, įvedus antrą karantiną, treniruotės buvo uždraustos ir lauke. Nuo gruodžio 10
d. treniruotes vedėme nuotoliniu būdu.
Gruodžio mėnesį dėl karantino negalėjome organizuoti tradicinės Kalėdų šventės vaikams. Nupirkome
dovanėles, kurias iki Kalėdų treneriai išvežiojo vaikams.
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Visos VŠĮ Futbolo klubas „Ataka“ veiklos, gautos pajamos ir paramos, bei išlaidų ataskaitos yra
skelbiamos viešai.
Per 2020 metus gauta parama:
Rėmėjo pavadinimas

Bendra paramos
suma per 2020 metus
(Eur)

Pastabos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

33909,70

Piniginės lėšos

UAB “Elconsa”

240,00

Piniginės lėšos

UAB “Logistikos konsultacijos”

3000,00

Piniginės lėšos

UAB “Rudiksa”

300,00

Piniginės lėšos

UAB "Mano būsto priežiūra"

5000,00

Piniginės lėšos

UAB "Terra Service"

670,00

Piniginės lėšos

UAB "ND INTERNATIONAL"

373,00

Piniginės lėšos

UAB „Gemida“

1025,00

Piniginės lėšos

UAB „Verslo centras Dvyniai“

1500,00

Piniginės lėšos

Deutsch - Litauische - Fußball Freundschaft e.V.

450,00

Piniginės lėšos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

1370,00

Parama natūra, futbolo
inventorius

Fiziniai asmenys

1480,00

Piniginės lėšos

Šarūnas Kušleika

1250,00

Parama natūra, skydeliai

Valstybinė mokesčių inspekcija

15126,39

2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio parama

Viso:

65694,09

Per 2020 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 49980,00 EUR NVŠ lėšų.
Per 2020 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 27650,00 EUR projektinių lėšų, kurios buvo skirtos
vasaros stovykloms, vaikų užimtumo ir futbolo masiškumo didinimo vietos bendruomenėse Vilniaus mieste
projektui, Kalėdų dovanėlėms.
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Per 2020 metus iš Vilniaus rajono Savivaldybės gauta 2032,00 EUR NVŠ lėšų.
2019 metais buvo pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija dėl projekto
„Bendruomenių sporto klubų modelio sukūrimas Vilniaus mikrorajonuose“. 2019 metų rudenį buvo gauta
20000,00 EUR pagal šį projektą. Projektas tęsėsi ir baigėsi 2020-ų metų rugpjūčio mėnesį. Projektui
pasibaigus buvo gauta 30000,00 EUR.
2020 m. rugsėjo mėnesį buvo pradėtas vykdyti sporto projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0425
„Bendruomeninių sporto klubų kūrimas Vilniaus mikrorajonuose“. Per 2020 metus šiam projektui panaudota
53748,11 EUR lėšų. Šis projektas tęsis dar 2 metus.
Per 2020 metus suteikta buvo suteikta 1458,00 EUR paramos:
- 500,00 EUR VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė
- 750,00VšĮ Marijampolės ligoninė
- 208,00 EUR Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija
Per 2020 metus panaudota 41088 EUR per metus gautos paramos iš įvairių juridinių bei fizinių asmenų, bei
109969 EUR gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto už vykdytus projektus. Taip pat per 2020 metus
panaudota dalis iš 173781 EUR gautų pajamų už suteiktas paslaugas, t.y. užmokestis už vaikų treniruotes,
stovyklas, turnyrus, parduotą sportinę aprangą. Gautos pajamos panaudotos taip:
- 22479 EUR sportinės aprangos įsigijimas;
- 42307 EUR sportinis inventorius, trenerių veiklos apmokėjimas, turnyrų ir varžybų išlaidos;
- 181772 EUR darbuotojų (vadovo ir trenerių) darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai;
- 28152 EUR sporto aikštelių nuoma ir komunalinės paslaugos;
- 3758 EUR skelbimų, ryšių, kanceliarinės išlaidos;
- 3139 EUR transporto sąnaudos;
- 1527 EUR amortizacijos sąnaudos;
- 14795 EUR kitos įvairios veiklos sąnaudos
- 1458 EUR suteikta parama
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VšĮ Futbolo klubas "Ataka"
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm. K. 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
Pagal 2020 12 31 d. duomenis
EUR, vnt
Eil.
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
1.
2.
3.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

II.
1.
2.
3.
4.

MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės

5.
6.
7.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas

III.
1.
2.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

23339

1264

-

-

23339

1264

21792
1547

1264

FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

-

-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

158330

76381

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

1081

398

1.
2.
3.

Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys

481

312

II.
1.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas

6419
919

1300

2.

Kitos gautinos sumos

5500

1300

III.
1.
2.
3.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas

86

-

-
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IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTAS, IŠ VISO

Eil.
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

150830

74683

181669

77645

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

92688

67439

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

92688

67237

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

25451

18290

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

67237

48947

D.

FINANSAVIMAS

63536

2172

1.

Dotacija

2.

Tiksliniai įnašai

36000

307

3.
4.

Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

2930
24606

1865

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

25445

8236

I.
1.
2.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

13469
13469

-

II.
1.
2.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos

11976

8236

3.
4.

Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai

3456

2820

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4769

5382

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

237

34

181669

77645

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS
IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

3514
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Pagal 2020 12 31 d. duomenis
(Eurais)
Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

324838

298489

I.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

173781

161571

2.

151057

136918

2.1.

Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos

109969

81192

2.2.
3.

Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos

41088

55726

II.

SĄNAUDOS

299387

280199

1.
2.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos

190611

192038

3.

Veiklos sąnaudos

108776

88161

3357

2970

55947

51384

1527

327

28152

20628

401

801

3139

2503

3.1.

Pardavimo

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3.4.

Patalpų išlaikymo

3.5.

Ryšių

3.6.
3.7.

Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo

3.8.

Kitos veiklos

14795

8234

3.9.
3.10.

Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

1458

1314

25451

18290

25451

18290

III.
IV.
V.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktorius

Donatas Tvarijonas
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