VšĮ Futbolo klubas „Ataka“
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2022.06.29
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ (toliau – „Įmonė“) įsteigta 2016 m. birželio 6 d., Vilniaus miesto
savivaldybėje. Įmonė vykdo vaikų futbolo klubo veiklą.
VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ turi penkis dalininkus. 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. vaikus
treniravo 18 trenerių, 3 asistentai, savanoriavo 30 savanorių.
Misija – ugdyti vaikų gebėjimus, darbštumą, atsakomybę, pasitikėjimą savimi ir
savarankiškumą, kad išaugtų gerais visuomenės nariais, net jei ir netaps profesionaliais
futbolininkais.
Vizija – siekti, kad mokymasis žaisti futbolą teiktų džiaugsmą vaikams.
Klubo veikla remiasi ilgalaikiais vaikų ugdymo tikslais. Iš trenerių reikalaujama nuoseklaus
darbo siekiant ilgalaikių tikslų, sudominti vaikus futbolu, nespausti vaikų dėl rezultatų. Klubas
turi šūkį, atspindintį klubo vertybes, požiūrį ir tikslą: „ATAKA – Futbolo klubas draugiškas
vaikui!“
Strateginiai tikslai:
1. Sudaryti galimybes vaikams lankyti futbolo treniruotes Vietinėse Bendruomenėse –
šalia namų. Įtraukti bendruomenių narius, vaikų tėvus, savanoriauti. Populiarinti
futbolą - kiekvienais metais organizuoti futbolo renginius.
2. Siekti, kad futbolas taptų prieinamu kiekvienam vaikui – sudaryti galimybes lankyti
treniruotes vaikams iš nepasiturinčių, nepilnų ir daugiavaikių šeimų. (Parama
teikiama per LPF „Padėk gatvės vaikams“)
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.
(Treniruočių metu palankią aplinką vaikams kuria treneriai, kuriems vykdomi
teoriniai ir praktiniai mokymai pagal patvirtintą programą ir metodikas).
5. Sukurti futbolo klubo sistemą nuo darželio iki senjorų, kuri sudarytų sąlygas
motyvuotiems vaikams siekti aukšto meistriškumo. (Kiekvienais metais vaikai
kviečiami registruotis į darželių ir pirmokų bei kitas grupes. Klube veikia sistema,
kuri sudaro galimybes vaikams treniruotis pagal savo pajėgumą, brandą ir
motyvaciją. Veikia dvi ugdymo kryptys – vaikų užimtumo ir aukšto meistriškumo.)
2021 metams buvo iškelti šie tikslai:
1. Pagrindinis strateginis tikslas – įtraukti futbolą lankančių darželinukų tėvus savanoriauti.
2. Tęsti darbą su Vilniaus miesto politikais ir administracijos darbuotojais, kad būtų
atnaujinami mokyklų stadionai ir statomi nauji pilnų matmenų stadionai, kuriais galėtų
naudotis futbolo klubai.
3. Organizuoti vaikų ir šeimų turnyrus. Suorganizuoti ne mažiau 7 turnyrų per metus.

4. Dalinai arba pilnai apmokėti už vaikų iš daugiavaikių, nepilnų ir nepasiturinčių šeimų, globos
namų treniruotes ir aprangą. (Treniruotes lanko nuo 15 iki 20% vaikų, kurie patiria arba gali
patirti socialinę atskirtį arba šeimos susiduria su finansiniais sunkumais).
5. Pirmą birželio savaitgalį suorganizuoti Futbolo klubo „Ataka“ gimtadienį.
6. Suorganizuoti dienos stovyklas vaikams, pakviesti ne mažiau 180 vaikų.
7. Suorganizuoti išvažiuojamas vasaros stovyklas vaikams ir pakviesti ne mažiau 120 vaikų.
8. Pratęsti sutartis treniruotėms.
9. Pakeisti sezono pradžios laiką - nustatyti, kad nuo 2021 metų sezonas prasideda nuo
rugpjūčio mėn. 1 d. Iki sezono pradžios paruošti naujas sutartis ir akredituoti programą.
10. Iki rugsėjo mėnesio galo papildomai priimti treniruotis apie 150 vaikų bei 2 trenerius.
11. Supažindinti naujų vaikų tėvus su įmonės vertybėmis ir darbo principais, edukuoti tėvus organizuoti tėvų susirinkimus.
12. Nuo spalio mėnesio pradėti įgyvendinti „Lyderių savanorių“ programą. Ugdyti lyderiais
tėvus, kurie treniruočių metu savanoriautų ir padėtų treneriams dirbti su vaikais. Surasti
„Bendruomenių Lyderių“ programos generalinį rėmėją.
13. Organizuoti „Vidaus lygos“ čempionatą. Išlaidas iš 1,2 proc. GPM mokesčio, kadangi
projektas labai brangus, o siektina, kad visi vaikai galėtų dalyvauti varžybose savo galimybių
ribose.
14. Sukurti ir įgyvendinti vaikų pavežimo į treniruotes sistemą, iš pradžių Pilaitėje, jei pasiteisins
– ir kitose seniūnijose.
15. Įsigyti sniego valymo įrangą Taikos progimnazijos stadionui. Siekti, kad Vilniaus m.
savivaldybė apmokėtų už stadionų priežiūrą.
16. Siekti, kad Vilniaus m. savivaldybė pastatytų rūbines Taikos ir Gerosios Vilties progimnazijų
stadionuose.
17. Suorganizuoti Kalėdų turnyrus - šventes visoms ATAKA vaikų grupėms.
Per 2021 metus futbolo treniruotes lankančių vaikų skaičius išaugo iki 760. Remtinų vaikų skaičius
išaugo iki 100. Šie vaikai gautos paramos dėka turi daugiau galimybių socializuotis, leisti laiką po
pamokų žaisdami futbolą saugioje aplinkoje.
Futbolo klubas „Ataka“ jau šeštus metus bendradarbiauja su Labdaros ir Paramos fondu „Padėk
gatvės vaikams“. Kartu su šio fondo pagalba, klubas pilnai arba dalinai finansiškai remia
daugiavaikes, nepilnas ir nepasiturinčias šeimas, taip pat globos namų auklėtinius. Apmokamos šių
vaikų futbolo treniruotės, dalyvavimas varžybose, turnyruose bei stovyklose, kompensuojamos jų
sportinės aprangos įsigijimo išlaidos. Siekiama visiems vaikams sudaryti vienodas sąlygas sportuoti.
Užimti vaikai formuojasi teigiamus įpročius ir nėra linkę tuščiai leisti laiką, ieškoti nuotykių gatvėje.
Tokiu būdu klubas vykdo prevencinę veiklą prieš žalingas priklausomybes: rūkymą, alkoholio ir
narkotikų vartojimą, nusikalstamumą ir patyčias.
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Visais 2021 m. skirtingų amžiaus grupių Futbolo klubo „Ataka“ auklėtiniai dalyvavo ne tik
čempionato rungtynėse, tačiau ir įvairiuose turnyruose Vilniuje bei kituose miestuose. Buvo įmušta
daug įvarčių, iškovota pergalių, bet svarbiausia – pasikrauta daug teigiamų emocijų ir motyvacijos
futbolo aikštėje (kai kuriems vaikams tai buvo pirmieji turnyrai, kupini daug įsimintinų įspūdžių).
Varžybos vaikams yra šventė, tuo tarpu turnyrai dviguba šventė.

Gegužės mėn. Futbolo klubo „Ataka“ trenerių komanda startavo SFL organizuojamame „11x11“
futbolo turnyre. Iš viso komanda sužaidė 18 varžybų, iš kurių 17 laimėjo, 1 sužaidė lygiosiomis ir nei
vienų nepralaimėjo. Pirma vieta buvo užsitikrinta anksčiau laiko. Taip pat „Ataka“ trenerių komanda
varžėsi SFL Taurėje, kurioje dalyvavo komandos iš visų divizionų. Čia buvo nukeliauta iki pusfinalio
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ir iš kovos dėl aukso eliminavo nesėkmingai susiklosčiusi 11 m. baudinių serija. Trenerių komandos
dalyvavimas varžybose suartino klubo bendruomenę – vaikai atvykdavo palaikyti savo trenerių į
varžybas kartu su tėvais, žiūrovai įsitraukdavo į klubo veiklą spėdami rungtynių rezultatą siekdami
laimėti firminės klubo atributikos. Ypač daug sirgalių pritraukdavo SFL Taurės rungtynės.

Birželio 1 d. dalis Futbolo klubo „Ataka“ auklėtinių tarptautinę „Vaikų gynimo dieną“ antrus metus
iš eilės sutiko Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir Pirmosios Ponios draugijoje.
Buvo sužaistas trumpas susipažinimo žaidimas, vaikai apžiūrėjo prezidentūros dovanų stendą, J. E.
Prezidentas parodė jam asmeniškai įteiktus Cristiano Ronaldo marškinėlius bei atskleidė savo
mėgstamiausią komandą. Vėliau prezidentūros kiemelyje buvo sužaistos draugiškos futbolo
rungtynės. Po jų vaikai vaišinosi gardžiais užkandžiais bei gėrimais. Vizito metu džiaugsmas ir
emocijos vaikams liejosi per kraštus ir šią dieną jie prisimins dar ilgai... Susitikimas su LR Prezidentu
Gitanu Nausėda ir jo žmona Diana Nausėdiene įvyko Labdaros ir Paramos fondo „Padėk gatvės
vaikams“ dėka.
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Birželio mėn. 6 d. Futbolo klubui „Ataka” suėjo 5 metai. Tačiau dėl pandemijos įvesto susibūrimų
ribojimo gimtadienis nebuvo švenčiamas.
Birželio ir liepos mėnesiais vyko tradicinė Futbolo klubo „Ataka“ rengiama vasaros dienos
stovykla vaikams „Pažink pasaulį per futbolą“. Vaikai žaidė daug futbolo, turėjo daug smagių
pramogų, išvykų bei edukacinių užsiėmimų. Šios stovyklos tikslas – kad vaikai vasaros metu būtų
užsiėmę bei linksmai ir įdomiai leistų atostogas. Iš viso dviejų pamainų metu stovykloje dalyvavo
apie 250 vaikų. Dalis iš jų stovykloje dalyvavo abi pamainas.
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Liepos mėnesį buvo organizuojamos dvi išvažiuojamos stovyklos „Išvyka su futbolo klubu
ATAKA“. Stovyklos vyko „Rasos“ ir „Veprių“ sodybose ir jose dalyvavo 60 Futbolo klubo
„Ataka“ auklėtinių. Vaikai žaidė daug futbolo, maudėsi vandenyje, dalyvavo estafetėse,
orientaciniuose bei edukaciniuose žaidimuose, žygiavo į gamtą ir turėjo pažintį su gyvūnais. Šios
stovyklos – tai puiki proga vaikams aktyviai leisti laisvalaikį su futbolu.

Vasarą dienos bei išvažiuojamose stovyklose dalyvavo daug remtinų vaikų iš socialiai jautresnių
šeimų. Iš viso vaikų vasaros stovyklų paramai skyrėme 11280 Eur. Didžiąją dalį sumos finansavo
Labdaros ir Paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“. Taipogi buvo gautas ir panaudotas Vilniaus
miesto savivaldybės finansavimas vasaros stovyklų organizavimui.
Nuo 2021 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 45 eur/mėn.; 3 kartus/sav. - 60
eur/mėn.; 4 kartus/sav. - 80 eur/mėn.; 5 kartus/sav. - 100 eur/mėn. Darželių vaikams 2 kartai/sav.
futbolo treniruotės kainavo 25 Eur/mėn. dieninėse ir 30 Eur/mėn. vakarinėse grupėse (priklausomai
nuo pasirinktos vietos). Vilniaus miesto savivaldybė apmokėjo 15 Eur/mėn. neformalaus švietimo
krepšelį moksleiviams nuo pirmos klasės, kas atitinkamai leido sumažinti finansinę naštą tenkančią
tėvams mokant už klubo futbolo treniruotes.
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2021 m. rugsėjo mėn., antrus metus iš eilės, į futbolo treniruotes buvo kviečiamos mergaitės.
Per 2021 metus kartu su partneriu Labdaros ir Paramos fondu „Padėk Gatvės Vaikams“
suorganizavome 6 šeimų futbolo turnyrus, kurių tikslas – vienyti šeimas, paskatinti tėvus daugiau
laiko aktyviai leisti su savo vaikais, stiprinti bendruomenės ryšį. Taip pat, šeimų turnyrų metu į sportą
įtraukiamos moterys bei mergaitės, kadangi mūsų taisyklės reikalauja dalyviams savo komandoje
turėti bent vieną moteriškos lyties atstovę. Turnyrai vyko Pilaitėje, Vilkpėdėje ir Justiniškėse. Viso
turnyruose sudalyvavo 60 komandų, 230 žaidėjų, (kiekviename turnyre dalyvavo nuo 8 iki 16
komandų). Visos turnyrų komandos buvo apdovanotos taurėmis ir visi dalyviai gavo medalius.
Turnyru metu dalyviai turėjo progą išmėginti savo jėgas įvairiuose konkursuose bei laimėti šaunių
prizų. Šeimų turnyrai dalyviams dovanojo neišdilsiančius prisiminimus, plačias šypsenas bei gerą
laiką su šeimomis. Turnyrus padėjo organizuoti savanoriai (vaikų tėvai, bendruomenės nariai). Tokių
turnyrų pagalba kuriame tinkamą-saugią terpę sportuoti vaikams.

Rugsėjo 4 dieną Futbolo klubo „Ataka“ treneriai Aivaras Meškinis, Lukas Blažys, Eimantas
Budreckas ir Tomas Bielickas garsino klubo vardą dalyvaudami Mini futbolo lygos organizuotame
3x3 turnyre. „Ataka“ treneriai iškovojo pirmą vietą tarp 18 dalyvavusių stiprių komandų iš visos
Lietuvos.
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Spalio mėnesį Futbolo klubas „Ataka“ pristatė naują paslaugą - „Vaikų pavežimą į futbolo
treniruotes“. Paslauga buvo skirta Pilaitėje gyvenantiems ir besitreniruojantiems, tačiau kituose
rajonuose besimokantiems vaikams. Autobusiukas nustatytu laiku atvykdavo paimti vaikų iš
mokyklos ir veždavo į treniruotes Pilaitės stadione. Paslaugos tikslas – pasiūlyti galimybę vaikams
atvykti į treniruotes be tėvų pagalbos (kad tėvams nereikėtų vidury dienos mesti darbus ir vežti vaikų,
taip pat paslauga buvo naudinga tiems vaikams, kurie dar per maži, kad galėtų į treniruotes atvykti
patys viešuoju transportu). Vieno pavežimo kaina siekė 2 Eur. Paslauga sulaukė didelio tėvų
susidomėjimo.

2021 m. toliau tęsėme bendradarbiavimą su partneriais iš Norvegijos, Oslo futbolo klubu „KFUMKameratene“. Taip pat pavyko užmegzti ryšį su nauju partneriu - Danijos futbolo klubu HB
„Køge“, kurį atstovauja buvęs ilgametis Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Aurelijus Skarbalius.
Šių partnerių pagalba rudenį pristatėme naują futbolo modelį Lietuvoje – Skandinavišku principu
grįstą „Sporto lyderių programą“. Jos tikslas – į vaikų ugdymą futbolo treniruočių metu įtraukti
tėvus, kad šie prisidėtų prie treniruočių, asistuotų treneriams ir daugiau laiko praleistų su savo
vaikais. Tokiu būdu, kai vaikams skiriama daugiau dėmesio, jei imliau, efektyviau ir noriau
mokosi, atlieka pratimus. Taip pat stiprėja tėvų-vaikų tarpusavio ryšys.
Spalio mėn. Futbolo klubo „Ataka“ treneriai Aivaras Meškinis, Lukas Blažys, Eimantas Budreckas
ir Rimvydas Peslekas vyko į stažuotę pas minėtus partnerius iš Norvegijos, Oslo futbolo klubą
„KFUM-Kameratene“. Šis klubas – tai išskirtinis bendruomenių veiklos pavyzdys visoje Europoje,
net pati UEFA siunčia savo delegacijas čia stažuotis. Kelionės metu buvo siekiama pažinti
Skandinavišką vaikų sporto modelio organizavimą ir pasiruošti šios kultūros integracijai Lietuvoje.
Klubo vadovai pateikė daug aktualios ir vertingos informacijos apie tokio klubo valdymą,
popamokinės veiklos organizavimo ypatumus, akcentus dėl tėvų-savanorių įtraukimo į klubo
veiklą. Toks sporto modelis užtikrina vaikų gerovę, yra naudingas ne tik šeimoms, tačiau ir
vietinėms bendruomenėms. Kuo labiau vaikai įsitraukia į sportą, kuo daugiau jie yra užimti, tuo
labiau mažėja žalingų įpročių formavimosi tikimybė. „Ataka“ stengsis įgytas žinias įgyvendinti
plėtodama savo „Sporto lyderių programą“. Projektą finansuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras
Lietuvoje, jį palaiko Norvegijos ir Danijos ambasadoriai.

8

Dėl covid pandemijos lapkričio mėnesį treniruotės buvo laikinai apsunkintos, kadangi rudens
atostogų metu ir savaitę po jų treniruotis galima buvo tik pagal aukšto meistriškumo programas
lankantiems vaikams.
Lapkričio mėn. 14 d. įvyko Futbolo klubo „Ataka“ rengiamas vaikų futbolo turnyras „ARTFIKSA
CUP 2021“. Jame dalyvavo vienuolika 2012 gimimo metų vaikų komandų, kurių kiekviena buvo
apdovanota taurėmis bei medaliais. Visos komandos demonstravo kovingumą futbolo aikštėje,
rungtynės buvo įtemptos ir pažymėtos daug smagių sportinių emocijų.
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Gruodžio mėnesį Futbolo klubo „Ataka“ trenerių komanda toliau dalyvavo Sostinės futbolo lygos
(SFL) organizuojamame „7x7“ žiemos futbolo turnyre. Dalyvavimo turnyre tikslas buvo rodyti gerą
pavyzdį vaikams varžybų metu – mėgautis futbolu ir visiems žaidėjams suteikti vienodai žaidybinio
laiko, gerbti varžovus ir nesiginčyti su teisėjais.

Gruodžio mėnesį, laikydamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymų, dėl Covid-19 pandemijos
negalėjome surengti bendros didelės Futbolo klubo „Ataka“ Kalėdinės šventės. Tačiau vaikai neliko
be Kalėdų – kiekvienai grupei buvo surengta atskira šventė ir visi vaikai gavo dovanų. Šventėse vaikų
veidai spindėjo šypsenomis ir linksmomis emocijomis. Vaikams įteiktos dovanos tėvams buvo
nemokamos, jas klubui padėjo įsigyti Labdaros ir Paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“, Vilniaus
miesto savivaldybės narys Tomas Seikalius, Romualdas Žadeika bei UAB „Veritas Ana“.
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Visos VŠĮ Futbolo klubas „Ataka“ veiklos, gautos pajamos ir paramos, bei išlaidų ataskaitos
yra skelbiamos viešai.
Per 2021 metus gauta parama:
Rėmėjo pavadinimas

Bendra paramos
suma per 2021
metus (Eur)

Pastabos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

45936,00

Piniginės lėšos

50,00

Piniginės lėšos

3000,00

Piniginės lėšos

UAB “Rudiksa”

315,00

Piniginės lėšos

UAB "Mano būsto priežiūra"

5000,00

Piniginės lėšos

UAB "Terra Service"

250,00

Piniginės lėšos

UAB „Medilita“

754,00

Piniginės lėšos

UAB „Gemida“

910,00

Piniginės lėšos

3000,00

Piniginės lėšos

500,00

Piniginės lėšos

UAB „Displėjaus sistemos“

700,00

Piniginės lėšos

UAB „Amber team“

125,00

Piniginės lėšos

UAB „City pint“

250,00

Piniginės lėšos

UAB „Veritas Ana“

1500,00

Piniginės lėšos

Labdaros ir paramos fondas
Vyrų fondas

300,00

Piniginės lėšos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

626,00

Parama natūra, futbolo
inventorius

Fiziniai asmenys

40,00

Piniginės lėšos

Romualdas Žadeika

1500,00

Piniginės lėšos

Asociacija "Chambre de
commerce franco-lituanienne"
UAB “Logistikos
konsultacijos”

UAB „Verslo konsultavimo
studija“
Deutsch - Litauische - Fußball Freundschaft e.V.
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Valstybinė mokesčių inspekcija

15998,24

Viso:

80754,24

2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio parama

Per 2021 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 87630,00 EUR NVŠ lėšų.
Per 2021 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 13800,00 EUR projektinių lėšų, kurios buvo
skirtos vaikų turnyrams, vaikų užimtumo ir futbolo masiškumo didinimo vietos bendruomenėse
Vilniaus mieste projektui, sniego valytuvo įsigijimui, Kalėdų dovanėlėms.
2020 m. rugsėjo mėnesį buvo pradėtas vykdyti sporto projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0425
„Bendruomeninių sporto klubų kūrimas Vilniaus mikrorajonuose“. Per 2021 metus šiam projektui
gauta 17748,55 EUR lėšų. Šis projektas tęsis dar ir 2022 metais.
Per 2021 metus buvo suteikta 300,00 EUR paramos:
- 300,00 EUR R.Kaukėno paramos grupė
Per 2021 metus panaudota 48503 EUR per metus gautos paramos iš įvairių juridinių bei fizinių
asmenų, bei 119179 EUR gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto už vykdytus projektus. Taip pat
per 2021 metus panaudota dalis iš 233949 EUR gautų pajamų už suteiktas paslaugas, t.y.
užmokestis už vaikų treniruotes, stovyklas, turnyrus, parduotą sportinę aprangą. Gautos pajamos
panaudotos taip:
- 19019 EUR sportinės aprangos įsigijimas;
- 46874 EUR sportinis inventorius, trenerių veiklos apmokėjimas, turnyrų ir varžybų išlaidos;
- 230843 EUR darbuotojų (vadovo ir trenerių) darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai;
- 38210 EUR sporto aikštelių nuoma ir komunalinės paslaugos;
- 6464 EUR skelbimų, ryšių, kanceliarinės išlaidos;
- 4781 EUR transporto sąnaudos;
- 6089 EUR amortizacijos sąnaudos;
- 17236 EUR kitos įvairios veiklos sąnaudos
- 300 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 2021 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.

FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

1.
2.
3.

Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys

II.
1.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas

2.

Kitos gautinos sumos

III.
1.
2.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

66361

23339

-

-

466

-

65895

23339

55737

21792

10158

1547

-

-

217625

158330

4362

1081

3642
720

481

10264
5564

6419
919

4700

5500
-
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3.

Kitas trumpalaikis turtas

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTAS, IŠ VISO

Eil.
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

202999

150830

283986

181669

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

124502

92688

124502

92688

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

31814

25451

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

92688

67237

D.

FINANSAVIMAS

109095

63536

1.

Dotacija

2.

Tiksliniai įnašai

67125

36000

3.
4.

Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

2930
39040

2930
24606

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

50389

25445

I.
1.
2.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

28399
28399

13469
13469

II.
1.
2.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos

21990

11976

7742

3514

3.
4.

Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai

10389

3456

5.
6.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

3859

4769
237

283986

181669

NUOSAVAS KAPITALAS,
FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI,
IŠ VISO
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Pagal 2021 12 31 d. duomenis
(Eurais)
Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

401630

324838

I.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

233949

173781

2.

167681

151057

2.1.

Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos

119179

109969

2.2.
3.

Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos

48503

41088

II.

SĄNAUDOS

369816

299387

1.
2.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos

253605

190611

3.

Veiklos sąnaudos

116211

108776

6464

3357

43132

55947

6089

1527

38210

28152

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

3.9.
3.10.

Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

401
4781

3139

17236

14795

300

1458

III.
IV.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

31814

25451

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

31814

25451

Direktorius

Donatas Tvarijonas
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