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VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJA ,,ŠIAULIAI“
Viešoji įstaiga, S. Daukanto g. 23, 76331 Šiauliai,
Tel. 8 700 05 051, el.p. siauliufa@siauliufa.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304721253

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. sausio 25 d.
Šiauliai
I.
INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ,
VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS
METUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS
VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ (toliau – Futbolo akademija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
teisės aktais.
Futbolo akademija juridinių asmenų registre įregistruota 2017 m. lapkričio 28 d.
Futbolo akademijos pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus ir vykdyti kitą sporto veiklą.
Futbolo akademijos tipas – sportininkų ugdymo centras.
Futbolo akademijos vizija – regioninis futbolo sporto šakos, vaikų bei jaunimo užimtumo centras
su racionaliai išvystyta socialine ir inžinerine infrastruktūra bei aukštą pridėtinę vertę kuriančiu
žmogiškuoju potencialu.
Futbolo akademijos misija – ugdyti vaikus ir jaunuosius sportininkus, lavinti jų talentą bei
asmenybę, užtikrinti aukštos klasės sportininkų rengimą FA „Šiauliai“ komandoms ir Lietuvos
nacionalinėms rinktinėms.
Futbolo akademijos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Siekdama savo tikslų, Futbolo akademija vykdė sportinę veiklą pagal plėtojamą futbolo sporto profilį,
organizavo vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusių sportininkų sportinį rengimą (išskyrus profesionalų
sportininkų rengimą).
2018-aisiais metais pagrindinės vykdytos veiklos ir jų rodikliai:
1. Sukomplektuotos 43 sportinio ugdymo grupės.
2. Sportuojančių skaičius – 667.
3. Dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos, Lietuvos vaikų ir
jaunių asociacijos organizuotose varžybose. Sezono metu sužaista daugiau kaip 500 rungtynių,
dalyvauta per 40 šalies ir tarptautiniuose turnyruose, draugiškose rungtynėse.
4. Pradėta trenerių specializavimo ir sportininkų periodizavimo sistema, atsižvelgiant į jaunųjų
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5.

6.

7.
8.

9.

futbolininkų amžiaus grupes.
2018 m. organizuotos futbolo varžybos:
 2018 m. UEFA WU-17 Europos futbolo čempionatas
 2018 m. U-19 (vaikinų) Pabaltijo taurė
 2018-2019 m. UEFA čempionių lyga (moterų futbolas)
 Baltijos lyga (moterų, merginų futbolas)
 Tarptautinis moterų futbolo klubų turnyras „Amber Cup“ (moterų futbolas)
 Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionatas (moterų futbolas)
 LFF II lygos pirmenybės (vyrų futbolas)
 Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybos (moterų ir vyrų futbolas)
 Lietuvos studentų lyga (vyrų futbolas)
 Elitinės jaunių lygos čempionatas (jaunių vaikinų futbolas)
 Lietuvos VJFA I ir II lygos pirmenybės (jaunučių, jaunių vaikinų futbolas)
 Lietuvos merginų futbolo pirmenybės (moterų futbolas)
 Lietuvos VJFA 9x9, 7x7, 8x8, 5x5 pirmenybės (berniukų ir mergaičių futbolas)
2018 m. sportiniai rezultatai:
 Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionatas SG-FA Šiauliai – 4 vieta
 Lietuvos futbolo federacijos II lygos pirmenybės, FA Šiauliai – 6 vieta
 Elitinė jaunių lyga (U-17), SG-FA Šiauliai – 1 vieta
 Elitinė jaunių lyga (U-16), SG-FA Šiauliai – 2 vieta
 Elitinė jaunių lyga (U-15), FA Šiauliai – 5 vieta
 LVJFA U-14 I lyga, FA Šiauliai – 3 vieta
 LVJFA U-14 II lyga, FA Šiauliai B – 4 vieta
 LVJFA U-13 9x9 futbolo pirmenybės, FA Šiauliai – 1 vieta
 LVJFA U-12 9x9 futbolo pirmenybės, FA Šiauliai – 8 vieta
 LVJFA U-11 7x7 futbolo pirmenybės, FA Šiauliai – 1 vieta
 LVJFA U-10 7x7 futbolo pirmenybės, FA Šiauliai – 6 vieta
 Mažojo futbolo U-10 5x5 pirmenybės, FA Šiauliai – 2 vieta
Lietuvos U-17 ir U-16 Vaikinų rinktinėms atstovavo 14 Futbolo akademijos ugdytinių.
Meistriškumo pakopos rodikliai:
 MP 6 – 223
 MP 5 – 44
 MP 4 – 66
 MP 3 – 18
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas:
 Pozityvaus mąstymo strategijos
 Jaunųjų sportininkų atletinis rengimas
 Kaip sukurti futbolo klubo žaidėjo ugdymo sistemą
 Z ir alfa kartos mokymas ir ugdymas
 Europos diena su kamuoliu: kamuolys universali fizinio ugdymo ir sveikatinimo
priemonė
 Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas
 Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo
pokyčiai, praktika, esminiai aspektai Švietimo įstaigose
 Asmens duomenų apsauga: mitai, grėsmės, reguliavimas, patarimai kaip apsisaugoti
 Įstaigos finansinės veiklos reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m.
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atskaitomybei 2019-01-01 ir 2018 m. aktualijos
 Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma
 Informacinių technologijų panaudojimas kūno kultūros ir neformaliojo ugdymo
pamokose
 Efektyvaus treniravimo principai
 Sėkmingo ugdymo patirtys
 Kokybiška treniruotė
 LFF B licencijos kursai
 Trenerių stažuotė Bergamo „Atalanta“ (Italija) futbolo akademijoje
10. Bendradarbiavimas ir partnerystė:
 Šiaulių apskrities futbolo federacija (nuo 2018 m. vasario mėn. yra ŠAFF narys. ŠAFF
atstovauja narius Lietuvos futbolo federacijos vykdomajame komitete, sprendžiant
dalyvavimo varžybose, finansavimo, infrastruktūros gerinimo, strategijos įgyvendinimo
klausimais)
 Šiaulių sporto gimnazija (bendra futbolo sporto šakos plėtojimo strategija, talentingų
vaikinų ir merginų iš kitų Lietuvos miestų ugdymas, komandų bendru pavadinimu SGFA „Šiauliai“ dalyvavimas šalies čempionatuose)
 Šiaulių universitetas (II-IV kurso 6-8 studentų praktika Futbolo akademijoje, Futbolo
akademijos ugdytiniai atstovauja Šiaulių universitetą Lietuvos studentų futbolo lygos
varžybose. Kaip socialinis partneris dalyvauja vertinant Sporto ir kūno kultūros studijų
programas)
 Baltijos futbolo mokykla (Liepoja, Latvija. Bendradarbiavimas su Baltijos futbolo
mokykla paremtas ugdytinių integravimu į bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos futbolo
klubų, akademijų ar mokyklų komandą, dalyvaujant tarptautiniuose Europos futbolo
klubų organizuojamuose vaikų turnyruose, trenerių stažuočių Europos futbolo klubuose
dalyvavimu)
11. Futbolo akademija nevykdė ūkinės veiklos, taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymą.
Pagrindinių veiklos rodiklių prognozės 2019-iesiems metams:
Futbolo akademija 2019-aisiais metais planuoja įgyvendinti tas pačias veiklas, didinant kiekvienos
iš veiklų kokybinius ir kiekybinius rodiklius.
2019-2020 m. kaip partnerė Futbolo akademija dalyvaus trijų Baltijos šalių Erasmus + Sport
projekte „Regioninė jaunimo iniciatyva futbolo plėtrai Baltijos šalyse“.
Futbolo akademijos veikla siejama su darnaus teikiamų paslaugų vystymusi ir plėtojimu Šiaulių
mieste bei regione, Lietuvos futbolo federacijos futbolo klubų licencijavimo taisyklėse numatytų kriterijų
(galimybė dalyvauti LFF aukščiausio lygmens varžybose, pretenduoti į treniravimo kompensacijas ir
solidarumo išmokas, mokėtinas pagal LFF bei FIFA taisykles ir reglamentus) bei vaikų ir jaunimo
futbolo mokyklų sertifikavimo (užtikrinta kryptinga bei suderinta vaikų ir jaunimo futbolo ugdymo
įstaigų veikla, sertifikuotų mokyklų skatinimas) sistemos įgyvendinimu.
Numatomas organizacijos pajamų augimas – 10 proc.
Pagrindiniai pajamų augimo šaltiniai:
 Šiaulių miesto savivaldybės lėšos pagal „Futbolo sporto šakos plėtros ir populiarinimo
Šiaulių mieste“ programos įgyvendinimo finansavimą
 Paramos lėšos
 ES projekto lėšos
 Lėšos už ugdymo paslaugas
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 Sporto rėmimo fondo lėšos
II.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS
FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ steigėjas yra Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429.
Steigiamojo įnašo vertė 61 000 Eur. Steigėjas 2017 m. gruodžio 13 d. įnašą pinigais pervedė į
Futbolo akademijos sąskaitą banke.
2018 m. lapkričio 20 d. Steigėjo sprendimu Nr. A-1925 į Futbolo akademijos dalininkus priimama
Asociacija „Šiaulių apskrities futbolo asociacija“, kodas 193449346. Dalininko piniginis įnašas – 616
Eur. Dalininkas įnašą pinigais pervedė į Futbolo akademijos sąskaitą banke.
Futbolo akademijos kapitalas yra lygus jų įnašų vertei – 61 616 Eur.
Duomenys apie Futbolo akademijos dalininkus pateikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę
sistemą (JADIS).
III.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS
METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Lėšų šaltinis
Kūno kultūros ir
sporto plėtros
programos lėšos
projektui „Futbolo
sporto šakos plėtra ir
veikla“

Gautos lėšos
Tūkst. Eur
529,2

Panaudojimas
- Darbo užmokestis – 319,9
- Soc. draudimo įmokos – 100,4
- Maitinimo išlaidos – 8,1
- apgyvendinimas – 2,5
- Komandiruočių (kelionių) išlaidos – 2,8
- Ryšių paslaugos – 0,4
- Transporto išlaikymas – 10,2
- Ilgalaikio turto remontas - 3,1
- Sporto bazių nuoma – 15,8
- Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 10,5
- Kuro išlaidos (sporto bazių priežiūrai) - 1,9
- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 4,9
- Sportinė apranga – 2,3
- Sporto inventorius ir įranga – 2,3
- Ūkinės prekės ir statyb. medžiagos – 5,9
- Kanceliarinės prekės 0,8
- Ūkinis inventorius – 2,3
- Medikamentai – 0,4
- Kvalifikacijos kėlimas - 3,7
- Kompiuterinės programos priežiūra – 1,2
- Spausdintuvų priežiūra – 0,2
- Dalyvio mokestis – 3,8
- Mokestis už paviršinių nuotėkų tvarkymą – 0,6
- Kitos paslaugos – 9,2
- Turto draudimas – 0,4
- Elektros energija – 10,6
- Vandentiekis ir kanalizacija – 4,8
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Kūno kultūros ir
sporto plėtros
programos lėšos
projektui „Futbolo
sporto šakos plėtra ir
veikla“

7,6

Vaikų vasaros poilsio
programa

2,4

Atlyginimo už
neformalųjį švietimą
lėšos
Suteiktos sportinio
ugdymo paslaugos

1,6

40,1

Rėmėjai ir kiti
šaltiniai

7,1

„Pradinukų lyga“

0,6

IŠ VISO:

- Šiukšlių išvežimas – 0,2
- Maitinimo išlaidos – 3,2
- Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 1,0
- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 1,0
- Sporto inventorius ir įranga – 1,1
- Medikamentai – 0,3
- Kvalifikacijos kėlimas – 0,5
- Dalyvio mokestis – 0,5

-

Apgyvendinimo paslaugos - 1,0
Sporto inventorius - 0,9
Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 0,2
Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 0,1
Dalyvio mokestis – 0,2
Sporto bazių nuoma – 0,5
Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 1,1

- Konsultacijų sąnaudos – 1,4
- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 1,7
- Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 0,7
- Dalyvio mokestis – 2,3
- Sporto bazių nuoma – 2,7
- Apdovanojimai, prizai - 0,3
- Transporto išlaikymas – 0,9
- Ryšių paslaugos – 0,4
- Banko mokesčiai – 0,1
- Komandiruočių išlaidos – 4,1
- Elektros energija – 0,6
- Ūkinis inventorius – 0,6
- Sporto inventorius – 1,4
- Kitos – 0,7
- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 1,5
- Dalyvio mokestis – 0,9
- Apdovanojimai, prizai – 0,3
- Renginys – 1,2
- Gautas sporto inventorius – 1,3
- Projekto vykdytojų darbo užmokestis – 0,4
- Projekto vykdytojų soc. draudimas – 0,2

588,6

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ PER FINANSINIUS METUS
Futbolo akademija 2018 m. gruodžio 31 d. neturi įsigyto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo
turto.
Futbolo akademija per ataskaitinį laikotarpį iš Šiaulių miesto savivaldybės pagal panaudos sutartis
gavo ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 1 827 492,55 Eur. Turtas gautas pagal panaudos sutartis
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apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.
Futbolo akademija per ataskaitinį laikotarpį iš Šiaulių miesto savivaldybės pagal panaudos sutartis
gavo trumpalaikio turto už 23 638,80 Eur. Turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas
nebalansinėse sąskaitose.
Perleisto ilgalaikio turto nebuvo.
V.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS
DARBO UŽMOKESČIUI
Sąnaudos
Veiklos sąnaudos:
Pardavimų sąnaudos (konsultacijos, transporto nuoma, kuras, sporto
bazių nuoma, dalyvavimas varžybose, patalpų nuoma, maitinimo
paslaugos ir kita)
Darbuotojų išlaikymo (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos,
maistpinigiai žaidėjams, atostoginių kaupiniai)
Patalpų išlaikymo sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Transporto išlaikymo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos (draudimai, mokesčiai, remontas ir eksploatacija,
bendrosios ir administracinės ir kitos)
Kitos sąnaudos
Iš viso:

Suma, Eur
603 560
65 770

469 840
17 307
869
4 674
45 100
28
603 588

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE
IR PABAIGOJE
Futbolo akademijos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 2.
Futbolo akademijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 33.
VII.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 38 341,84 Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir su juo
susijusios išlaidos – 29 228,34 Eur, socialinio draudimo išlaidos – 9 113,50 Eur.
VIII. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS
VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO
IŠMOKOMS
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-375 laikinai einančia
direktoriaus pareigas nuo Futbolo akademijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, kol teisės
aktų nustatyta tvarka bus paskirtas Futbolo akademijos direktorius, paskirta Reda Mockienė.
Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 2018 m. sudarė:
Priskaičiuotas darbo užmokestis – 1 593,69 Eur
Darbdavio socialinio draudimo įmokos – 497,03 Eur
Kitų išmokų vadovui per 2018 m. nebuvo.
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IX.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO
DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ
IŠMOKOMS

Futbolo akademija kolegialių organų 2018 m. neturėjo, todėl nepatyrė jokių išlaidų kolegialių
organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.
X.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims per 2018 m. nebuvo.

L. e. direktoriaus pareigas

Reda Mockienė

