VŠĮ „SVEIKAME KŪNE SVEIKA SIELA“
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Pagrindiniai duomenys apie VŠĮ „Sveikame kūne sveika siela“
Pavadinimas: Viešoji įstaiga „Sveikame kūne sveika siela“
Buveinės adresas: Skroblų 3A, Vilnius
Įmonės kodas: 302521058
Viešoji įstaiga „Sveikame kūne sveika siela“ įregistruota 2010 m. birželio 14 d.
Pagrindinis tikslas – populiarinti plaukimą kaip sporto šaką, išmokyti kuo daugiau žmonių plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje.
Prekinis ženklas – baseinas „Olimpinė Pradžia“.
Baseiną įmonė valdo pagal panaudos sutartį.
2. Įstaigos veiklos apibūdinimas 2014/2015 metais
Viešoji įstaiga „Sveikame kūne sveika siela“ nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Įstaiga įregistruota 2010 metais. Veiklą pradėjome vykdyti tik 2013 metų rugsėjo mėnesį.
Mūsų paslaugos – tai neformalaus švietimo paslaugos – vaikų ir suaugusiųjų mokymas plaukti.
Moksleivių atostogų metu organizuojamos stovyklos.
Baseino išskirtinumas – tai, vaikų nuo 3 metų mokymas plaukti. Mažas vaikų skaičius grupėse.
Treniruotėse vaikai skirstomi į grupes pagal amžių: 3-5m. vaikai; 6-8m. vaikai, 9-12m. vaikai.
2014 metais sukurta vaikų sportinio mokymo plaukti grupė, kurioje treniruojasi vaikai siekiantys
sportinių rezultatų, dalyvaujantys įvairiose plaukimo varžybose.
2014 metais mūsų baseine treniravosi apie 1100 vaikų ir 70 suaugusiųjų. Taip pat nuomojame
baseiną plaukimo varžyboms rengti.
Mūsų tikslas - populiarinti plaukimą kaip sporto šaką, išmokyti kuo daugiau žmonių plaukti ir
saugiai elgtis prie vandens. Ugdant jaunąją kartą svarbu ne tik išugdyti fizines, bet ir asmenines
savybes, tokias kaip - meilė, pagarba, nuoširdumas. Tą ir siejame su pavadinimu „Olimpinė
pradžia“.
Ateinančiais metais tikimės – ir toliau tikimės mokyti vaikus ir suaugusius plaukti, bei saugiai
elgtis vandenyje. Per sportą skatinti vaikų, jaunimo, sportininkų bei trenerių saviraišką, ieškoti
talentingų sportininkų, kryptingai juos ruošti. Ir toliau populiarinsime plaukimo sporto šaką.
Planuosime ir toliau rengti įvairius vidaus renginius, dienos, bei išvykstamąsias stovyklas.
3. 2014 metų projektai
2014 metais sudalyvavome keliuose projektuose:
 Bendradarbiaujant su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, prieš prasidedant vasaros
sezonui buvo sumastytas ir įgyvendintas projektas „SUPER VARLYTĖ“. Jame dalyvavo
100, 1-3 klasių mokinių, kurie kiekvienas gavo po 8-ias plaukimo pamokas. Projekto tikslas
išmokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje ir prie jo, išmokyti pagrindinių plaukimo elementų.
Visą projektą vainikavo Gineso rekordo siekimas, dalyvaujant „Didžiausioje pasaulinėje
plaukimo pamokoje).
https://www.youtube.com/watch?v=MgXi3uOiwmI&feature=youtu.be
 Sukūrėme ir įgyvendinome projektą „1 2 3 aš ryklys“, kurį finansavo Kūno kultūros ir
sporto departamentas (toliau KKSD). KKSD skyrė 26331 Lt. Šiame projekte buvo
apmokyti 210, 1-4 klasių mokinių, kurie kiekvienas gavo 18 plaukimo pamokų, per kurias
daugelis išmoko saugiau elgtis vandenyje, plaukti su papildomomis plaukimo priemonėmis
ar be jų.
 2014 metų III ir IV ketvirčius, toliau bendradarbiaujant su Vilniaus visuomenės sveikatos
biuru, buvo pratęstas projektas „SUPER VARLYTĖ“. II etapo metu papildomai buvo
apmokyti 144, 1-4 klasių mokiniai. Kurie kiekvienas gavo po 8-ias plaukimo pamokas, per
kurias daugelis išmoko saugiau elgtis vandenyje, plaukti su papildomomis plaukimo
priemonėmis ar be jų.
 Kiekvieną mėnesį įmonė neatlygintinai suteikia 60 nemokamų valandų LASS, suteikiant
galimybę jų sportininkams treniruotis.
4. Įstaigos darbuotojų skaičius
Pradėjus įmonės veiklą 2013 m. 09 mėn, joje dirbo 11 darbuotojų. 2014 metais įmonėje
darbuotojų skaičius išaugo iki 16 (iš jų 3- administracijos darbuotojai).

5. Įstatinis kapitalas
Įstaigos įstatinis dalininkų kapitalas 26100 Lt. Viešoji įstaiga „Sveikame kūne sveika siela“
priklauso dviem dalininkams Miglei Drazdauskaitei – Bambalienei (85%) ir Linai Bielinienei
(15%). Visas dalininkų kapitalas: metų pradžiai 26100 Lt , metų pabaigai 26100 Lt.
6. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai
Per 2014 metus įstaiga gavo 935090 Lt pajamų.
Pagrindinis pajamų šaltinis vaikų mokymas plaukti. Papildomos pajamos: suaugusiųjų mokymas
plaukti, abonementai, laisvi pasiplaukiojimai, baseino nuoma, masažo kabineto nuoma, plaukimo
reikmenų pardavimas.
Turėdama paramos gavėjo statusą, VŠĮ „Sveikame kūne sveika siela“, per 2014 metus iš fizinių
asmenų gavo 937 Lt paramą, kurią panaudojo plaukimo inventoriui įsigyti.
UAB „Studio Moderna“ suteikė 5694 Lt vertės materialią paramą, kuri buvo panaudota vaikų
apdovanojimams įvairių renginių metu.
7. Ilgalaikis turtas
2014 metais įmonė įsigijo ilgalaikį turtą: persirengimo spinteles – 4815 Lt, elektrinę pirties
krosnelę su būtina jai įranga – 2959 Lt, 3-is nešiojamus kompiuterius – 4200 Lt; baldų – 1099 Lt.
2014 metais parduotas turtas: lengvasis automobilis – 21666 Lt.
8. Sąnaudos per finansinius metus
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga turėjo 902164 Lt išlaidų.
Apie 137088 Lt išlaidų sudarė: komunaliniai mokesčiai, šildymas, vanduo, elektra, vandens ir
baseino priežiūros darbai.
Parduotų prekių savikaina – 20236 Lt.
Remonto ir eksploatacinės išlaidos – 239202 Lt.
Administracinės ir kitos veiklos sąnaudos – 27434 Lt.
Veiklos mokesčiai – 12076 Lt.
Darbo užmokesčiams priskaičiuota 291127 Lt, sodrai - 89933 Lt.
Neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis sudarė - 60882 Lt.
Viešosios įstaigos direktoriui - Linai Bielinienei per 2014 m. priskaičiuota 31654 Lt darbo
užmokesčio, kitų išmokų vadovui nebuvo.
9. Įmonės apskaita
Viešojoje įstaigoje „Sveikame kūne sveika siela“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir atskaitomybė
sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymuose.
10. VŠĮ išlaidos išmokoms su dalininkų susijusiems asmenims
2014 metais ir toliau buvo atliekami baseino pastato remonto ir renovavimo darbai. Dalį šių
darbų atliko UAB „ABM statyba“, kuriems pagal iš anksto suderintą darbų sąmatą ir po darbų
atlikimo pateiktus aktus ir sąskaitas – faktūras, už patalpų remonto ir įrengimo darbus iki
2014.12.31 sumokėta 135867 Lt (be PVM ).
Direktorė Lina Bielinienė

