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KODĖL INVESTICIJA Į FUTBOLĄ?

Pasaulyje populiariausias sportinis žaidimas.
Futbolas žaidžiamas net 209 šalyse. Daugumoje jų – be konkurencijos 
populiariausia sporto šaka.

Tai milžiniška atskira verslo industrija.
Didžiulė pagal apimtis ir pelningumą verslo industrija su milijonine 
klientų auditorija visame pasaulyje.

Tai visais laikais pelninga investicija.
Net ir didžiųjų ekonomikos krizių laikais futbolo verslo industrija tik dar 
labiau augo. 

Milžiniškas ekonominis potencialas.
Šiandien jau yra klubų, kurių biudžetas pranoksta atskirų valstybių 
metinius biudžetus. Ir tokių klubų skaičius nuolat auga.

Galimybė sukurti teigiamas emocijas tūkstančiams 
sirgalių.
Taip pat pasirūpinti vaikų laisvalaikiu ir sveikata.



KODĖL INVESTICIJA Į FUTBOLĄ
GALI BŪTI PELNINGA IR LIETUVOJE

Pagal Lietuvos futbolo federacijos (LFF) parengtą šalies futbolo 
vystymo strategiją  Grow2020 , siekiama, kad futbolas jau 2020 m. 
taptų populiariausia sporto šaka šalyje.

LFF biudžetas futbolui vystyti nuolat didėja: 2016 m. – iki 5 mln, 
2017 m. – 7 mln., 2018 m. – 9 mln. eur.

LFF strateginiu sprendimu paramą koncentruos tik į žaidėjų ugdymu 
užsiimančius klubus, akademijas, futbolo mokyklas.

Didėja viešojo sektoriaus parama ir partnerystė su klubais, kurie turi 
vietinių žaidėjų ugdymo piramidę – kaip pavyzdžius galima minėti 
Utenos, Šiaulių, Kėdainių, Gargždų savivaldybių administracijas.

Remiantis statistika, futbolas tampa populiariausia aktyvaus 
laisvalaikio alternatyva tarp šalies vaikų.

Auga vietinių trenerių profesinė kompetencija, vaikų ir jaunimo 
komandos semiasi tarptautinės patirties.

Futbolo augimą stabdo prasta infrastruktūra, tačiau ir ši grėsmė jau 
šalinama: vien tik Vilniuje iki 2020 m. planuojama atidaryti du futbolo 
maniežus, toliau įrenginėjamos dirbtinės dangos treniruočių aikštelės, 
numatyta Nacionalinio stadiono statyba Vilniuje, rekonstruojamas 
Kauno reprezentacinis stadionas.
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TIPINĖS VAKARŲ EUROPOS PRIVAČIOS 
FUTBOLO AKADEMIJOS VERSLO MODELIS

Akcininkų siekis - dividendus gauti už išugdytus žaidėjus (kompensacija pasirašant profesionalų 
kontraktą) ir už žaidėjų transferus/pardavimus.

Siekiant šio tikslo būtina dirbti itin kokybiškai ir efektyviai. 

IŠLAIDOS

Mokesčiai

Personalo atlyginimai

PAJAMOS

Iš viešojo  ir privataus sektorių paramos

Iš nario mokesčių už ugdymą

Iš rinkodarosInfrastruktūros išlaikymas
kasdieninė veikla

,



Nuo 2007 m. dirbanti ir itin vertingos patirties žaidėjų ugdyme 
turinti pilnavertė BFA struktūra: nuo šešiamečių pradedančiųjų 
vaikų grupių iki 16-18 m. jaunimo pagrindu suburtos komandos 
II lygos šalies čempionate.

Treneriai, jau išugdę žaidėjų šalies jaunimo ir nacionalinei 
rinktinei, taip pat motyvuoti ir sparčiai tobulėjantys jauni 
treneriai.

Profesionaliai parengta  Pro Junior  jaunųjų žaidėjų ugdymo 
programa, kurios tikslas yra išugdyti  aukšto sportinio 
meistriškumo ir reikiamų asmeninių savybių futbolo žaidėją 
bei tinkamai  įvesti jį  į vyrų futbolą, taip padedant jo 
profesionalios karjeros pagrindus.

Profesionali vadyba, efektyvus marketingas, tarptautiniai 
ryšiai ir šiuolaikinio futbolo verslo specifikos išmanymas.

KODĖL INVESTICIJA Į BALTIJOS FUTBOLO 
AKADEMIJOS (BFA) KURIAMĄ FUTBOLO VERSLĄ?
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Nuo 2007 m. dirbanti ir itin vertingos patirties žaidėjų ugdyme 
turinti pilnavertė BFA struktūra: nuo šešiamečių pradedančiųjų 
vaikų grupių iki 16-18 m. jaunimo pagrindu suburtos komandos 
II lygos šalies čempionate.

Treneriai, jau išugdę žaidėjų šalies jaunimo ir nacionalinei 
rinktinei, taip pat motyvuoti ir sparčiai tobulėjantys jauni 
treneriai.

Profesionaliai parengta  Pro Junior  jaunųjų žaidėjų ugdymo 
programa, kurios tikslas yra išugdyti  aukšto sportinio 
meistriškumo ir reikiamų asmeninių savybių futbolo žaidėją 
bei tinkamai  įvesti jį  į vyrų futbolą, taip padedant jo 
profesionalios karjeros pagrindus.

Profesionali vadyba, efektyvus marketingas, tarptautiniai 
ryšiai ir šiuolaikinio futbolo verslo specifikos išmanymas.

ESMINIAI VERSLO PRINCIPAI
IR SIEKIAMI TIKSLAI

Siekis išugdyti aukšto sportinio meistriškumo 16-18 m. žaidėjus, kurie 
pasirašytų profesionalaus futbolininko kontraktą su pajėgiais užsienio ar 
pajėgiausiais šalies futbolo klubais.

Siekis, kad jau šeštais-aštuntais veiklos metais verslas išsilaikytų be 
investuotojų finansinių injekcijų, vadovaujantis principu: Pajamos – 
kaštai/> arba = 0.

Siekis, kad investuotos lėšos investuotojams būtų sugrąžintos jau per 
9-13 metus.

Pagrindinė finansinė vertė investuotojams gaunama iš profesionalių 
žaidėjų treniruočių kompensacijos mechanizmo veikimo (tikslas – per 
metus ne mažiau kaip 1-2 žaidėjai pasirašo profesionalo kontraktus su 
Lietuvos ir ne mažiau kaip kartą per tris metus – bent vienas su užsienio 
klubu).

Pirmus penkis metus visų investuotojų (100%) bendros investicijos 
(veiklos kaštams padengti) svyruoja nuo 73 025 (maksimalios metinės 
pirmais metais) iki 28 025 eurų (maksimalios metinės penktais metais), 
priklausomai nuo verslo veiklos sėkmės.

Investicijų grąža pradedama grąžinti po aštuonerių metų veiklos, visos 
investuotojų investicijos grąžinamos per devintus- tryliktus metus nuo 
verslo veiklos pradžios.



BFA FUTBOLO VERSLO PROGNOZĖ 
SKAIČIAIS: PROGNOZUOJAMOS IŠLAIDOS 
KASMET IR PER 5 METUS

IŠLAIDOS Eur

Sporto direktorius/Skautas
Administravimas
Verslo idėjos ir "Know how" teisės

Vyr. Treneris
Trenerio asistentas
Vartininkų treneris
Technikos treneris
Kineziterapeutas
Marketingas ir komunikacija
Kontraktai**
15 m. amžiaus žaidėjų paruošimo teisių perleidimas***
BFA 33 % akcijų metinis įsigijimo mokestis
Sporto salių nuoma
Aikštės nuoma ( varžybos )
Aikštės nuoma ( treniruotės )
Turnyrai - stovyklos
Apranga
Inventorius
Transporto išlaidos
Dalyvio mokestis
Kitos išlaidos
Būsto nuoma žaidėjų apgyvendinimui
VISO IŠLAIDŲ Eur:

20000
12000
18000
6000
9000
6000
6000
3000

0
18000
13200
1000
2500
7500

20000
6000
1000
4000
2000
1000
3600

189800

20000
12000
18000
6000
9000
6000
6000
4000

0
18000
13200
1000
2500
7500

20000
6000
1000
4000
2000
1000
3600

160800

20000
12000
18000
6000
9000
6000
6000
5000

0
24000
13200
1000
2500
7500

20000
6000
1000
4000
2000
1000
3600

167800

20000
12000
18000
6000
9000
6000
6000
5000

0
24000
13200
1000
2500
7500

20000
6000
1000
4000
2000
1000
3600

167800

20000
12000
18000
6000
9000
6000
6000
6000

0
24000
13200
1000
2500
7500

20000
6000
1000
4000
2000
1000
3600

168800

100000
60000
90000
30000
45000
30000
30000
23000

0
108000
66000
5000

12500
37500

100000
30000
5000

20000
10000
5000

18000
855000

PAVADINIMAS 1 metai
30000 0 0 0 0 30000

2 metai 3 metai 4 metai 5 metai Viso per
5 metus

visi žaidėjai neturi profesionalių 
kontraktų, jie turi tik ugdymo sutartis.
vieno reikiamo meistriškumo žaidėjo 
vertė 3000€. 

 **

 ***



BFA FUTBOLO VERSLO PROGNOZĖ 
SKAIČIAIS: PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS
KASMET IR PER 5 METUS

PAJAMOS Eur

Pajamos pagal sporto mokymo sutartį
NVŠ (15€ )
Fabijoniškių mokyklos indėlis
Rėmėjo "Sportland" parama
Savivaldybės išmokos/parama
LFF parama
Rėmėjo "ARX Škoda Lietuva" parama
Kitų fondų, projektų (KKSD, ES) parama
Kitų Partnerių rinkodaros srityje lėšos 
Rėmėjo "Sporto dvasia" parama
Žaidėjų parengimo kompensacijos* 
LFF jaunųjų žaidėjų skatinimas I ir II lygoje

*1 žaidėjo parengimo kompensacija - 12000€.

 VISO PAJAMOS Eur:

24300
6075

10000
1200
3000
5000
1500

0
3000
1500

0
0

55575

24300
6075

10000
1200
3000
5000
1500
1000
3000
1500

0
500

61575

24300
6075

10000
1200
3000
5000
1500
1000
5000
1500

12000
5000

75575

24300
6075

10000
1200
3000
5000
1500
1000
5000
1500

24000
10000
92575

24300
6075

10000
1200
3000
5000
1500
1000
6000
1500

24000
20000

103575

121500
30375
50000
6000

15000
25000
7500
4000

22000
7500

60000
40000

388875

PAVADINIMAS 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai Viso per
5 metus



BFA FUTBOLO VERSLO PROGNOZĖ SKAIČIAIS: 
PROGNOZUOJAMAS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 
BALANSAS KASMET IR PER 5 METUS

BALANSAS Eur

Pajamos - Išlaidos = B: -134225 -99225 -92225 -75225 -65225 -466125

PAVADINIMAS
1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai Viso per

5 metus



BFA FUTBOLO VERSLO 
VALDYMAS IR INVESTUOTOJAI

Siekiant išlaikyti tarp investuotojų sutartą 
strateginę verslo kryptį, BFA akademija 
turės 51% struktūros valdyme.

Likusi aktyvų dalis pasiskirsto tarp 3-7 
investuotojų, išlaikant esminį principą, 
jog vienas investuotojas neturi daugiau 
kaip  35% ir neturi mažiau kaip 7% dalies 
verslo valdyme. 

51% 49%

Verslo dalis %



Verslo idėjos ir viso  know how  teisių perleidimas. 
Ilgametė patirtis ir profesionalumas futbolo veikloje – verslo modelio 
sėkmės garantas.

Nuolatinis reikiamo sportinio meistriškumo 15 metų 
amžiaus žaidėjų paruošimas ir teisių perleidimas. Tą BFA 
užtikrins, turėdama pilną apatinę žaidėjų paruošimo piramidės dalį – 
masiškiausią futbolo užsiėmimus organizuojančią įstaigą Vilniuje.

Aukštos kompetencijos žmogiški resursai (Sporto 
direktorius/skautas, vyr. treneris, trenerio asistentas, vartininkų treneris, 
technikos treneris, kineziterapeutas)  žaidėjų ugdymui, kurie būtini kaip verslo 
sėkmės garantas.

33% VšĮ  Baltijos Futbolo Akademija  akcijų perleidimas, 
užtikrinantis glaudų strateginį ryšį ir galimybę gautį reikiamą žaliavą  
reikiamo produkto paruošimui. Ši sąlyga reikalinga ir siekiant gauti LFF 
skirstomas  solidarumo  lėšas Klubui už jaunų žaidėjų ugdymą.

  * 15 metų amžiaus tinkamo sportinio meistriškumo futbolo žaidėjo vertė LT futbolo rinkoje 3000€. 
     Skaičiuojama tik tada, kai įvyksta žaidėjo pardavimas arba kompensacijos gavimo faktas.

** Pagal LFF nuostatas, klubas, norintis pretenduoti į žaidėjų parengimo kompensacijas, turi būti 
     ne mažesnės apimties kaip 33 % dalininkas ugdymo įstaigoje.

BFA AKADEMIJOS (51 %) INDĖLIS Į 
FUTBOLO VERSLĄ IR KUO JIS VERTINGAS
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BFA FUTBOLO VERSLO
INVESTUOTOJŲ INDĖLIS

BFA
(51 %)

Padengiama išlaidos Eur

3-7 investuotojai 
(49 %)

Viso (100 %)
planuojamas balansas

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai

Verslo idėjos teisės; 
15 m. žaidėjų teisės, 
BFA akcijų mokestis, 
vartininkų treneris, 
technikos treneris  
(vertė -68 500)

Piniginė investicija 
lygi 65 725

Piniginė investicija 
lygi 48 625

Piniginė investicija 
lygi 44 725

Piniginė investicija 
lygi 37 000

Piniginė investicija 
lygi 32 000

15 m. žaidėjų teisės, 
BFA akcijų mokestis, 
vyr. treneris  
(vertė -50 600)

15 m. žaidėjų teisės, 
BFA akcijų mokestis, 
vartininkų treneris  
(vertė -47 500)

15 m. žaidėjų teisės, 
BFA akcijų mokestis, 
technikos treneris  
(vertė -43 200)

15 m. žaidėjų teisės, 
BFA akcijų mokestis 
(vertė -37 200)

- 134 225 - 99 225 - 92 225 - 75 225 - 65 225



REIKALINGOS INVESTICIJOS INVESTUOTOJUI, 
TURINČIAM 7% AKCIJŲ PER 1 
IR VISO PER 5 METUS

Minimalios eur
investicijos nuo

7000

5000

4500

3300

3000

9396

6946

6456

5266

4566

Maksimalios eur
investicijos iki

1 metai

2 metai

3 metai

4 metai

5 metai



NUMATOMA GARANTUOTA INVESTICIJŲ 
GRĄŽA INVESTUOTOJUI, TURINČIAM 7%
AKCIJŲ PER 9-13 METUS

Grąža eur nuo

9 metai 3000

3300

4500

5000

7000

4566

6946

6456

5266

9396

10 metai

11 metai

12 metai

13 metai

Grąža eur iki



PROGNOZUOJAMA VERSLO VERTĖ IR 
METINIS PELNAS PER 14 < METUS

Grąža eur nuo7 % verslo sav.

14 metai 0

0

0

0

0

10000

10000

10000

10000

10000

15 metai

16 metai

17 metai

18 metai

Grąža eur iki

Prognozuojama verslo vertė – nuo 50 000 iki 500 000 ir < eur



Jūsų investicija svariai prisidėtų prie šalies futbolo 
vystymo, žaidėjų ugdymą vykdant tik vadovaujantis 
šiuolaikinio futbolo verslo filosofija ir vakarietiškos 
kokybės standartais.

Šalia finansinės grąžos Jums – kartu ir emocinis 
pasitenkinimas bei tinkamai paruoštų jaunųjų 
futbolininkų ir futbolo sirgalių dėkingumas.

INVESTICIJA Į BFA VERSLĄ – GALIMYBĖ PRISIDĖTI 
PRIE LIETUVOS FUTBOLO ATGIMIMO



REIKALAVIMAI BŪSIMAM 
INVESTUOTOJUI

Nepriekaištinga reputacija;
Sąžiningumas, padorumas;
Futbolo verslo specifikos suvokimas;
Prioritetas - ilgalaikei investicijai;
Noras prisidėti prie futbolo vystymo šalyje ir jo 
atgimimo;
Pritarimas daugumos investuotojų susitarimui 
dėl ilgalaikės verslo vystymo strategijos.



,,Nesunku nuspręsti, kai žinai savo vertybes“ 
                                                                       (Disney).

SKAIDRUMAS;
Tiesa ir visiškas skaidrumas – neatsiejamos palydovės.

PAGARBA;
,,Gerbk pats save, jeigu nori, kad tave gerbtų kiti“. (B.Grasjanas)

PASITIKĖJIMAS;
Pasitikėjimas yra viena svarbiausių sąlygų tarpusavio santykiams.                                                                                                              
Savimi ir kitais pasitikintys žmonės labiau linkę bendradarbiauti.

ATSAKOMYBĖ;
„Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome“. 
(Prancūzų dramaturgas Jean-Baptiste Molliere)

PROFESIONALUMAS;
„Profesionalas yra tas, kuris vis mažiau žino apie vis mažiau dalykų“. 
(N.M.Batleris)

GARBINGUMAS IR PADORUMAS.
„Garbingumas ir padorumas – jau pusė laimės“. (E.Zola)

NE TIK PATRAUKLŪS SKAIČIAI, BET IR 
MŪSŲ VERTYBĖS - VERSLUI SIŪLOMOS 
PARTNERYSTĖS PAGRINDAS



Derybos dėl investicijų dydžio, būsimos įtakos 
verslo valdyme, tikslų deklaravimas ir sutarties 
dėl daugiašalės partnerystės pasirašymas.

Dalyvavimas aktyviai/pasyviai verslo valdyme.

KAIP VISKAS VYKTŲ JŪSŲ 
SUSIDOMĖJIMO ATVEJU



Vizija kartu su veiksmu gali pakeisti pasaulį .
                                                                                (Joel Barker)

Dėkojame už Jūsų dėmesį ir
galimos investicijos apsvarstymą.

Pagarbiai

Ivan Švabovič, BFA Direktorius

Papildoma informacija apie galimą
bendradarbiavimą tel. (8) 687 89 032
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