VšĮ Futbolo mokykla "Ataka"
Įmonės kodas 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Bendra informacija
VšĮ Futbolo mokykla „Ataka“ (toliau – „Įmonė“) įsteigta 2016 m. birželio 6 d., Vilniaus miesto
savivaldybėje. Įmonė vykdo vaikų futbolo mokyklos veiklą.
Misija - ugdyti vaikų gebėjimus, darbštumą, atsakomybę, pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą, kad
išaugtų gerais visuomenės nariais, net jei ir netaps profesionaliais futbolininkais.
Futbolo mokykla “Ataka” 2017 metais išsikėlė tikslus:
1. Pasiekti, kad nuo rugsėjo mėnesio futbolo treniruotes lankytų ne mažiau 220 vaikų.
2. Dalinai arba pilnai apmokėti už vaikų iš daugiavaikų, nepilnų ir nepasiturinčių šeimų
treniruotes ir aprangą. (Treniruotes lanko apie 20% vaikų, kurie patiria arba gali patirti
socialinę atskirtį).
3. Sukurti veiklos modelį, kuris leistų finansiškai išsilaikyti futbolo mokyklai ir sudarytų tvirtą
pagrindą ilgalaikei veiklai.
VšĮ Futbolo mokykla „Ataka“ yra penki dalininkai. Keturi iš jų aktyviai dalyvauja kasdieninėje veikloje.
2017 m. gruodžio mėn. 31 d. vaikus treniravo septyni treneriai, savanoriavo viena savanorė. Keturi
treneriai turi C kategorijos trenerio licenciją, o trys treneriai šiuo metu laiko C kategorijos trenerio
licencijas, vienas treneris šiuo metu laiko B kategorijos trenerio licenciją. Vienas treneris turi
pedagogo kvalifikaciją, du treneriai studijuoja Lietuvos Edukologijos Universitete kūno kultūros
specialybę.
Futbolo mokykla “Ataka” 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 ir inventoriaus išlaidas.
Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio futbolo treniruotes nuolatos lankė 110 vaikų. Nuo 2017 m. rugsėjo
mėnesio treniruotes nuolatos lanko 250 vaikų.

Kertiniai futbolo mokyklos „Ataka“ principai – padaryti futbolo užsiėmimus prieinamus visiems
vaikams, sudaryti vaikams sąlygas sportuoti šalia namų arba mokykloje, kurią lanko, akcentuoti
žaidimo džiaugsmą, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, formuoti įprotį sportuoti visą gyvenimą.
Treniruočių metodikos sudaro sąlygas treniruotes lankantiems vaikams tapti profesionaliais žaidėjais,
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bet svarbiausia, kad vaikas futbolo mokykloje jaustųsi laimingas. Taip formuojamas vaiko
pasitikėjimas savimi, komandos draugais ir treneriais, kuriami stiprūs socialiniai ryšiai.
Nuo 2017 m. sausio mėn. buvo įvestas 35 eur/mėn. mokestis už vaikų futbolo treniruotes. Už dalį
vaikų Vilniaus miesto savivaldybė apmokėjo 15 eur/mėn. neformalaus švietimo krepšelį, daliai vaikų
pati įmonė pritaikė 15 eur/mėn. nuolaidą. Gegužės mėn. iš 120 vaikų 39 vaikai mokėjo tik dalį
mokesčio arba visai nemokėjo už treniruotes. Pirmą pusmetį 33 vaikam buvo nupirktos ir
padovanotos sportinės aprangos arba pritaikyta ženkli nuolaida sportinėms aprangoms įsigyti.
Gegužės mėnesį M. Mažvydo ir Sausio 13-osios mokyklose buvo pradėta treniruoti 40 vaikų, 6-9
metų amžiaus. Du mėnesius jie buvo treniruojami nemokamai. Liepos – rugpjūčio mėnesį vaikai
atostogavo, treniruotės vyko tik „SOS vaikų kaime“.
2017 m. rugsėjo mėn. mokestis už treniruotes padidėjo iki 40 eur/mėn. Nuo spalio mėnesio už dalį
vaikų Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės apmokėjo 15 eur/mėn. neformalaus švietimo
krepšelį. Ikimokyklinukams treniruotės kainavo 25 eur/mėn. Naujiems vaikams treniruotės visą
rugsėjo mėnesį buvo nemokamos. Rugsėjo – gruodžio mėnesiais, už 44-49 vaikų treniruotes, tėvai /
globėjai nemokėjo visai arba mokėjo pagal išgales. Antrą pusmetį dar 18 vaikų buvo pilnai arba
dalinai kompensuotas sportinės aprangos įsigyjimas. Vieno sportinio komplekto kaina 70 eur, pilną
sportinį aprangos komplektą sudaro: šortai, marškinėliai, sportinis kostiumas, futbolo kojinės (getrai)
ir lietaus striukė.
2016 m. treniruotės vyko 5 Vilniaus m. mokyklose. Nuo 2017 m. rugsėjo treniruotės vyksta jau 8
Vilniaus m. ir Vilniaus raj. mokyklose – Sausio 13-osios progimnazijoje, Genio progimnazijoje,
M.Mažvydo progimnazijoje ir Pilaitės gimnazijoje, Taikos progimnazijoje, Gerosios Vilties
progimnazijoje, Levo Karsavino pagrindinėje mokykloje, Riešės gimnazijoje ir Atgajos specialiojoje
mokykloje. Vidinės lygos varžybos vyksta A. Puškino gimnazijoje.
Įvykiai
Balandžio 12 d. kartu su Labdaros ir paramos fondu “Padėk gatvės vaikams” buvo suorganizuotas
„Gatvės vaikų dienos“ minėjimas. Renginyje dalyvavo paauglių komandos iš globos namų – „Vilniaus
SOS vaikų kaimas“ ir Nemenčinės vaikų ir paauglių socialinio centro, bei futbolo mokyklos „Ataka“ 69 metų vaikai. Viso dalyvavo 60 vaikų. Visi gavo dovanų ir atminimo medalius. Varžyboms teisėjavo
žinomas dainų autorius ir atlikėjas Marijus Mikutavičius. Futbolą su vaikais žaidė Gabrielius
Liaudanskas Svaras.
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Birželio mėn. įvyko pirmojo futbolo mokyklos „Ataka“ gimtadienio ir sezono uždarymo šventė, į kurią
susirinko apie 100 vaikų ir tėvų. Vyko tėvų ir vaikų futbolo varžybos, įvairios estafetės.

Sezono eigoje buvo suorganzuotos trys išvykos su vaikais, tėvais ir treneriais stebėti profesionalių
futbolo klubų varžybas. Futbolo mokykla „Ataka“ laimėjo LFF įsteigtą prizą, penkias nemokamas
treniruotes Lietuvos Futbolo Federacijos stadione, už gausiausiai astovaujamą vaikų futbolo mokyklą
LFF taurės finalo varžybose.

Treniruočių sezono metu jau antrus metus vyksta vidinė futbolo lyga, kurios metu „Ataka“ futbolo
mokyklos dalyvauja vidaus futbolo čempionate pagal amžių ir pajėgumą. Taip sudaroma galimybė
visiems vaikams be išimties dalyvauti varžybose. Tėvai, seneliai, broliai ir seserys susirenka palaikyti
vaikų. Vidinėje lygoje nuo spalio mėnesio dalyvauja 15 komandų suskirstytų pagal pajėgumą.
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Valstybinė mokesčių inspekcija lapkričio 10 d. pervedė 1854,85 EUR, 2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio paramą, kurią skyrė treneriai, futbolą lankančių vaikų tėvai ir kiti neabejingi žmonės.
Pinigai buvo panaudoti įsigyti lietaus striukes vaikams. Visi vaikai, kurie pradėjo lankyti treniruotes
2016 metais, striukes gavo nemokamai.

Gruodžio 22-23 d. vaikai dalyvavo Kalėdiniame futbolo turnyre, kuris vyko LEU sporto salėje. Turnyre
dalyvavo 150 vaikų. Varžyboms teisėjavo profesionalūs teisėjai. Maistas, gėrimai ir pats turnyras
visiems vaikams, rėmėjų dėka, buvo nemokamas. Visi vaikai gavo dovanas iš Kalėdų senelio ir dalyvių
medalius.

Finansai
Pajamos 2017 m. Per 2017 metus įmonė laimėjo projektus - 8648 EUR, parama iš rėmėjų pinigais
arba natūra (verslo įmonių, privačių asmenų ir LPF “Padėk gatvės vaikams”) - 30835,4 EUR, iš
savivaldybių buvo gauta 12165 EUR pajamų neformaliam vaikų švietimo krepšeliui finansuoti, tėvų
įmokos už treniruotes - 26376,58 EUR, kitos gautos pajamos iš fizinių asmenų bei tėvų už vaikams
pirktas sportines aprangas, dalyvavimą turnyruose ir kt. – 14215,54 EUR. Viso gauta per metus
89827,47 EUR pajamų.
Išlaidos 2017 m. Nuo sausio iki gegužės mėn. atlyginimą gavo 1 samdomas treneris, o gegužės –
birželio mėnesiais 2 treneriai. Nuo sausio mėnesio VšĮ FM „Ataka“ direktoriui buvo pradėtas mokėti
minimalus atlyginimas už jo pareigas. Penki trenerai savanoriavo per šį laikotarpį be užmokesčio,
tokiu būdu per šešis mėnesius buvo sutaupyta apie 20000 eur išlaidų. Nuo rugsėjo mėnesio setyni
treneriai gauna atlygį už darbą pagal darbo arba individualios veiklos sutartis, viena mergina
savanoriauja. Per metus trenerių ir administracijos atlyginimų išlaidos, įskaitant mokesčius, sudarė
35708,67 EUR, už sporto salių ir stadionų nuomą, įskaitant komunalines paslaugas išleista 6866,96
EUR, kitos išlaidos sudarė 33762,34 EUR, tame tarpe inventorius ir sportinės aprangos vaikams
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kainavo 22504,75 EUR, dalyvavimui turnyruose, išvykoms su tėvais ir vaikais išleista 6126,10 EUR.
Viso per 12 mėn. patirta 76337,97 EUR sąnaudų.
2017 m. gruodžio mėn. 31 d.:
Įmonės ilgalaikio turto vertė buvo 538 EUR.
Atsargų buvo už 1238 EUR.
Pinigų likutis buvo 25978 EUR.
Gautinos sumos sudarė 0 EUR.
Įmonės įsipareigojimų iš viso yra 6983 EUR:
- 321 EUR įmonė skolinga už aikštės nuomas,
- 1435 EUR mokėtinas su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai
- 5227 EUR įmonė skolinga už aprangas
2017 m. gauta parama buvo naudojama sporto salių ir stadionų nuomai, vaikų sportinei aprangai,
inventoriui įsigyti, trenerių atlyginimams ir mokesčiams, futbolo turnyrams organizuoti ir dalyvauti.
Gautos paramos detalizacija pateikiama Priede Nr. 1.
Įmonė neturi neapibrėžtų ir finansinėje atskaitomybėje neatspindėtų įsipareigojimų, suteiktų
garantijų ir pan. Reikšmingų užbalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką,
nėra.
Reziumė. Iki 2017 m. rugsėjo mėn. 5 treneriai savanoriavo be užmokesčio. Tuo pačiu metu buvo
gaunama parama ir pajamų iš veiklos, pavyko sutaupyti pinigų, kurie dabar yra skiriami veiklai
finansuoti. Nuo 2017 m. rudens išlaidos išaugo, nes visi bendras atlyginimų fondas su mokesčiais
išaugo iki 6500 EUR per mėn., vieno mėnesio išlaidos salių nuomai siekia apie 1500 EUR, o bendrai
išlaidos siekia apie 9000 EUR per mėn., neskaitant turnyrų organizavimo, dalyvavimo varžybose ir
pan.
2018 metais pajamų planuojama gauti mažiau nei patirti išlaidų, todėl bus reikalinga parama
skirtumui padengti.
Pagrindinė futbolo mokyklos “Ataka” problema ir plėtros apribojimas yra treniruotėms tinkamos
infrastruktūros nebuvimas vietinėse bendruomenėse.
2017 m. pabaigoje FM „Ataka“ treniruotes lankė 250 vaikų, 50 iš jų buvo pilnai arba dalinai atleisti
nuo mokečio už treniruotes. Futbolo mokyklos „Ataka“ veiklos modelis antraisiais veiklos metais yra
stabilus.

Direktorius
Donatas Tvarijonas
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Priedas Nr.1 2017 m. GAUTA IR SUTEIKTA PARAMA
Per 2017 metus įmonė gavo paramos tiek piniginėmis lėšomis, tiek turtu. Detalizacija:
Paramos
Apmokėjimo
Rėmėjo pavadinimas
suma
Pastabos
data
(Eur)
Labdaros ir paramos fondas
1500
2017 01 22
"Padėk gatvės vaikams"
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų
VšĮ "Vyrų fondas"
500
2017 01 09
futbolo treniruotėms apmokėti.
UAB "Vilniaus Avilda"
145
2017 01 26
UAB Tef-Europe
UAB "EKONOMINĖS
KONSULTACIJOS IR
TYRIMAI"

700

2017 02 06

110

2017 02 22

Remtinų vaikų futbolo
aprangoms apmokėti.

VAIVA BRAŽIONYTĖ

440

2017 02 23

EKT kolektyvo parama remtinų
vaikų futbolo aprangoms
apmokėti.

AB "OGMIOS CENTRAS"
UAB „Logistikos
konsultacijos“

2000

2017 03 01

3000

2017 03 16

UAB "HORMANN BALTIC"

1000

2017 03 31

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

2018

2017 05 30

Už remtinų vaikų aprangas ir
futbolo treniruotes.

Deutsch Litauische Fussball
Freundschaf e.V. DLFF e.V.

708

2017 06 11

Parama natūta, futbolo
inventorius.

UAB "HORMANN BALTIC"

1000

2017 06 07

993

2017 07 01

950

2017 08 07

770

2017 09 08

3000

2017 09 11

900

2017 09 07

Parama natūta, futbolo
inventorius.

960

2017 09 27

Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.

2000

2017 10 11

709

2017 10 20

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

147,5

2017 11 05

UAB "Terra Service"

240

2017 11 06

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"
Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"
Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"
UAB "Mano būstas"
Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"
Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"
UAB „Narbutas Furniture
Company“
UAB „Logistikos
konsultacijos“

Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.
Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.
Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.

Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.
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Valstybinė mokesčių
inspekcija

1854,85

2017 11 10

2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio parama

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

1330

2017 11 13

Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.

UAB "Vilniaus Avilda"

250

2017 11 21

Parama sporto klubo veiklai.

UAB "ND INTERNATIONAL"
Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

120

2017 11 22

750

2017 11 24

Parama natūra, futbolo
inventorius.

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

850

2017 12 04

Už remtinų vaikų futbolo
treniruotes.

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

1640

2017 12 28

Už remtinų vaikų aprangas ir
futbolo treniruotes.

UAB "Main Financial
Solutions"

250

2017 12 29

Aurelijus Skarbalius

-

-

Viso:

30835,4

Teisė nemokamai naudotis
programa "Stats4sport".

Per 2017 metus suteikė paramos piniginėmis lėšomis ir natūra. Detalizacija:
Paramos
Paramo gavėjo
Apmokėjimo
suma
Pastabos
pavadinimas
data
(Eur)
VŠĮ "Vilniaus SOS vaikų
Parama natūra, sportinė
715
2017 05 02
kaimas"
apranga vaikams.
Viso:
715

Priedas Nr.2. 2017 m. PROJEKTINIS FINANSAVIMAS
Per 2017 metus įmonė laimėjo projektus. Detalizacija:
Paramos
Apmokėjimo
Rėmėjo pavadinimas
suma
data
(Eur)

Pastabos

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

5000

2017 04 27

Kūno kultūros ir sporto
departamento projektas

Vilniaus miesto
Savivaldybė

1000

2018 08 08

Kūno kultūros ir sporto
projekto konkurso lėšos

Vilniaus miesto
Savivaldybė

2000

2017 12 20

Tikslinė parama
"Kalėdiniam vaikų futbolo
turnyrui organizuoti.

Vilniaus miesto
Savivaldybė

648

2017 12 27

Tikslinė parama sportiniam
inventoriui įsigyti.

Viso:

8648
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Priedas Nr.3. 2017 m. BALANSAS
VšĮ Futbolo mokykla "Ataka"
(ūkio subjekto pavadinimas)
Įm. K. 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)
BALANSAS
Pagal 2017 12 31 d. Duomenis
______________________ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.

TURTAS

A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
B.
I.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

EUR, Vnt.
(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos
tikslumo lygis)
Pastabos Ataskaitinis
Praėjęs
Nr.
laikotarpis ataskaitinis
laikotarpis
538
-

538

-

538

-

-

27216
1238

8981
2500

1238
2500
-

-

-

-

25978

6481
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Eil. Nr.

C.
I.
II.
III.
IV.
1.
2.
D.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

27754
Pastabos Ataskaitinis
Nr.
laikotarpis
19271

8981
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
-

19271
19271

IR

-

1500

6128

1500

4628
1500

6983
-

2853
-

6983

2853

5548

263
2180
410

1430
5
27754

8981

Priedas Nr.4. 2017 m. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
VšĮ Futbolo mokykla "Ataka"
(ūkio subjekto pavadinimas)
Įm. K. 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Pagal 2017 12 31 d. Duomenis
(Eurais)
Eil.
Nr.

Straipsniai

I.
1.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas
prekes
Finansavimo pajamos

2.

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis
95609

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
9658

38360
57249

9658
9

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
panaudojimo pajamos
2.2. Kitos finansavimo pajamos
3.
Kitos pajamos
II.
SĄNAUDOS
1.
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
2.
Kitos sąnaudos
3.
Veiklos sąnaudos
3.1. Pardavimo
3.2. Darbuotojų išlaikymo
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)
3.4. Patalpų išlaikymo
3.5. Ryšių
3.6. Transporto išlaikymo
3.7. Turto vertės sumažėjimo
3.8. Kitos veiklos
3.9. Suteiktos labdaros, paramos
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
IV.
PELNO MOKESTIS
V.
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktorius

23613
33636

9658

76338
34787

9658
3676

41551
1188
29561
32
6867
66
589

5982

2533
715

973
879

19271

-

19271

-

2840
1290

Donatas Tvarijonas
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