VšĮ Futbolo mokykla "Ataka"
Įmonės kodas 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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.
Mokyklos veikla remiasi ilgalaikiais vaikų ugdymo tikslais. Iš trenerių reikalaujama ilgalaikiais tikslais
paremto nuoseklaus darbo, gebėjimo pozityviai bendrauti su vaikais. Mokykla nesiekia trumpalaikių
tikslų, tokių kaip užimti aukštą vietą šalies pirmenybėse, būtinai laimėti rungtynes ir pan.
Futbolo mokykla “Ataka” 2018 metais išsikėlė tikslus:
1. Pasiekti, kad nuo rugsėjo mėnesio futbolo treniruotes lankytų ne mažiau kaip 420 vaikų.
2. Dalinai arba pilnai apmokėti už vaikų iš daugiavaikių, nepilnų ir nepasiturinčių šeimų, globos namų
treniruotes ir aprangą. (Treniruotes lanko iki 20% vaikų, kurie patiria arba gali patirti socialinę atskirtį
arba šeimos susiduria su finansiniais sunkumais).
3. Remtis sėkminga užsienio šalių patirtimi (Islandijos, Švedijos), neplėsti veiklos į kitus Vilniaus miesto
mikrorajonus, o veikti jau esamuose: Justiniškėse, Pilaitėje ir Naujamiestyje. Integruotis į vietines
bendruomenes per sportą, sudaryti sąlygas vietiniams gyventojams sportuoti: berniukams ir mergaitėms,
jaunimui ir suaugusiems.
4. Vykdyti aktyvų dialogą su Vilniaus miesto savivaldybe, kad būtų atnaujinami sporto infrastruktūros
objektai - renovuojami apleisti stadionai, statomi nauji.
VšĮ Futbolo mokykla „Ataka“ yra penki dalininkai. Keturi iš jų aktyviai dalyvauja kasdieninėje veikloje. 2018 m.
gruodžio mėn. 31 d. su vaikais dirbo ir vaikus treniravo vienuolika trenerių, savanoriavo viena savanorė. Visi
treneriai turi C kategorijos trenerio licenciją, vienas treneris turi B kategorijos trenerio licenciją. Vienas treneris
turi vidurinį išsilavinimą, kiti treneriai yra įgyję aukštajį išsilavinimą edukologijos, sporto, vadybos srityse arba
šiuo metu studijuoja.
Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. vaikams, kurie treniravosi 2 kartus/sav. mokyklose, bei dalyvavo ATAKOS „Vidaus
lygoje“, galiojo 40 eur/mėn. mokestis už futbolo treniruotes, bei 25 eur/mėn. darželiuose. Rinktinių komandų
vaikai treniravosi 3 kartus per savaitę bei turėjo papildomai draugiškų varžybų, dalyvavo Lietuvos Futbolo
Federacijos organizuojamame futbolo čempionate. Jiems mokestis sudarė 50 eur/mėn. Vilniaus miesto (spalio –
gegužės mėn.) ir Vilniaus raj. (rugsėjo – gegužės mėn.) savivaldybės apmokėjo 15 eur/mėn. neformalaus švietimo
krepšelį moksleiviams nuo pirmos kalsės, kas atitinkamai sumažino tėvams mėnesinį treniruočių mokestį.
Per 2018 metus futbolo treniruotes lankančių vaikų skaičius išaugo nuo 250 metų pradžioje iki 430 gruodžio
mėnesį, socialiai pažeidžiamų vaikų skaičius išaugo nuo 45 sausio mėn. iki 70 lapkričio mėn. Šie vaikai gautos
paramos dėka turi daugiau galimybių socializuotis, leisti laiką po pamokų žaisdami futbolą saugioje aplinkoje.
Parama suteikia jiems bilietą į geresnę ateitį. Per visus 2018 metus įvyko per 1300 treniruočių ir virš 100 varžybų
vaikams.
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, apmokėtų už vaikų vasaros stovyklas. Siekiame visiems
vaikams sudaryti vienodas sąlygas sportuoti. Užimti vaikai nelinkę tuščiai leisti laiką, ieškoti nuotykių gatvėje.
Tokiu būdu vykdoma prevencinė veikla prieš priklausomybes: rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą,
nusikalstamumą ir patyčias.

Balandžio mėnesį kartu su Labadaros ir paramos fondu „Padėk gatvės vaikams“, organizavome antrąjį „Gatvės
vaikų dienos“ turnyrą globos namų vaikams su vaikų mėgiamais komandų kapitonais - Radistais, Mantu
Stonkumi ir Mantu Katleriu, Arūnu Valinsku ir Edgaru Jankausku. Turnyre dalyvavo 60 vaikų iš Tauragės,
Panevėžio, Nemenčinės ir Vilniaus globos namų. Visi gavo medalius ir išmaniąsias apyrankes dovanų.

Birželio mėnesį futbolo mokykla „Ataka“ organizavo bendruomenės šventę, kurioje dalyvavo vaikai, jų tėvai,
broliai ir sesės. Vaikai visą dieną žaidė futbolą, stiprinosi tortu ir kepsniais, išsidalino medalius už dalyvavimą
„Vidinės lygos“ čempionate. Viso buvo beveik 300 dalyvių.

Birželio mėnesį įvyko ATAKOS vaikų, tėvų ir trenerių išvyka į LFF stadioną stebėti Baltijos taurės varžybų
Lietuva – Latvija. Lietus neišgasdino 50 mažųjų aistruolių ir jų tėvų. Vaikai sėdėjo šalia Pietų IV fanų ir aktyviai
skandavo kartu su jais.

Birželio ir rugpjūčio mėnesiais vyko edukacinė-sporto dienos vasaros stovykla vaikams. Dalyvavo beveik 120
vaikų. Daugelis iš jų buvo daugiau negu vieną pamainą. Tame tarpe buvo 18 remiamų vaikų, kuriems stovykla
buvo nemokama arba su ženklia nuolaida.

Per vasarą sutvarkėme apleistą M.Mažvydo progimnazijos futbolo stadiono, esančio Pilaitėje, veją. Buvusi
apleista ir tuščia aikštelė šiltu oru yra pilna vaikų.

Rugpjūtį su partnerių pagalba nupirkome ir padovanojome 12 futbolo vartų su tinklais 5-ioms Vilniaus
mokykloms.

Spalio mėnesį prasidėjo Pilaitės gimnazijos uždengiamo stadiono statybos. Mes kartu su Marijonu Mikutavičium
ir Algirdu Kaušpėdu 2017 m. įtikinome Vilniaus m. savivaldybę ir LR Premjerą skirti šį finansavimą. Stadionas
jau baigiamas statyti, o nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio jame galės treniruotis vaikai.

Spalio mėnesį apsilankėme Islandijoje ir Švedijoje pasisemti patirties, o lapkričio mėnesį į Lietuvą pasikvietėme
geriausią pasaulio patirtį – kartu su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje inicijavome konferenciją LR
Seime apie Islandijos fenomeną „Islandijos sporto populiarinimo ir vaikų užimtumo per sportą strategiją
bei galimą jos pritaikymą Lietuvoje“. Dalyvavo per 100 sprendimus priimančių asmenų, politikų. Atvedame į
Lietuvą geriausią pasaulio patirtį!

Gruodžio mėnesį gavome Sveikatos apsaugos ministerijos apdovanojimą už vaikų įtraukimą į sportą ir sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimą.

Gruodžio mėn. 19-22 d. vyko tradicinis Kalėdinis futbolo turnyras vaikams su dovanomis. Turnyras visiems
vaikams buvo nemokamas, kadangi pavyko surasti rėmėjus. Turnyre dalyvavo daugiau negu 300 vaikų, tame
tarpe ir vaikai iš globos namų, nepasiturinčių šeimų.

Gruodžio mėnesį kartu su Marijonu Mikutavičium, Arūnu Valinsku ir Algirdu Kaušpėdu paruošėme kreipimąsį,
kuriame paraginome kandidatus į Vilniaus mero postą nustatyti savo strateginį tikslą – vaikų užimtumas per
masinį sportą. Kreipimąsį pasirašė daug žinomų Lietuvos žmonių ir organizacijų. Tikimės, kad tai paskatins
Vilniaus merą sutvarkyti 55 apleistus Vilniaus mokyklų stadionus bei paskatins naujų sporto objektų - stadionų,
sporto bei šokių aikštelių, baseinų, ledo arenų ir multifunkcinį sporto kompleksų atsiradimą.

Visos VŠĮ Futbolo mokykla „Ataka“ veiklos, gautos pajamos ir paramos, bei išlaidų ataskaitos yra
skelbiamos viešai.
Per 2018 metus gauta parama:

Rėmėjo pavadinimas

Bendra paramos
suma per 2018 metus
(Eur)

Pastabos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

23242,05

Piniginės lėšos

VšĮ "Vyrų fondas"

2100,00

Piniginės lėšos

MB “SPV Projektai”

300,00

Piniginės lėšos

UAB “Elconsa”

300,00

Piniginės lėšos

UAB “Logistikos čempionai”

3000,00

Piniginės lėšos

UAB “Manirenta”

200,00

Piniginės lėšos

UAB "HORMANN BALTIC"

2000,00

Piniginės lėšos

UAB "Mano būstas"

3000,00

Piniginės lėšos

UAB "Terra Service"

750,00

Piniginės lėšos

UAB "ND INTERNATIONAL"

453,00

Piniginės lėšos

UAB Žemės plėtra”

200,00

Piniginės lėšos

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

1500,00

Piniginės lėšos

Šiaurės ministrų tarybos biuras
Lietuvoje

7979,00

Piniginės lėšos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

2345,00

Parama natūra, futbolo
inventorius

Lietuvos futbolo federacija

124,00

Parama natūra, futbolo
inventorius

Valstybinė mokesčių inspekcija

10728,01

2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio parama

Modestas Sriubas

50,00

Piniginės lėšos

Viso:

58271,06

Per 2018 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 19425,00 EUR NVŠ lėšų. Per 2018 metus iš Vilniaus
miesto Savivaldybės gauta 4900,00 EUR projektinių lėšų, kurios buvo skirtos vasaros stovykloms ir Kalėdų
šventei.
Per 2018 metus iš Vilniaus rajono Savivaldybės gauta 1920,00 EUR NVŠ lėšų.
Per 2018 metus iš Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje gauta 7979,00 EUR paramos. Ji skirta įgyti vaikų
ugdymo ir treniravimo patirties, remiantis gerąja Šiaurės šalių praktika. Projektas prasidėjo 2018 metais ir baigsis
2019 metais.

Per 2018 metus suteikta parama:
Paramos gavėjo pavadinimas

Bendra suteiktos
paramos suma per
2018 metus (Eur)

Pastabos

VŠĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas"

778,00

Parama natūra, sportinė
apranga vaikams.

Lietuvos edukologijos universitetas

1640,00

Piniginės lėšos

Viso:

2398,00

Per 2018 metus panaudota 39864 EUR per metus gautos paramos iš įvairių juridinių bei fizinių asmenų, bei
36673 EUR gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto už vykdytus projektus. Taip pat per 2018 metus panaudota
dalis iš 105053 EUR gautų pajamų už suteiktas paslaugas, t.y. užmokestis už vaikų treniruotes, stovyklas,
parduotą sportinę aprangą. Gautos pajamos panaudotos taip:
- 20019 EUR sportinės aprangos įsigijimas;
- 70121 EUR sportinis inventorius, trenerių veiklos apmokėjimas, turnyrų ir varžybų išlaidos;
- 33704 EUR darbuotojų (vadovo ir trenerių) darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai;
- 12672 EUR sporto aikštelių nuoma ir komunalinės paslaugos;
- 4095 EUR skelbimų, ryšių, kanceliarinės išlaidos;
- 834 EUR transporto sąnaudos;
- 189 EUR amortizacijos sąnaudos;
- 7882 EUR kitos įvairios veiklos sąnaudos;
- 2398 EUR suteikta parama.

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka"
(ūkio subjekto pavadinimas)
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(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
Pagal 2018 12 31 d. duomenis

EUR, Vnt.
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)
Eil. Nr.
TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
1.
2.
3.
II.
1.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė

Pastabos
Nr.

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

349

538
-

349

-

538

2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.

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

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

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

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

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

538

-

-

66079

27216

600
514
86
2200
400
1800
-

63279

TURTAS, IŠ VISO

Eil. Nr.

349

66428

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

48947

1238
1238

-

-

25978

27754

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

19271

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.
IV.
1.
2.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas

48947
29676
19271

19271
19271

D.

FINANSAVIMAS

9480

1500

1.
2.
3.
4.

Dotacija
Tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

7980
1500

1500

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

8001
-

6983
-

8001

6983

4679

5548

3114
208

1430
5

NUOSAVAS KAPITALAS,
FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ
VISO

66428

27754

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2018 12 31 d. duomenis
(Eurais)
Eil.
Nr.

Straipsniai

I.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

2.

Pastab
ų Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

181590

95609

105053

38360

76537

57249

2.1.

Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos

36673

23613

2.2.
3.

Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos

39864

33636

II.

SĄNAUDOS

151914

76338

1.
2.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos

90140

34787

3.

Veiklos sąnaudos

61774

41551

3713

1188

33704

29561

189

32

12672

6867

382
834

66
589

7882
2398

2533
715

29676

19271

29676

19271

3.1.

Pardavimo

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3.4.

Patalpų išlaikymo

3.5.
3.6.
3.7.

Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo

3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktorius

Donatas Tvarijonas

