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

2019 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, pasitikiėjimą savimi ir
savarankiškumą, kad išaugtų gerais visuomenės nariais, net jei ir netaps profesionaliais
futbolininkais.
Mokyklos veikla remiasi ilgalaikiais vaikų ugdymo tikslais. Iš trenerių reikalaujama nuoseklaus
darbo siekiant ilgalaikių tikslų, sudominti vaikus futbolu, nespausti vaikų dėl rezultatų.
Futbolo mokyklos “Ataka” 2019 metų tikslai:
1. Užmegzti glaudų bendradarbiavimą su vienu iš Norvegijos (Oslo) bendruomenės futbolo
klubų - „Valerenga“ arba „KFUM-Kameratene“.
2. Remtis sėkminga Švedijos ir Islandijos partnerių patirtimi ugdant vaikus, įgyvendinant
prevencines priemones.
3. Toliau įtikinėti Vilniaus miesto Savivaldybės Tarybos narius ir koalicijos partnerius, kad
keistų sporto organizavimo modelį Vilniaus mieste – būtų skatinami kurtis sporto klubai
vietinėse bendruomenėse, atnaujinami sporto infrastruktūros objektai bendruomenėse renovuojami apleisti stadionai, statomi nauji.
4. Įkurti Bendruomenės Sporto Klubą Pilaitėje. Paskatinti steigtis BSK Pilaitė suaugusiųjų
futbolo komandas.
5. Rasti būdų kaip įrengti apšvietimą Gerosios Vilties progimnazijos stadione, bei renovuoti
Taikos progimnazijos stadioną.
6. Suorganizuoti keletą Bendruomenės švenčių Futbolo mokyklos „Ataka“ vaikams ir tėvams,
kartu su Labdaros ir Paramos Fondu „Padėk Gatvės Vaikams“ suorganizuoti futbolo šventę
socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Pagal galimybes pasiūlyti vaikams daugiau švenčių ir
išvykų.
7. Suorganizuoti dienos ir išvažiuojamas vasaros stovyklas vaikams.
8. Nuo rugsėjo mėnesio papildomai priimti treniruotis iki 200 vaikų ir 5 trenerius.
9. 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).
10. Tęsti strateginio finansinio rėmėjo paiešką.
11. Sukurti aprangų užsakymo sistemą internete.
VšĮ Futbolo mokykla „Ataka“ yra penki dalininkai. Keturi iš jų aktyviai dalyvauja kasdieninėje
veikloje. 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. su vaikais dirbo ir vaikus treniravo šešiolika trenerių,
savanoriavo dvi savanorės. Pradėjo dirbti du moksleiviai trenerių asistentais.
Nuo 2019 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,
2008 – 2010 metų gimimo vaikai pradėjo dalyvauti futbolo turnyruose Lietuvoje. Jiems mokestis
sudarė 50 eur/mėn. Vilniaus miesto (spalio – gegužės mėn.) savivaldybė apmokėjo 15 eur/mėn. ir
Vilniaus raj. (rugsėjo – gegužės mėn.) savivaldybė apmokėjo 14 eur/mėn. neformalaus švietimo
krepšelį moksleiviams nuo pirmos klasės, kas atitinkamai sumažino tėvams mėnesinį treniruočių
mokestį.
Per 2019 metus futbolo treniruotes lankančių vaikų skaičius išaugo nuo 430 metų pradžioje iki 565
gruodžio mėnesį, socialiai pažeidžiamų vaikų skaičius išaugo nuo 70 sausio mėn. iki 87 lapkričio
mėn. Šie vaikai gautos paramos dėka turi daugiau galimybių socializuotis, leisti laiką po pamokų
žaisdami futbolą saugioje aplinkoje.
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 mėnesio 14 d. kartu su Labdaros ir paramos fondu „Padėk gatvės vaikams“ organizavome
trečiąjį Gatvės vaikų dienos futbolo turnyrą globos namų vaikams su žinomais žmonėmis, kurie tapo
vaikų komandų kapitonais - Mantas Stonkus, Marijus Mikutavičius, Algirdas Kaušpėdas ir LFF
prezidentas Tomas Danilevičius. Turnyre dalyvavo 60 vaikų iš Tauragės, Panevėžio, Nemenčinės ir
Vilniaus globos namų bei Justiniškių vietinė paauglių komanda. Visi gavo medalius ir nešiojamas
garso kolonėles dovanų.

Birželio mėnesį futbolo mokykla „Ataka“ šventė 3 metų gimtadienį, ta proga suorganizavome
bendruomenės šventę, kurioje dalyvavo vaikai, jų tėvai, broliai ir sesės. Vaikai šventės metu žaidė
futbolą, dalyvavo įvairiose sporto rungtyse, vaišinosi maistu, gėrimais, tortu. Šventėje dalyvavo apie
500 žmonių.

Birželio 7 d. vyko futbolo mokyklos „Ataka“ vaikų ir trenerių išvyka į LFF stadioną stebėti Lietuvos
futbolo rinktinės atrankos rungtynių į 2020-ųjų Europos čempionatą prieš Liuksemburgą. Vaikai
šauniai palaikė Lietuvos futbolininkus, nenuilstamai skandavo palaikymo skanduotes.

Birželio ir liepos mėnesiais vyko edukacinė - sporto dienos vasaros stovykla vaikams „Pažink pasaulį
per futbolą“. Dalyvavo beveik 230 vaikų. Daugelis iš jų buvo daugiau negu vieną pamainą. Tame
tarpe buvo 73 remiami vaikai, kuriems stovykla buvo nemokama arba su ženklia nuolaida.

Rugpjūčio mėnesį futbolo mokyklos „Ataka“ 2010, 2009 ir 2008 m.gim. komandos turėjo kelių dienų
stovyklą Ignalinoje. Į ją ir iš jos vaikai kartu su treneriais vyko traukiniu. Stovykloje vaikai turėjo
daug treniruočių ir maudynių ežere, ruošėsi artėjančiam čempionatui.

Rugpjūčio 27 dieną futbolo mokyklos „Ataka“ auklėtiniai turėjo galimybę išbandyti vandens
pramogas „Elev8 Cable Park“. Vaikai šokinėjo ant pripučiamo batuto su kliūtimis bei skrodė vandenį
su vandenlente. Išvyką inicijavo „Get Jet Airlines“ ir „Padėk gatvės vaikams“.

Spalio mėnesį buvo įsteigtas Pilaitės bendruomenės sporto klubas (BSK Pilaitė). Suformuota 9 narių
valdyba. Tikimės, kad vaikams gyvenantiems Pilaitėje bus sudarytos sąlygos treniruotis šalia namų,
nebereikės važinėti po visą miestą, turės galimybę atstovauti Pilaitės rajono komandą čempionatuose
ir turnyruose. Formuojamos BSK Pilaitė suaugusiųjų vyrų ir moterų komandos.

Spalio 27 dieną „Ataka“ organizavo 2010 m. gim. berniukų futbolo turnyrą „Mėsos meniu taurei
laimėti“. Turnyre dalyvavo 6 komandos iš Vilniaus. Vaikai buvo apdovanoti atminimo medaliais,
diplomais bei nugalėtojų taurėmis. Turnyro metu vaikai buvo nemokamai maitinami turnyro partnerio
„Mėsos meniu“ karštu maistu.

Lapkričio mėnesį lankėmės Norvegijoje, susitikome su Olimpinio komiteto ir Sporto konfederacijos
Oslo padalinio vadovais, Oslo savivaldybės sporto departamento atstovais ir dviejų, bene stipriausių,
Oslo ir Norvegijos bendruomeninių „Valerenga“ ir „KFUM-Kameratene“ futbolo klubų vadovais.
Aptarėme galimybę bendradarbiauti kuriant Skandinavišką užimtumo ir sporto kultūrą Futbolo
mokykloje „Ataka“. Projektas skirtas skatinti vaikų užimtumą sportu vietinėse bendruomenėse.
Svarbiausią vaidmenį čia atlieka bendruomenės klubų lyderiai, gebantys burti bendruomenę,
padedantys įsitraukti vietiniams gyventojams, bei futbolą lankančių vaikų tėvams į bendruomenės
veiklas, vaikų ugdymą. Šiuo projektu bus stiprinamos vietinės bendruomenės, skatinama tėvų
savanorystė padedant treniruoti vaikus, dalyvauti sporto klubo valdyme. Tėvų dalyvavimas atpigins
užsiėmimų kainą, o didesnis vaikų užimtumas apsaugos vaikus ir paauglius nuo žalingų įpročių.

Gruodžio mėnesį Futbolo mokykla „Ataka“ subūrė vaikus treniruojančių trenerių komandą ir pradėjo
kovas SFL organizuojamame „7x7“ žiemos futbolo turnyre. Nauja komanda kovas turėjo pradėti nuo
„E“ grupės. Iki naujų metų komanda laimėjo visas keturias žaistas rungtynes.

Gruodžio mėn. 17-23 d. surengėme tradicinę Kalėdinę vaikų futbolo šventę. Per šešias dienas turnyre
dalyvavo 410 vaikų. Kalėdines dovanėles gavo net 519 vaikų, iš kurių 109 sesutės ir broliukai. Šventė
visiems vaikams buvo nemokama.

Visos VŠĮ Futbolo mokykla „Ataka“ veiklos, gautos pajamos ir paramos, bei išlaidų ataskaitos
yra skelbiamos viešai.
Per 2019 metus gauta parama:

Rėmėjo pavadinimas

Bendra paramos
suma per 2019 metus
(Eur)

Pastabos

Labdaros ir paramos fondas
"Padėk gatvės vaikams"

31270,54

Piniginės lėšos

VšĮ "Vyrų fondas"

800,00

Piniginės lėšos

UAB „BrandFood“

320,00

Piniginės lėšos

UAB “Elconsa”

220,00

Piniginės lėšos

UAB “Logistikos konsultacijos”

3000,00

Piniginės lėšos

UAB “Rudiksa”

200,00

Piniginės lėšos

UAB "HORMANN BALTIC"

2000,00

Piniginės lėšos

UAB "Mano būstas"

5000,00

Piniginės lėšos

UAB "Terra Service"

700,00

Piniginės lėšos

UAB "ND INTERNATIONAL"

710,00

Piniginės lėšos

UAB „Gemida“

600,00

Piniginės lėšos

UAB „Vilniaus Avilda“

200,00

Piniginės lėšos

Advokato I.Norkaus ir partnerių
kontora

1359,15

Piniginės lėšos

Šiaurės ministrų tarybos biuras
Lietuvoje

808,42

Piniginės lėšos

Deutsch - Litauische - Fußball Freundschaft e.V.

558,73

Parama natūra, futbolo
inventorius

Valstybinė mokesčių inspekcija

12423,01

2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio parama

Viso:

60169,85

Per 2019 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 34950,00 EUR NVŠ lėšų. Per 2019 metus iš
Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 11000,00 EUR projektinių lėšų, kurios buvo skirtos vasaros
stovykloms, Atakos gimtadienio ir Kalėdų šventei.
Per 2019 metus iš Vilniaus rajono Savivaldybės gauta 3126,00 EUR NVŠ lėšų.
Per 2019 metus iš Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje dar buvo gauta 808,42 EUR paramos. Ji
skirta įgyti vaikų ugdymo ir treniravimo patirtį, remiantis gerąja Šiaurės šalimių praktika. Projektas
prasidėjo 2018 metais ir baigėsi 2019 metais.
2019 metais buvo pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija dėl
projekto „Bendruomenių sporto klubų modelio sukūrimas Vilniaus mikrorajonuose“. 2019 metų
rudenį buvo gauta 20000,00 EUR pagal šį projektą. Projektas tęsis ir baigsis 2020-ais metais.
Per 2019 metus suteikta buvo suteikta 1314,00 EUR parama VšĮ SOS vaikų kaimas (sportinės
aprangos).
Per 2019 metus panaudota 68149,35 EUR per metus gautos paramos iš įvairių juridinių bei fizinių
asmenų, bei 68769 EUR gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto už vykdytus projektus. Taip pat per
2019 metus panaudota dalis iš 161571 EUR gautų pajamų už suteiktas paslaugas, t.y. užmokestis už
vaikų treniruotes, stovyklas, turnyrus, parduotą sportinę aprangą. Gautos pajamos panaudotos taip:
- 36322 EUR sportinės aprangos įsigijimas;
- 155716 EUR sportinis inventorius, trenerių veiklos apmokėjimas, turnyrų ir varžybų išlaidos;
- 51384 EUR darbuotojų (vadovo ir trenerių) darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai;
- 20628 EUR sporto aikštelių nuoma ir komunalinės paslaugos;
- 3771 EUR skelbimų, ryšių, kanceliarinės išlaidos;
- 2503 EUR transporto sąnaudos;
- 327 EUR amortizacijos sąnaudos;
- 8234 EUR kitos įvairios veiklos sąnaudos
- 1314 EUR suteikta parama.

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka"
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm. K. 304280912, Blindžių g. 19-5, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
Pagal 2019 12 31 d. duomenis
EUR, vnt
Eil.
Nr.

TURTAS

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1264

349

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
1.
2.
3.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

II.
1.
2.
3.
4.

MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės

1264

349

5.
6.
7.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas

1264

349

III.
1.
2.

FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

76381

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

600

600

1.
2.

Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai

312

514

3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

86

86

II.
1.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas

1300

2200
400

2.

Kitos gautinos sumos

1300

1800

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

-

-

-

-

66079

-

1.
2.
3.

Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

74683

TURTAS, IŠ VISO

77645

Eil.
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

67439

63279

66428

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

48947

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

67237

48947

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

18290

29676

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

48947

19271

D.

FINANSAVIMAS

2172

9480

1.

Dotacija

2.

Tiksliniai įnašai

307

7980

3.
4.

Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

1865

1500

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8236

8001

I.
1.
2.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

-

II.
1.
2.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos

8236

8001

3.
4.

Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai

2820

4679

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

5382

3114

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

34

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

77645

-

208

66428

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Pagal 2019 12 31 d. duomenis
(Eurais)
Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

I.

PAJAMOS

298489

181590

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

161571

105053

2.

136918

76537

2.1.

Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos

81192

36673

2.2.
3.

Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos

55726

39864

II.

SĄNAUDOS

280199

151914

1.
2.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos

192038

90140

3.

Veiklos sąnaudos

88161

61774

3.1.

Pardavimo

2970

3713

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

51384

33704

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

327

189

3.4.

Patalpų išlaikymo

20628

12672

3.5.

Ryšių

801

382

3.6.
3.7.

Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo

2503

834

3.8.

Kitos veiklos

8234

7882

3.9.
3.10.

Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

1314

2398

18290

29676

III.
IV.
V.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktorius

18290

29676

Donatas Tvarijonas

