
Patvirtinta 
2013 m. balandžio 30 d.

            

Eil.nr. STRAIPSNIAI Pastabos 
Nr.

Ataskaitinio 
laikotarpio

 Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio 

I. PAJAMOS -                      8530               
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 7470               
2. Finansavimo pajamos -                      -                     
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 
2.2. Kitos finansavimo pajamos
3. Kitos pajamos 1060               
II. SĄNAUDOS -                      8530               
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 1845               
2. Kitos sąnaudos
3. Kompensuotos sąnaudos ( 28890              ) ( 24812             )
4. Veiklos sąnaudos 28890              31497             
4.1. Pardavimo
4.2. Darbuotojų išlaikymo 6461                6292               
4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 2712                1620               
4.4. Patalpų išlaikymo
4.5. Ryšių 66                    99                   
4.6. Transporto išlaikymo
4.7. Turto vertės sumažėjimo 2797                1562               
4.8. Kitos veiklos 16854              21924             
4.9. Suteiktos labdaros, paramos
4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -                      -                     
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -                    -                   

DIREKTORIUS                                                 __________________         EDUARDAS BAREIKA
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                     (vardas ir pavardė)      

PAGAL 2012M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2013-04-3Nr.MA2012-1

(Litais)

VŠĮ EKSTREMALUS SPORTAS

ĮMONĖS KODAS 300649066, JUSTINIŠKIŲ G.28A-32,VILNIUS

(ūkio subjekto pavadinimas)

(kodas, buveinės adresas)



Patvirtinta 
2013 m. balandžio 30 d.

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 5827            8539            
I. NEMATERIALUSIS TURTAS -                   -                   
1. Patentai, licencijos  
2. Programinė įranga  
3. Kitas nematerial   
II. MATERIALUSIS TURTAS 5827                8539                
1. Žemė
2. Pastatai ir statiniai
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 5827                8539                
6. Nebaigta statyba
7. Kitas  materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS -                   -                   
1. Po vienerių metų gautinos sumos
2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 32156          38214          
I.                24627                27023 

1. Atsargos 24627              27023              
2. Išankstiniai apmokėjimai
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS -                   -                   
1. Pirkėjų įsiskolinimas
2. Kitos gautinos sumos
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                   -                   
1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7529                11191              

37983          46753          

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS

TURTAS, IŠ VISO

2013-04-3Nr.MA2012-2

(Litais)

TURTAS Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

VŠĮ EKSTREMALUS SPORTAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 300649066, JUSTINIŠKIŲ G.28A-32,VILNIUS
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PAGAL 2012M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS



Eil. Nr.

C. NUOSAVAS KAPITALAS 6974            6974            
I. KAPITALAS 2000                2000                
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS 4974                4974                
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 4974                4974                
D. FINANSAVIMAS 28716              38257              
1. Dotacija
2. Tiksliniai įnašai 28716          31012          
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 28716          31012          
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas 7245            
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2293            1522            
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI -                   -                   
1. Finansinės skolos
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2293                1522                
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis
2. Finansinės skolos
3. Skolos tiekėjams 557                  1089                
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1736                433                  
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

          37983           46753 

 
DIREKTORIUS                                                _____________     

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

EDUARDAS BAREIKA
ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                             

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 



P a r a m o s   g a v ė j o 
nepelno organizacijos viešosios įstaigos “Ekstremalus sportas” 

2012 metų veiklos 
 

A t a s k a i t a 
2013.05.27 

 
Informacija apie paramos gavėją 

 
Pavadinimas   - Viešoji įstaiga “Ekstremalus sportas”; 
Teisinė forma   - viešoji įstaiga, nepelno organizacija; 
Kodas    - 300649066; 
Buveinės adresas  - Justiniškių g. 28a-32, Vilnius; 
Telefonas/telefaksas - 8-618-40022; 
El.paštas  - info@extreme-sports.lt 
 

Informacija apie paramos gavėjo valdymo organus 
 
Įstaiga turi visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – Įstaigos vadovą. 
Įstaigos dalininkai-steigėjai yra Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys –Eduardas Bareika, Aidas 

Bubinas, Robertas Gradauskas, Girmantas Neniškis.  
 
Įstaigos vadovas – Eduardas Bareika. 
 
Įstaigos dalininkų įnašų suma 2012 metų pradžiai sudarė 2000 Lt ir per metus nepakito. 
 

Informacija apie paramos gavėjo padalinius ir 
paramos gavėjo narių skaičių 

 
2012 metais VšĮ “Ekstremalus sportas” neturėjo ir neturi jokių registruotinų padalinių. 
VŠĮ Ekstremalus sportas veikia remdamasi Įstaigos įstatais ir Įstaigos buveinėje. Įmonei vadovauja 

Įstaigos administracijos vadovas. 
 

Informacija apie paramos gavėjo per kalendorinius metus  
visą gautą paramą iš paramos davėjo 

 
VšĮ „Ekstremalus sportas“ per 2012 metus gauta parama: 
1.  Finansinė parama iš juridinių asmenų – 10262.00 Lt. 
2. Finansinė parama iš VMI (2% nuo gyventojų skirto gyventojų pajamų mokesčio) – 5925,73 Lt; 
Parama panaudota Įrangos nuomai, interneto svetainės administravimui, ilgalaikio turto – sportinio 

inventoriaus, reikalingo veiklai vykdyti įsigyjimui ir įstaigos administracinėms išlaidoms padengti ir kt. 
Viso iš gautos paramos kompensuota 28890  Lt įstaigos sąnaudų. Likusi nepa naudota paramos 

suma bus panaudota įstaigos veikloje 2013 metais.  
 

VšĮ „Ekstremalus sportas“  iš veiklos 2012 m. pajamų neuždirbo, patyrė 28890 Lt sąnaudų 
(mokėjimai tretiesiems asmenims už suteiktas paslaugas). 

 
Informacija apie vidutinį dirbančiųjų pagal darbo sutartis asmenų, taip pat savanoriškai 

padedančių asmenų skaičių. 
 
2012 metais Įstaigoje pagal darbo sutartį dirbo vienas asmuo – įstaigos vadovas. 
Vadovo darbo užmokesčio sąnaudos, įskaitant socialinio draudimo sąnaudas,  sudarė 6461 Lt. 

mailto:info@extreme-sports.lt


 
Visuomenei naudingos veiklos aprašymas 

 
Kaip ir kiekvienais metais, Įstaiga palaikė gyvą ir augantį didžiausią ekstremalių sportų portalą – dėka jo 
populiarinamas ekstremalus sportas, skelbiamos aktualios naujienos, sporto prognozės, dalinamasi 
aktualia  informacija. 

Įstaigos prioritetu ir toliau išlieka plėtoti kokybiškų mokyklų veiklą bei skatinti Lietuvoje besivystančias 
sporto šakas, rengti aukščiausios kategorijos ir kokybės renginius (čempionatus, tarptautinį reitingą 
turinčias varžybas), deleguoti varžybų nugalėtojus į tarptautines varžybas, būti socialiai atsakingais ir 
skatinti tai ekstremalaus sporto mėgėjų tarpe. 

Pagrindinės veiklos kryptys: 
 

Pagrindinės veiklos kryptys: 
- Kita sportinė veikla – buriavimas, skraidymas parasparniais ir pan.; 
- Švietimo – mokomoji veikla; 
- Profesionalios sportinės-techninės bazės kūrimas; 
- Kita niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla; 

 
Pagrindiniai veiklos tikslai: 

 
Ekstremalaus sporto propagavimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo skatinimas, 

netradicinių sporto šakų populiarinimas. 
 

Pobūdis ir rezultatai: 
 

VŠĮ Ekstremalus sportas kasmet ir nuolat rengia tradicinėmis tapusias tarptautines ir respublikines 
burlenčių, jėgos aitvarų bei snieglenčių varžybas. Prie klubo veiklos prisijungia didelis būrys savanorių 
entuziastų, kurie padeda organizuoti įvairaus pobūdžio sporto renginius tiek vasarą, tiek žiemą. 
 
2012 metų vasarą startavo trečioji vaikų buriavimo stovykla Kintuose, ant Kuršių marių kranto. Per 
pastaruosius kelerius vasaros sezonus buriavimo stovyklą aplankė ir buriavimo bei vėjo pasikinkymo 
paslapčių pasisėmė daugiau nei 150 vaikų ir paauglių. Dauguma jų dabar buriuoja savarankiškai. 
Žiemos moksleivių atostogų metu VŠĮ pradėjo rengti snieglenčių stovyklas. 
 
 2013 metų tikslai 
Klubas ir toliau skatins vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalų užimtumą. Nuo 2012 m. birželio 
mėnesio startuos 3-čio sezono buriavimo stovykla Kintuose, kurios metu planuojamos 8 stovyklos 
pamainos. Vasaros pabaigoje bus surengtas „Windsurf camp 2012“ – tradicinė sezono uždarymo šventė, 
kurios metu instruktoriai ir savanoriai padės naujokams suprasti kas yra vėjas, vanduo ir meilė gamtai. 
Rudenį bus surengtos Lietuvos Respublikos taurės burlenčių varžybos, žiemą – ledrogių, jėgos aitvarų ir 
snieglenčių varžybos. 

 
 

Parengė: 
VšĮ “Ekstremalus sportas” 
Direktorius      Eduardas Bareika 
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VIEŠOJI ĮSTAIGA 
„EKSTREMALUS SPORTAS“ 

 
Įmonės kodas 300649066     Justiniškių g. 28a-32  Vilnius     PVM mokėtojo kodo nėra 
AB  Swedbankas LT537300010099393547   Duomenys apie įmonę saugomi JA registre 

 
 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
prie 2012 metų finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinio 

 
 
Bendroji dalis 
 
 VšĮ „Ekstremalus sportas“  įregistruota 2007 metų vasario mėn. 15 dieną, adresu Justiniškių g. 28a-32 
Vilnius. Įmonės kodas yra 300649066. Įstaiga ne PVM mokėtojas. 

 
2012 m. gruodžio mėn. 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius buvo  – 1.  
Pagrindinė įmonės veikla -  tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, 

veikiant socialinėje, sveikatos apsaugos ir kitose panašiose srityse bei teikiant šių sričių paslaugas 
visuomenės nariams. 

Pagrindinės veiklos kryptys: 
- Kita sportinė veikla – buriavimas, skraidymas parasparniais ir pan.; 
- Švietimo – mokomoji veikla; 
- Profesionalios sportinės-techninės bazės kūrimas; 
- Kita niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla; 
- Fizinės gerovės užtikrinimo veikla sporto prekių, žvejybos ir stovyklavimo reikmenų, 

valčių ir dviračių specializuota mažmeninė prekyba ir nuoma. 
 

Įstaigos kapitalas 2012-12-31 dienai 2000,00 Lt.  
Įstaiga filialų ir atstovybių neturi.  
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Bendrovė pildo trumpas balanso bei veiklos rezultatų ataskaitų formas. 
VšĮ „Ekstremalus sportas“  2012 m. finansinę atskaitomybę sudaro: 
1. Balansas 
2. Veiklos rezultatų ataskaita 
3. Aiškinamasis raštas  
 

 
Apskaitos politika 
  

VšĮ „Ekstremalus sportas“  2012 m. finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos 
standartais.  
 Pasirinkta įstaigos apskaitos politika teisingai atspindi įstaigos finansinę būklę, užtikrina teisingą 
mokesčių apskaičiavimą bei sumokėjimą, atitinka bendruosius apskaitos principus. 
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Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybinio įrašo principu, naudojantis bendrovės direktoriaus patvirtintu 
sąskaitų planu. Finansiniai metai prasideda sausio mėn. 1 d. ir baigiasi gruodžio mėn. 31 d. Ūkiniai įvykiai 
apskaitoje atvaizduojami naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą , ir 
užsienio valiutą. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai surašomi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, 
ir užsienio kalba.  

VšĮ „Ekstremalus sportas“  apskaitoje nustatyta, kad ateinančiais laikotarpiais įsigytinas turtas bus 
įkainojamas ir balanse parodomas: 
a) nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 
b) materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą; 
c) atsargos – įsigijimo savikaina; 
d) gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas, 
e) pinigai – piniginiais ekvivalentais, esančiais atsiskaitomose sąskaitose ir įmonės kasoje – litais. 

 Ilgalaikiam nematerialiam turtui įstaiga priskirs turtą, neturintį materialios formos, kurį įstaiga 
disponuos  ir kurį naudodama tikėsies gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos, ir kurio įsigijimo 
vertė bus ne mažesnė 3000 Lt bei kurį numato naudoti ilgiau nei vienerius metus. 
 Įsigijimo metu nematerialus turtas apskaitoje bus registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizacija 
skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos 
sąnaudomis.  
 Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos bus priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos susidarys sąnaudomis. 
 Ilgalaikiam materialiam turtui įmonė priskirs  turtą, kurį įstaiga valdys ir kontroliuos, iš kurio tikėsies 
ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio 
įsigijimo savikaina yra 3000 Lt ir didesnė.  
 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuotinas tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė 
vertė nustatyta 1.00 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje jo įsigijimo metu bus užregistruojamas 
įsigijimo savikaina.  

Atsargoms apskaityti įstaiga taikys FIFO metodą, t.y. bus laikoma, kad pirmiausiai parduodamos ar 
sunaudojamos  atsargos, kurios buvo anksčiausiai įsigytos. Atsargos įsigijimo metu bus užregistruojamos 
apskaitoje jų įsigijimo savikaina.  
           Gautinos sumos įstaigoje apskaitomos jų grynąja verte.  

Įstaigos pinigus sudaro piniginiai ekvivalentai, esantys bankuose bei įmonės kasoje. Kasoje esantys 
pinigai apskaitomi litais, o bankuose – litai ir užsienio valiuta.  

Įstatinis kapitalas yra dalininko įnašas iš LR fizinių asmenų.  
Įstaiga moka šiuos mokesčius: 
- mokesčius, išskaitomus iš darbuotojų darbo užmokesčių (gyventojų pajamų mokestis, socialinio 

draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą); 
- socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo priskaičiuotų darbuotojams darbo užmokesčių, 

30,98 proc. tarifu, remiantis LR Valstybinio Socialinio draudimo įstatymu, 
Įstaiga pardavimo bei suteiktų paslaugų pajamas ateinančiais laikotarpiais pripažins kaupimo 

principu. Pajamomis bus laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamų dydis nustatomas 
įmonės ir kliento susitarimu, atsižvelgiant į suteiktų paslaugų  nustatytas įmonės kainas, atėmus taikomas 
nuolaidas.  

Įstaigoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu 
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.  
 Pardavimų savikaina ateinančiais laikotarpiais bus užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 
finansinėje atskaitomybėje  tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai faktiškai įvyks pardavimas konkrečiam klientui 
ir kai pardavimų sumą galima bus patikimai įvertinti. Pardavimų savikainą numatoma, kad sudarys išlaidos 
susijusios su nekilnojamo turto įsigijimu tiesioginiai susijusios su tiesioginių pajamų uždirbimu. 
 Įstaiga bendrąsias ir administracines sąnaudas pripažįsta  ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.  
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2012 m. įstaigos administracines sąnaudas sudarė darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo 
įmokos, garantinio fondo įmokos, buhalterinių paslaugų išlaidos, banko paslaugų mokesčiai ,  kitos išlaidos. 
  
Pastabos 
 

VšĮ „Ekstremalus sportas“  iš veiklos 2012 m. pajamų neuždirbo, patyrė 28890 Lt sąnaudų 
(mokėjimai tretiesiems asmenims už suteiktas paslaugas). 

VšĮ „Ekstremalus sportas“  2012 metų veiklos rezultatas -  28890 Lt nuostolis.  
Per 2012 metus įstaiga gavo 12698 Lt paramą iš juridinių asmenų,.  Iš paramos lėšų per 2012 m. 

įstaiga kompensavo 28890 Lt išlaidų..  
2012 metų veiklos rezultatas po kompensacinių sąnaudų sudarė 0 Lt.  
 
 

 
 
 
VšĮ „Ekstremalus sportas“   
Direktorius        Eduardas Bareika 
 
 


	01
	Pelno pilna
	BALANSAS

	02
	P a r a m o s   g a v ė j o
	nepelno organizacijos viešosios įstaigos “Ekstremalus sportas”
	2012 metų veiklos
	A t a s k a i t a
	Informacija apie paramos gavėją
	Informacija apie paramos gavėjo valdymo organus
	Informacija apie paramos gavėjo padalinius ir
	paramos gavėjo narių skaičių




	03
	Aiškinamasis raštas


