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____________TARANDĖS BENDRUOMENĖ____________ 

Įmonės kodas 304849922. Trandės g. 34, LT-14188, Vilnius. Tel. +370 659 09695.  

El.p. tarandesbendruomene@gmail.com. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT817300010170740132,       

AB Swedbank. Banko kodas 73000 

 

 

 

TARANDĖS BENDRUOMENĖS 2021 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022-06-29 

  

• BENDROJI DALIS  

  

Pavadinimas  Tarandės bendruomenė  

Įregistravimo data  2018 m. gegužės 29 d.  

Kodas  304849922  

Teisinė forma  Asociacija  

Buveinės adresas  Tarandės g. 34, Vilnius, Lietuva,   

Registro duomenų tvarkytojas  VĮ Registro centro Vilniaus filialas  

Veiklos laikotarpis  Neribotas  

Viešosios įstaigos vadovas  Renata Gelažauskienė 

Finansiniai metai  Sutampa su kalendoriniais metais  

Finansinių ataskaitų valiuta  Eurai  

  

  

Tarandės bendruomenė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais 

aktais. Asociacijos tikslas – vietos bendruomenių vystymas. Tarandės bendruomenės nariai yra 

fiziniai asmenys. Aukščiausias Bendruomenės organas yra visuotinis narių susirinkimas, valdymo 

organas Bendruomenės Valdyba. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizorius.  

Įstaigoje 2021 m. gruodžio 31 dieną dirbo 0 samdomų darbuotojų.  

 

BENDRUOMENĖS VALDYBA 

∙ Renata Gelažauskienė, pirmininkė 

∙ Lina Jurgulienė 

∙ Vytautas Sinkevičius 

 

REVIZORĖ 

∙ Romena Korsakienė 

 

mailto:tarandesbendruomene@gmail.com
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2021 m. gruodžio 31 dieną Tarandės bendruomenėje buvo 40 narių. Šiuo metu Tarandės 

bendruomenėje yra 32 nariai.  Ataskaitiniu laikotarpiu surengti du Tarandės bendruomenės 

valdybos posėdžiai, 1 visuotinis susirinkimas. 

 

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: 

∙ VšĮ Perkūnkiemio bendruomenė 

∙ Asociacija „Žirmūnų bendruomenės centras" 

∙ Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai" 

∙ VšĮ Altivola 

 

 

Renginiai vykę 2021 m.: 

 

Kovas protmūšis „Būkime saugūs” 

Velykinės dirbtuvės 

Gegužė Visuotinis Tarandės bendruomenės narių susirinkimas 

Birželis Tarandiada 

Pašilaičių baltosios Joninės 

Liepa Vaikadieniai Tarandėje 

Pašilaičių seniūnijos gimtadienio šventė 

Rugpjūtis Chebra, varom į ekskursiją (dvi išvykos) 

Rugsėjis Tarandės identitetas, kas tai? 

"Bendruomenė bendruomenėms” renginys kartu su Vilniaus 

bendruomeninių organizacijų sąjunga 

Spalis Šaukštelių gamybos dirbtuvės 

Atšvaitų dienos minėjimas 

Lapkritis Pyragų diena 

Ekologiški sprendimai ir tvari bendruomenė 

Lyderiams.lt konferencija — Pasaulinė lyderystė 

Tarandės 2022 kalendoriaus konkursas 

Seminaras „Pandemijos laikotarpio pasekmės žmogaus psichologinei 

būsenai” 

Kalėdinio atviruko konkursas Tarandei 

Gruodis Beglobių gyvūnų labdaros rinkimas 

Tarandės eglės įžiebimas 



3 
 

Kalėdinio vainiko dirbtuvės 

Kalėdinio žaisliuko dirbtuvės 

Nykštukų važiavimas Tarandėje 

Spektaklis „Trolių šv. Kalėdos Tarandėje" 

 

Bendravimas su įvairiomis valstybinėmis institucijomis: 

• Vilniaus miesto savivaldybė: surengta —10 susitikimų su Vilniaus miesto savivaldybės 

atstovais, nuolat bendraujama dėl pagrindinės Tarandės g. rekonstrukcijos, viešosios erdvės 

• sutvarkymo, ugdymo įstaigos atsiradimo, nelegalių statybų ir chaotiškos rajono plėtros, 

bendruomenės centro patalpų bei kitų aktualių klausimų; 

• Lietuvos automobilių kelių direkcija: dėl apsisukimo į Tarandę klausimo išsprendimo. 

• Dalyvauta: Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 m. projektų aptarime ir kituose su projektu 

susijusiuose renginiuose. 

• Laimėta trečia vieta LR Vidaus reikalų ministerijos Nusikaltimų ir kitų teises aktų pažeidimų 

prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurse už iniciatyva 

„Bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimas Tarandės mikrorajone”. 

• Atstatytas Tarandės upės statusas. 

• Kartu su Bukiškio bendruomene pradėta aiškintis kiek kartų viršijama triukšmo taršos riba nuo 

Ukmergės g. ir kaip gerinti kelių infrastruktūros plėtrą. 

• Parko Bendorių g. ir sklypo Vaivadiškių g./Tarandės g. sankirtoje procesinių klausimų analtikia 

ir priežiūra. 

 

Vykdyti/vykdomi projektai: 

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas — Veikli TB '21 - 11000 eur.- 

ĮVYKDYTAS 

• Vilniaus miesto sporto projektų finasavimas — Tarandiada 2022, 2000 eur - ĮVYKDYTAS. 

• VMS Užimtumo programa — 5550 eur - ĮVYKDYTAS. 

 

• APSKAITOS POLITIKA  

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas  
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Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės 

apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372, reglamentuojančiu Pelno nesiekiančių ribotos 

civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės 

sudarymą ir pateikimą, įvertinant nuo 2019 m. galiojančius pakeitimus pagal Finansų ministro 

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1K-443. Nuo 2019 m. pagal finansų ministro įsakymą 

galioja „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 

sudarymo ir pateikimo taisyklės“ ( toliau tekste „Taisyklės). Asociacijos finansinės ataskaitos 

parengtos vadovaujantis Taisyklėmis.  

  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai  

Asociacija 2021 m. neturėjo ilgalaikio turto.  

Atsargų apskaita  

Asociacijos pasirinktas atsargų įkainojimo būdas FIFO. Atsargų sunaudojimas arba 

pardavimas registruojamas taikant nuolatinį atsargų apskaitos būdą.  

  

Užsienio valiuta  

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į eurus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko 

nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra 

konvertuojami į eurus balanso sudarymo dienos valiutos kursu.   

Keitimo kurso skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis apmokėjimo įtraukiami į veiklos 

rezultatų ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. Pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso 

pasikeitimo, konvertuojant piniginį turtą ar įsipareigojimus į eurus, įtraukiamos į metinę 

veiklos rezultatų ataskaitą.  

Apskaitos politikos pakeitimai  

2021 m. asociacijos apskaitos politikos pakeitimų nebuvo.  
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 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS  

 3.1. Ilgalaikis turtas   

2021                   2020  

Nematerialiusis turtas   0                _            0  

Materialusis turtas    0                 _          0  

3.2. Atsargos  

2021                   2020  

Per vienus metus gautinos sumos 1373                   1172  

 

3.3. Kitas trumpalaikis turtas               

2021                  2020  

0            ____          0  

 

3.4. Pinigai  

 2021                   2020      

Pinigai banke ir kasoje   6293                   3706  

Per ataskaitinį laikotarpį ūkinių operacijų užsienio valiuta nebuvo.  

 

3.5. Nuosavas kapitalas  

2021             2020          

Sukauptas veiklos rezultatas   0       __           0  

 

3.6. Finansavimas  

FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

              (EUR)  

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumų šaltinis 2021 2020 2019 

1 2 3 4 5 

1.  Parama iš organizacijų ir gyventojų  171,42 685,00 1275 

2. 
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 
3203,83 1837,90 1410 

3. Iš viso 3375,25 2522,90 2685 
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3.7. Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  

 2021             2020                                                        

     7887            4878  

 

3.8. Pajamos  

2021               2020  

     Pardavimo pajamos     50                    0  

     Finansavimo pajamos   12972           11200  

     Kitos pajamos   1319                851 

 

3.9. Sąnaudos   

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., sąnaudos sudarė:  

2021__________2020                      

Suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos  192                  0  

Veiklos sąnaudos   1177                851 

 Kitos sąnaudos   112972            11200 

2021 m. Tarandės bendruomenės veiklos rezultatas yra 0 Eur.  

  

 

    3.10. Valdybos pirmininkei išmokėtos sumos  

Valdybos pirmininkei jokių išmokų 2021 m. nebuvo.   

 

 

 

 

 

Tarandės bendruomenės valdybos pirmininkė       

Renata Gelažauskienė                                                                                         
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Tarandės bendruomenės revizijos  ataskaita R-22/1 

už 2021 metus 

 

Informacija apie bendruomenę 

Tarandės bendruomenės kodas 304849922 

Telefonas + 370 678 10741/ + 370 659 09695 

Įregistruoti įstatai 2018 m. gegužės 29 d. 

Tarandės g. 34, Vilnius, Lietuva, LT-14188 

Bendruomenės sandara  

Aukščiausias organas - Visuotinis narių susirinkimas  

Valdymo organas - Bendruomenės Valdyba  

Bendruomenės valdymo organai vieneriems metams buvo išrinkti 2018 m. balandžio 25 d. 

steigiamajame susirinkime.  

Bendruomenės valdyba  

1. Renata Gelažauskienė, pirmininkė 

2. Lina Jurgulienė 

3. Vytautas Sinkevičius 

Revizorė  

Romena Korsakienė 
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REVIZIJOS ATASKAITA  

Tarandės bendruomenės nariams  

Tarandės bendruomenė yra savarankiška visuomeninė organizacija, turinti juridinio asmens statusą. 

Visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 1 metus svarsto ir tvirtina 

Pirmininko ir Revizoriaus veiklos ataskaitas.  

Revizija atlikta už laikotarpį nuo 2021.01.01 iki 2021.12.31. Patikrinimas atliktas pagal pateiktus 

dokumentus: Banko sąskaitos išrašus, PVM sąskaitas faktūras, pirkimo kvitus. 

 

I. Balanso duomenys:  

a) Ilgalaikis turtas  

Bendruomenė ilgalaikio turto neturi  

b) Trumpalaikis turas 

 sudaro piniginės lėšos banke: - 6293 Eur, kitas trumpalaikis turtas - 221 Eur, atsargos - 1373 Eur. 

Iš viso trumpalaikis turtas – 7887 Eur.  

Pinigines lėšas bendruomenė laiko banke AB Luminor Nr. LT454010051004273600. 

Bendruomenės visas balansinis turtas 2021-12-31 dienai sudaro 7887 Eur.  

c) Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 7887 Eur. 
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II. Veiklos rezultatų ataskaita:  

Bendruomenė vykdė ir ūkinės - komercinės veiklą. Gauta komercinių pajamų 50 Eur, patirtos išlaidos 

taip pat 50 Eur, pelno nėra. Bendruomenės pagrindinė veikla yra visuomeniška.  

Gautos piniginės lėšos 2021 metais sudarė 23118,43 Eur.  

• surinktas nario mokestis/parama – 1316,29 Eur; 

• gauta parama iš organizacijų ir gyventojų – 3203,83 Eur.  

• gautas tikslinis finansavimas – 13000 Eur. 

• finansuotas samdomas darbuotojas - 5548,31 Eur.  

• Vaikadienis - 50 Eur. 

 

Nepanaudotų piniginių lėšų likutis yra banko sąskaitoje, jų likutis 2021 gruodžio 31 d.  buvo – 

7680,06 eur.  

Mano nuomone, metinės finansines ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo 

Tarandės bendruomenės 2021 metų veiklos rezultatus. Visos operacijos dokumentuotos ir 

užfiksuotos.  

 

 

 

Revizorė      Romena Korsakienė 

 

 

 


