
Lapas 1 . Viso 3 

2022 m. kovo 06 d.
17:00 – 18:00 val.
Tauragės „Volano“ sporto klubas

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 20220306

2022 m. kovo mėn. 06 d.
Tauragė

Posėdžio pirmininkas  –  Vilmantas Liorančas

Posėdžio sekretorius  –  Mindaugas Loveikis

Dalyviai – dalyvių sąrašas pateiktas 1-me priede.
Narių kiekis – 42 . Dalyvių skaičius  -   22
Nedalyvavo – 20

Darbotvarkė

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas.
2. Darbotvarkės tvirtinimas.
3. 2021 m. SK Volanas veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
4. 2021 m. SK Volanas veiklos revizoriaus ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
5. 2022 m. biudžeto pristatymas ir tvirtinimas.
6. Klubo narių šalinimas.
7. Kiti klausimai.

Tauragės „Volano“ sporto klubas



Lapas 2 . Viso 3 

Svarstyta:  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas [Pranešėjas V. Liorančas,]

Pranešimas: Pateiktas siūlymas susirinkimo pirmininku išrinkti Vilmantą Lioranča, susirinkimo 
sekretoriumi Mindaugą Loveikį. Daugiau pasiūlymų pateikta nebuvo. 

Balsavimo klausimai: 
1 Ar tvirtinate susirinkimo pirmininką ir sekretorių ?
Balsai Už      22   Prieš       Susilaikė        

Nutarimas: 
Susirinkimo pirmininkas  -  Vilmantas Liorančas
Susirinkimo sekretorius -  Mindaugas Loveikis

Svarstyta:  2.  Darbotvarkės tvirtinimas  [Pranešėjas – susirinkimo pirmininkas ]
Pranešimas: Susirinkimo darbotvarkė pateikta.

2.1 Ar tvirtinate susirinkimo darbotvarkę ?
Balsai Už        22 Prieš         Susilaikė       

Nutarimas: Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta. Papildomų klausimų neįtraukta.

Svarstyta:  3. 2021 m. SK Volanas veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas [Pranešėjas 
V.Liorančas]
Pranešimas: Pateikta prezentacija . Veikos ir finansinė ataskaita 2-e priede.
 
3. Ar patvirtinti sporto klubo Volanas veiklos ir finansinę ataskaitą ?
Balsai Už   22       Prieš         Susilaikė        

Nutarimas: Patvirtinti 2021 metų veiklos ir finansinę ataskaitą.

Svarstyta:  4  2021 m. SK Volanas veiklos revizoriaus ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. [ Pranešėjas Rokas 
Grytė]
 
Pranešimas: Revizijos ataskaita 3-e priede

4. Ar patvirtinti SK Volanas 2021 m. revizoriaus ataskaitą ?
Balsai Už         22 Prieš         Susilaikė        

Nutarimas:  Patvirtinti SK Volanas 2021 m. revizoriaus ataskaitą.
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Lapas 3 . Viso 3 

Svarstyta:  5.  2022 m. biudžeto pristatymas ir tvirtinimas [Pranešėjas V.Liorančas]
Pranešimas: Pateikta prezentacija . Biudžeto projektas 4-e priede.

5. Ar patvirtinti SK Volanas 2022 metų biudžetą ?
Balsai Už         22 Prieš         Susilaikė        

Nutarimas: Patvirtinti 2022 metų SK Volanas biudžetą.

Svarstyta:  6.  Klubo narių šalinimas [Pranešėjas susirinkimo pirmininkas]
Pranešimas: Diskusijų metu pateiktas pasiūlymas šio klausimo nesvarstyti.

6. Ar šio klausimo nesvarstyti ?
Balsai Už       22   Prieš         Susilaikė       

Nutarimas: : Klausimas nesvarstomas.

Posėdžio pirmininkas                _________________________               
(parašas)

Posėdžio sekretorius              _________________________               

(parašas)
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TAURAGĖS „VOLANO“ SPORTO KLUBAS

Televizijos g. 5, Tauragė 

2021 m. VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis: 2021.01.01-2021.12.31

BENDROJI DALIS

Tauragės „Volao“ sporto klubas įsteigtas 1996 m. spalio 09 d. 

Bendrovė  yra  Viešoji  įstaiga,  kodas  191459345,  registracijos  adresas  – Televizijos  g.  5,

Tauragė .

Pagrindinė įstaigos  veikla – kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų.

Tauragės  „Volano“ veiklos  tikslai  –  tenkinti  viešuosius  interesus  vykdant  visuomenei

naudingą veiklą. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Per 2021 m. įstaiga negavo pelno.

Įstaigos sąnaudos per finansinius metus sudarė 18151  Eur.

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigoje darbuotojų nebuvo.

Įstaigos  kolegialių  organų  darbo  užmokesčiui  ir  kitoms  įstaigos  kolegialių  organų  narių

išmokoms išlaidų 2021 m. patirta nebuvo.

Įstaigos  išmokoms  su  įstaigos  dalininkais  susijusiems  asmenims  išlaidų  2021  m.  patirta

nebuvo.

APSKAITOS PRINCIPAI

Tauragės  „Volano“  sporto  klubo buhalterinė  apskaita  tvarkoma  ir  finansinė  atskaitomybė

sudaroma  vadovaujantis  šiais  bendraisiais  apskaitos  principais:  įmonės,  veiklos  tęstinumo,

periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,  kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio

svarbos.

Atsargos  įmonėje  apskaitomos  naudojant  nuolat  apskaitomų  atsargų  būdą,  o  jų  likučiai

įkainojami FIFO metodu, t.y. pirmiausia yra nurašoma anksčiau įsigytos atsargos. Įmonėje įsigytos
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ūkinės prekės, kanceliarinės išlaidos ar mažavertis  turtas yra išdalinamas darbuotojams ir iš karto

nurašomas į sąnaudas.

Koreguojantieji  įrašai daromi kiekvieno mėnesio pabaigoje.  Sąskaitos yra uždaromos metų

pabaigoje.

Įmonė nėra PVM mokėtoja, todėl visos su PVM susijusios išlaidos traukiamos į sąnaudas.

Buhalterinė apskaita įmonėje vedama vadovaujantis  LR finansų ministro 2004 m. lapkričio

22  d.  įsakymu  Nr.  1K-372  „Dėl  pelno  nesiekiančių  ribotos  atsakomybės  juridinių  asmenų

buhalterinės  apskaitos  ir  finansinės  atskaitomybės  sudarymo  ir  pateikimo  taisyklių

patvirtinimo„  (Žin.  2004,  Nr.  171-  6342  )  ir  jo  pakeitimais,  LR  buhalterinės  apskaitos,  Įmonių

finansinės  atskaitomybės  įstatymais,  Verslo  apskaitos  standartais  ir  kitais  Lietuvos  Respublikos

įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Įmonei neviršijant Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo pakeitimu

Nr. IX-1915 24 straipsnio 6 punktu nustatytų kriterijų, atskaitomybė parengta supaprastintos formos.

Apskaitos metodikos pasikeitimų nebuvo.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

 Ilgalaikiam  materialiajam  turtui  priskiriamas  turtas,  kurį  ketinama  naudoti  ilgiau  nei

vienerius  metus,  pagrįstai  tikimasi  iš  jo  ekonominės  naudos būsimaisiais  laikotarpiais,  kai Įmonė

įsigyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė kaip 500

Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo ) savikaina.

Turto  įsigijimo  savikaina  apskaičiuojama  prie  mokėtinos  ar  sumokėtos  pinigų  sumos  pridedant

tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas, taip pat negrąžinamus mokesčius. Į ilgalaikio materialiojo

turto vertę,  neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis.

Ilgalaikio  materialiojo  turto  nusidėvėjimas skaičiuojamas  tiesiniu metodu pradėjus  šį  turtą

naudoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo

nurašymo,  pardavimo  ar  kitokio  perleidimo  bei  tada,  kai  visa  naudojamo  turto  vertė  (atėmus

likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas.

Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už turtą pasibaigus

jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras.

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko terminai:

Turtas Matų skaičius
Gamybiniai pastatai                                                                  50
Pastatai 15
Mašinos ir įrengimai 5-15
Statiniai 8
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 3
Baldai 6
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Lengvieji automobiliai - ne senesni kaip 5 metų                      6
Kiti automobiliai 10
Krovininiai automobiliai – ne senesni kaip 5 metų 4
Kitas turtas 4-15

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargoms  priskiriamas  turtas,  skirtas  sunaudoti  pajamoms  per  vienerius  metus.  Įsigytos

atsargos  apskaitoje  registruojamos  įsigijimo  savikaina.  Sudarant  finansinę  atskaitomybę  atsargos

parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų

mažesnė. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma.

Kitos  su  atsargų  įsigijimu  susijusios  (transporto,  negrąžintini  mokesčiai  ir  pan.)  išlaidos

priskiriamos  to  ataskaitinio  laikotarpio,  per  kurį  jos  buvo patirtos,  sąnaudoms.  Atsargos,  įsigytos

užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos eurais pagal pirkimo dieną galiojusį valiutos kursą.

Inventoriaus, kuris įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos  sumos apskaitoje  registruojamos jų atsiradimo dieną,  balanse parodomos atėmus

abejotinas skolas. Abejotinos skolos nustatomos analizuojant ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną

sumą.  Abejotinų  skolų  suma  nustatoma  pagal  skolų  amžių.  Abejotinomis  pripažįstamos  skolos,

kurios neapmokamos per 12 (dvylika) mėnesius nuo jų atsiradimo.

Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitoje ir kasoje.

NUOSAVAS KAPITALAS

Kapitalas  yra  lygus  dalininkų  įnašų  vertei.  Piniginių  įnašų  dydį,  nepiniginių  įnašų  vertės

nustatymo tvarką nustato teisės aktai, reglamentuojantys veiklą, steigimo dokumentai, įstatai.

Veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos

rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS IR TIKSLINIS FINANSAVIMAS

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir nario mokesčiai apskaitoje registruojami tik tada,

kai gaunama patikima informacija, kad šios lėšos bus gautos.

Nario  mokesčiai  renkami  ir  naudojami  įmonės  visuotinio  narių  susirinkimo  ir  įstatuose

nustatyta tvarka.
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Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai įsigytas

iš finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai  gali  atsirasti  dėl  sutarčių  sąlygų arba  kaip  įstatymų nustatyti  reikalavimai.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos

verte.

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai

laikotarpį nuo balanso sudarymo datos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo

balanso  sudarymo  datos.  Trumpalaikiams  įsipareigojimams  taip  pat  priskiriama  ilgalaikių

įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti įvykdyta per vienerius metus.

PELNO MOKESTIS

Pelno  nesiekiančių  vienetų,  kurių  mokestinio  laikotarpio  pajamos  iš  ūkinės  komercinės

veiklos  neviršija  300  000  Eur.,  apmokestinamojo  pelno  dalis,  atitinkanti  7250  eurų  sumą,

apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15

procentų mokesčio tarifą.

Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laką, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl

vertybinių  popierių  ir  (arba)  išvestinių  finansinių  priemonių  perleidimo.  Nuostoliai  iš  vertybinių

popierių ir (arba) išvestinių finansų priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik

iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.

PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pajamos  pripažįstamos  kaupimo  principu,  t.  y.  apskaitoje  registruojamos  tada,  kai  jos

uždirbamos,  neatsižvelgiant  į  pinigų  gavimą.  Pajamomis  laikomas  tik  ekonominės  naudos

padidėjimas.  Pajamomis  nepripažįstamas  pridėtinės  vertės  mokestis  bei  trečiųjų  asmenų  vardu

surinktos sumos. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje rodomi kaip

Įmonės  įsipareigojimai  pirkėjams.  Pajamos  įvertinamos  tikrąja  kaina,  atsižvelgiant  į  suteiktas  ir

numatomas nuolaidas.

Patiriant sąnaudas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir

finansinėje  atskaitomybėje  parodomos taikant  kaupimo,  pajamų ir  sąnaudų palyginimo principus,

neatsižvelgiant  į  pinigų išleidimo laiką.  Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių

laikotarpių  išlaidų  dalis,  kuri  tenka  per  ataskaitinį  laikotarpį  uždirbtoms  pajamoms.  Išlaidos,

nesusijusios  su per  ataskaitinį  laikotarpį  uždirbtomis  pajamomis,  bet  skirtos  būsimųjų laikotarpių
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pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas.

Tais  atvejais,  kai  per ataskaitinį  laikotarpį  turėtų išlaidų neįmanoma susieti  su konkrečių pajamų

uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, jos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą

laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto

nusidėvėjimo ( amortizacijos ), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, mokesčių, transporto ir ryšių ir

kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų

taisymo rezultatai.

Prie kitų sąnaudų priskiriami delspinigių bei kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos.

Veiklos rezultatų ataskaitoje kompensuotos sąnaudos rodomos su minusu ženklu.

Finansinei  ir  investicinei  veiklai  priskiriama:  dividendai,  palūkanos,  baudos,  delspinigiai,

nuosavybės  metodu  apskaitomų  investicijų  pelnas  ar  nuostoliai,  finansinio  turto  perleidimo

rezultatas, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pažymime,  kad  įstaigos  balanse  ILGALAIKIO TURTO paskutinę  ataskaitinio  laikotarpio

dieną nebuvo. 

 Finansiniai ryšiai su federacijos vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Lentelėje pateikti federacijos sandoriai su susijusiais asmenimis 2021 m. lyginant su 2020 m. 

1 EURAS
Ataskaitos tiklsumo lygis ir valiuta

Rodikliai Finansiniai metai Praėję fiansiniai metai
A. Per metus apskaičiuotos sumos, 
susijusios su darbo santykiais, 
komandiruotėmis, dienpinigiais

1. Vadovams 51 -

2. Kitiems susijusiems asmenims - -

B. Suteiktos paskolos 

1. Vadovams - -

2. Kitiems susijusiems asmenims - -

C. Gautos paskolos

1. Iš Vadovų - -

2. Iš Kitų susijusių asmenių - -

D. Parduotos prekės ir paslaugos

1. Vadovams 1799

2. Kitiems susijusiems asmenims 2209

E. Pirktos prekės ir paslaugos

1. Iš vadovų 

2. Iš kitų susijusių asmenų 6502 687

    2.   Pažymime, kad įstaigos balanse TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio

dieną sudaro 2656 Eur. Tame tarpe:

a. pirkėjų skolos – 240 Eur;

b. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 994 Eur. Ši suma yra pinigai banko sąskaitoje eurais.

c. atsargos – 1422 Eur.

   3.  Pažymime, kad ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro –114 Eur.

Tame tarpe:

      a. Skolos tiekėjams – 114 Eur;
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 4.  Pažymime,  kad  įstaigos  veiklos  rezultatų  ataskaitoje  PAGRINDINĖS  VEIKLOS

PAJAMOS sudaro: 

a. 2021 m. suteiktų paslaugų pajamos – 12302  Eur.;

b. 2021 m. parduotų prekių pajamos – 2573 Eur;

c. 2021 m. kitos finansavimo pajamos – 3276 Eur. 

Veiklos rezultatas ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 18151 Eur.

 5. Pažymime, kad FINANSAVIMO SUMAS sudarė finansavimas iš valstybės biudžeto ir

kiti finansavimo šaltiniai.  

 6. Pažymime, kad įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje SĄNAUDOS sudarė:

Sąnaudos 2021-12-31 2020-12-31

Paslaugų savikaina 6807
Kitos sąnaudos
Veiklos pardavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Darbuotojų  darbo  užmokesčio  ir  su  juo

susijusios sąnaudos
Ryšių
Patalpų išlaikymo
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos 11344 2835
Suteiktos labdaros, paramos (2835)
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
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TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)

1 2 3 4 5 6 7

1. Valstybės biudžetas 174 174

2. Savivaldybių biudžetai 644 5000 3102 2542 2542

3. Kiti šaltiniai 

4. Iš viso                       644                    5174                         3276                     2542                             2542 

Eilės 
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Gautinų sumų 
pasikeitimas

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje



Tauragės „Volano“ sporto klubo
prezidentas

Vilmantas Liorančas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

UAB „BNM Finance“ įgaliotas asmuo
pagal buhalterinių paslaugų sutartį

Edita Pakutinskienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkytis
apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)
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Tauragės „Volano“ sporto klubas
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm. k. 191459345, Televizijos g. 5, LT-72343 Tauragė
(kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

            

2022 m. vasario 24 d.
                       (finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2021.01.01 – 2021.12.31 Eurai
(ataskaitinis laikotarpis)  (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos

  tikslumo lygis)

Eil.nr. STRAIPSNIAI

I. PAJAMOS                 18151 
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes                 12242 
2. Finansavimo pajamos                   3276 
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos                     174 
2.2. Kitos finansavimo pajamos                   3102 
3. Kitos pajamos                   2633 
II. SĄNAUDOS                 18151 
1. Suteiktų paslaugų,parduotų prekių savikaina                   6807 
2. Kitos sąnaudos
3 Veiklos sąnaudos                 11344 
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                 11344                   2835 

3.9. Suteiktos labdaros, paramos                  (2835)
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  -                          - 
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  -                          - 

###
Klubo prezidentas Vilmantas Liorančas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                 (vardas ir pavardė)      

   Edita Pakutinskienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 
 pareigų pavadinimas)  

Pastabos 
Nr.

Ataskaitinio 
laikotarpio

 Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio 

UAB „BNM Finance“ įgaliotas asmuo
pagal buhalterinių paslaugų sutartį

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VILMANTAS,LIORANČAS
Data: 2022-03-21 10:10:17
Paskirtis: VįRC SK
Volanas Balansas
Vieta: Tauragė
Kontaktinė informacija:
info@volanas.lt



Tauragės „Volano“ sporto klubas
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm. k. 191459345, Televizijos g. 5, LT-72343 Tauragė
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

2022 m. vasario 24 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2021.01.01 – 2021.12.31 Eurai
(ataskaitinis laikotarpis)  (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos

  tikslumo lygis)
Eil. Nr.

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
1. Patentai, licencijos
2. Programinė įranga
3. Kitas nematerialusis turtas  
II. MATERIALUSIS TURTAS
1. Žemė
2. Pastatai ir statiniai
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
6. Nebaigta statyba
7. Kitas  materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
1. Po vienerių metų gautinos sumos
2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS                         2656                        643 
I. 1422

1. Atsargos                            1422 
2. Išankstiniai apmokėjimai
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS                              240 
1. Pirkėjų įsiskolinimas                              240 
2. Kitos gautinos sumos                              312 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                           994                              331 

TURTAS, IŠ VISO 2656 643

Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS



Eil. Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.                            2542                              643 

I. KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS

III. KITI REZERVAI

IV. VEIKLOS REZULTATAS

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas                              767 

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                            2542 
1. Dotacija
2. Tiksliniai įnašai
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas                            2542                            (124)

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                              114 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Finansinės skolos

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                              114 

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

2. Finansinės skolos

3. Skolos tiekėjams                              114 

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2656 643

Klubo prezidentas    Vilmantas Liorančas

Edita Pakutinskienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                  (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                          
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

 pareigų pavadinimas)  

Pastabos 
Nr.

NUOSAVAS 
KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

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

UAB „BNM Finance“ įgaliotas asmuo
pagal buhalterinių paslaugų sutartį



Tauragės „Volano“ sporto klubas

VĮ registrų centrui

FINANSAVIMO PASIKEITIMAS PER 2021 M.

2022.02.24

         Tauragės Volano sporto klubas 2021 m. gavo lėšų:  iš gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. 

gauta suma - 173,65 eurų,  iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos - 5000 eurų. 2021-01-01 

likutis buvo 643,57 eurai. Gautos lėšos panaudotos išvykoms į varžybas, turnyrų organizavimui. 

Likutis 2021-12-31 buvo 2542 eurų.

Klubo prezidentas                                                                    Vilmantas Liorančas

1

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VILMANTAS,LIORANČAS
Data: 2022-03-21 10:04:48
Paskirtis: VįRC SK
Volanas finansavimo
pasikeitimas
Vieta: Tauragė
Kontaktinė informacija:
info@volanas.lt







Finansiniai metai - 2022 (Tauragės SK Volanas)     

Eilė Pavadinimas Pastaba Suma, Eur

100 Treniruotės 18,500.00

101  - Vaikų treniruotės SK Volanas 6,000.00

102  - Treniruotės SC auklėtiniams 3,000.00

103  - Mėgėjų treniruotės 1,000.00

104  - Sporto bazių nuoma 3,600.00

105  - MTS 2,500.00

106  - Plunksninukai treniruotėms 2,400.00

Viso: 18,500.00

200 Dalyvavimas turnyruose 7,000.00

201  - Turnyrai. Starto mokestis 1,000.00

203  - Turnyrai. NBL 2,000.00

204  - Klubo organizuojami turnyrai 3,000.00

205  - Trenerių maispinigiai 1,000.00

Viso: 7,000.00

300 Apranga ir inventroius 3,600.00

301  - Apranga klubo nariams 1,000.00

302  - Apranga NBL komandai 1,000.00

303  - Apranga treneriams 400.00

304  - Inventorius 1,200.00

Viso: 3,600.00

400 Administracija 3,141.95

401  - Administracinės sąnaudos 1,141.95

402  - Komercija 2,000.00

Viso: 3,141.95

Viso: 32,241.95
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