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Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos Revizoriaus
2017 m. I – III ketvirčių ataskaita
Revizorius, vadovaudamasis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – Federacija)
įstatų 25 straipsniu pateikia šia ataskaitą už 2017 metų I – III ketvirčius. Remiantis minėtu straipsniu
Revizorius atsakingas už Federacijos finansinės veiklos patikrinimą, finansinės atskaitomybės ir kitų
finansinės veiklos dokumentų tikrinimą be to gali teikti pastebėjimus bei siūlymus susijusius ne tik
su finansiniais aspektais bet ir kitais Federacijos veiklos efektyvinimo klausimais kaip numatyta
minimo straipsnio 3 dalies 5 punkte.
Atliekant Federacijos finansinės veiklos patikrinimą buvo laikomasi etikos reikalavimų,
teisingumo, objektyvumo bei sąžiningumo principų. Būtina paminėti, jog atliekant finansinės veiklos
patikrinimą buvo laikomasi skaidrumo ir nešališkumo principų.
Atliekant finansinės veiklos patikrinimą buvo siekiama surinkti kuo daugiau duomenų apie
Federacijos finansinės veiklos operacijas bei kitą Federacijos finansinę veiklą. Vertinant veiklą buvo
stengiamasi atsižvelgti į vidaus kontrolę panaudojant finansinius išteklius, lėšų naudojimo
pagrįstumą, kitų svarbių klausimų, susijusių su Federacijos veikla, reikalaujančia lėšų, sprendimus.
Išanalizavus finansinės veiklos ataskaitas pastebėta, kad lėšos iš esmės valdomos ir tvarkomos
teisingai, vadovaujantis galiojančių, asociacijų finansinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų, nustatyti tik nereikšmingi netikslumai, kurie neturi Federacijos disponuojamų lėšų
panaudojimo esminių pažeidimų požymių.
Federacijos pajamas sudarė:
Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto Federacijos veiklai skirtos lėšos (inventorius, papildams,
veiklos programoms, už Rio medalius, dalyvavimui varžybose): 90720,00 Eur;
Iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Federacijos veiklai gautos lėšos: 161000,00 Eur;
Rėmėjų skirtos lėšos paramos būdu: 13595 Eur;
Federacijos narių metinis mokestis: 960,00 Eur;
Federacijos organizuojamų varžybų dalyvių starto mokesčiai: 429,00 Eur;
Kompensacija už varžybas: 950,00 Eur;
Viso iki 2017.10.01 gautos lėšos sudaro 267654,00 Eur.
Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas skyrė papildomų lėšų LTOK Vykdomojo komiteto
patvirtintame 2020 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms rengiamų sportininkų – olimpinės rinktinės
kandidatų, esančių 2016/2017 m. sezono sąraše ir olimpinėms žaidynėms rengiamų olimpinės
pamainos sportininkų, esančių 2017 m. sąraše pasirengimo finansavimui. Tačiau pagal
Bendradarbiavimo sutarties Konfidencialumo punkto reikalavimą ši informacija neskelbtina.
Galima konstatuoti, kad Federacijos vadovai 2017 metų I – III ketvirčiais, vykdydami finansines
operacijas ir kitą svarbią Federacijos veiklą atsižvelgė į Revizoriaus 2016 metų ataskaitoje pateiktas
pastabas dėl neatitikimų ir trūkumų.
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Atliekant Federacijos finansinės veiklos patikrinimą pastebėta kai kurių taisytinų Federacijos
finansinės ir kitos veiklos aspektų, todėl šioje ataskaitoje bus pateikta keletą siūlymų

dėl veiklos

tobulinimo.
• Analizuojant Federacijos išlaidas pastebėta, kad, kaip buvo konstatuota ir 2016 m. revizoriaus
ataskaitoje, pasitaikė atvejų, kai treniruočių stovyklose, kurių išlaidas pilnai ar dalinai finansavo
Federacija dalyvavusių sportininkų pasiekti rezultatai tarptautinėse varžybose buvo žemesni nei
planuoti. Finansinių lėšų panaudojimo efektyvinimo prasme Federacijos vadovams ir trenerių tarybai
derėtų atidžiau vertinti tokias situacijas ir sudaryti sąlygas jauniems, perspektyviems sportininkams
išvykti tobulintis į treniruočių stovyklas.
• Rengiant įsakymus laikomasi šios rūšies dokumentams keliami reikalavimai. Buvo atsižvelgta į
revizoriaus 2016 m. ataskaitoje konstatuotus trūkumus. Visus įsakymus pasirašo Generalinis
sekretorius, kuris yra atsakingas už sutarčių sudarymą, vykdymą ir atsiskaitymą pagal sutartis.
Įsakymais Generalinis sekretorius tvirtina

rinktinių trenerius ir varžybų vyr. teisėjus skiria

vadovaujantis Vykdomojo komiteto, Trenerių tarybos ar kitų Federacijos valdymo organų pagal
kompetenciją sprendimais.
• Kanupolo ir slalomo disciplinų finansavimui

lėšų buvo skirta atsižvelgiant į šių disciplinų

sportininkų pasiektus rezultatus. Šios sporto šakos disciplinos pasiekia tokių rezultatų, kuriems jos
yra pasiruošusios. Todėl vadovaujamasi tvarka, kuri pagrįsta Federacijos įstatais patvirtintomis
nuostatomis ir atitinkamai skiriamas finansavimas.
• Reikia konstatuoti, kad buvo atsižvelgta į revizoriaus 2016 m. ataskaitoje išreikštą pastebėjimą dėl,
kaip sakoma ataskaitoje, realiai nefunkcionuojančios Trenerių tarybos. Federacijos veiklos
patikrinimo metu pastebėta, kad Trenerių tarybos sprendimai priimami vadovaujantis Trenerių
tarybos darbo reglamento nuostatomis reguliarių posėdžių metu kolegialiai, sprendimai
protokoluojami ir kontroliuojamas jų vykdymas. Planuojant lėšas Federacijos veiklai, susijusiai su
rinktinių sudarymų ir jų siuntimu į treniruočių stovyklas ir varžybas, atsižvelgiama į Trenerių tarybos
siūlymus ir sprendimus. Vykdomajame komitete patvirtintas Trenerių tarybos darbo reglamentas.
Nepaisant išvardintų smulkių trūkumų galima konstatuoti, kad Federacijos finansinės veiklos ir
finansinės atskaitomybės dokumentai tvarkomi laikantis šia veiklą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų, veikla vykdoma skaidriai ir tvarkingai.
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