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Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos Revizoriaus 

2018 m.  ataskaita 

   Revizorius, vadovaudamasis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – Federacija) 

įstatų 25 straipsniu pateikia šia ataskaitą už 2018 metus. Remiantis minėtu straipsniu Revizorius 

atsakingas už Federacijos  finansinės veiklos patikrinimą, finansinės atskaitomybės ir kitų finansinės 

veiklos dokumentų tikrinimą be to 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 tikrinimą buvo įvertinta informacija, pateikta 2018 m. spalio mėn. 11 d. 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontrolės pažymoje, 

kurioje buvo įvertintas 2018 m. baidarių ir kanojų irklavimo didelio meistriškumo sporto programos 

įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimo teisėtumas. Šio patikrinimo išvadoje teigiama, kad Lietuvos 

baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 2018 m. vykdoma didelio meistriškumo programa iš esmės 

atitinka Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos 

aprašo, patvirtinto departamento generalinio  direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl 

Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nuostatas. 

   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. 

   Atlikus  finansinės veiklos ataskaitų tikrinimą, galima teigti, 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 pagal šaltinius sudarė: 

Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto Federacijos veiklai skirtos lėšos (olimpinei ir olimpinės 

pamainos rinktinės sportinio tobulėjimo darbas, Olimpinio solidarumo programa, Buenos Airių 

programa, inventoriaus įsigijimas, federacijos programų finansavimas)): 356232,32 Eur; 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Federacijos veiklai gautos  lėšos: 103000,00 Eur; 

KKSD Didelio meistriškumo programa: 340938,00 Eur; 

Rėmėjų (Brača-sport) skirtos lėšos : 16000,00 Eur; 

Federacijos narių metinis mokestis ir varžybų starto mokesčiai: 2667,00 Eur; 
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Erazmus+ programos lėšos: : 4751,07 Eur; 

ECA kompensacija už teisėjus: 1543,00,00 Eur; 

Lėšos mokesčiui už dalyvavimus Europos, pasaulio, Olympic Hope varžybose: 12091,27. 

Viso iki 2018.12.31 gautos lėšos sudaro 837222,66 Eur. 

Nepanaudota liko 26970,76 Eur, lėšos perkeltos į 2019 m. 

   Galima konstatuoti, kad Federacijos vadovai 2018 metais, vykdydami finansines operacijas ir kitą 

svarbią Federacijos veiklą atsižvelgė į Vykdytų finansinių Federacijos veiklos patikrinimų ataskaitose 

nurodytus trukumus, Revizoriaus 2018 metų ataskaitoje pateiktas pastabas dėl neatitikimų ir trūkumų. 

   Atliekant Federacijos finansinės veiklos patikrinimą pastebėta kai kurių taisytinų Federacijos 

finansinės ir kitos veiklos aspektų, todėl šioje ataskaitoje pateikiu keletą pastebėjimų ir siūlymų   dėl 

veiklos tobulinimo.  

   • Rengiant įsakymus laikomasi šios rūšies dokumentams keliami reikalavimai. Buvo atsižvelgta į 

2018 metais tikrinusių finansinę Federacijos veiklą institucijų  ataskaitose 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, skirdamas vadovaujasi Vykdomojo komiteto, Trenerių tarybos ar kitų Federacijos 

valdymo organų pagal kompetenciją sprendimais. 

• Kanupolo ir slalomo disciplinų finansavimui  lėšų buvo skirtas atsižvelgiant į šių disciplinų 

sportininkų pasiektus rezultatus. Skiriant finansavimą šioms disciplinoms vadovaujamasi tvarka, kuri 

pagrįsta Federacijos įstatais patvirtintomis nuostatomis, Vykdomojo komiteto sprendimais ir kitais 

atitinkamais dokumentais. 

• Reikia konstatuoti, kad planuojant lėšas Federacijos veiklai, susijusiai su rinktinių sudarymų ir jų 

siuntimu į treniruočių stovyklas ir varžybas, atsižvelgiama į Trenerių tarybos siūlymus ir sprendimus.  

    • Atsižvelgdamas į planuojamo Federacijos biudžeto didėjimo tendencijas, rekomenduoju svarstyti 

galimybę pasamdyti kvalifikuotą audito įmonę vidaus auditui, kurio rezultatai leistų objektyviai atlikti 

Federacijos finansinės veiklos įvertinimą bei kokybės gerinimą. 

     Nepaisant ataskaitoje išvardintų smulkių trūkumų galima konstatuoti, kad Federacijos finansinės 

veiklos ir finansinės atskaitomybės dokumentai tvarkomi laikantis šia veiklą reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimų, Federacijos veikla vykdoma skaidriai ir tvarkingai. 
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