Lietuvos baidariq ir kanojq irklavimo federacijos Revizoriaus 2019 m. ataskaita
Vilnius
2020

n.

vasario 29 d.

Revizorius, vadovaudamasis Lietuvos baidariq ir kanojq irklavimo federacijos (toliau

- Federacija)

istatq 25 straipsniu pateikia Sia ataskait4 uL 2019 metus. Revizorius atsakingas uZ Federacijos
finansines veiklos patikrinim4, finansinds atskaitomybes ir kitq finansines veiklos dokumentq tikrinim4

be to gali

teikti

pastebejimus bei siulymus susijusius su finansiniais aspektais

veiklos efektyvinimo klausimais kaip numatyta istatuo

ir kitais

Federacijos

se.

Atliekant Federacijos finansines veiklos patikrinim4 buvo laikomasi etikos reikalavimq, teisingumo,
objektyvumo bei s4Ziningumo, skaidrurno ir ne5aliSkumo principq.

Atliekant finansines veiklos tikrinim4 buvo ivertinta informacija, pateikta Revizoriui apie Federacijos
finansing veikl4 iki 2019 m. gruodZio 31 d. Buvo patikrinti finansiniai dokumentai, ivertinta 2019 m.

baidariq

ir

kanojq irklavimo federacijos vykdytq sporto programrl igyvendinimui skirtq

1e5q

panaudojimo teisetumas. Sio palikrinimo i5vadoje galima konstatuoti, kad Lietuvos baidariq ir kanojq

irklavimo federacijos 2019 m. vykdytorns programoms skirtq leSq panaudojimas i5 esmes atitinka
Valstybes biudZeto leSq skyrimo, naudojimo

ir

atsiskaitymo uZ panaudotas le5as tvarkos apraSo

nuostatas, kitus finansines atskaitomybes teises aktus.

Atliekant finansines veiklos patikrinim4 buvo siekiama surinkti kuo daugiau duomenq apie
Federacijos finansines veiklos operacijas bei kit4 Federacijos finansing veikl4. Veftinant veikl4 buvo
stengiarnasi atsiZvelgti

i

pirminE ir paskesng vidaus kontrolg panaudojant finansinius iSteklius, le5q

naudojimo pagristum4, kitq svarbiq klausimq, susijusiq su Federacijos veikla, reikalaujandia leSq,
sprendimus.

Atlikus

finansines veiklos ataskaitq tikrinim4, galima teigti, kad le5os i5 esmds valdomos ir

tvarkomos teisingai, vadovaujantis galiojandiais, asociacijq finansing veikl4 reglamentuojandiais teises
aktais, nebuvo nustatyta Federacijos disponuojamq le5q panaudojimo esminiq paZeidimq poZymiq.

Federacijos leSas pagal Saltinius sudare:
Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto Federacijos veikiai skirtos leSos,

- Olimpines rinktines ir olimpines rinktines pamainos rengimo i5laidoms
- Olirnpinio solidarumo programai
- inventoriaus jsigijirnui

-7

i5

jq:

- 334 000,00 Eur;

513,54Eur.;

- I I 000,00 Eur;

- Federacijos programll finansavimui
- Europos Zaidyniq dienpinigiams

- 30 000,00 Eur;

- I 660,00 Eur;

- Rinktines treneriq atlyginimo fondui

- 22 000,00 Eur;

- Medicinos ir moksliniq tyrimq finansavimui

-

20 500,00 Eur.

LR Svietimo, mokslo ir spofto ministerijos didelio meistriSkumo programos leSos: 368 119,00 Eur;
Remejq skirta parama : 8 057,58 Eur;

L

Federacijos nariq metiniai ina5ai:

I 47 0,00 Eur;

Federacijos nariq ina5ai uZ dalyvavim4 nacionalinese varZybose 1 404,00 Eur;
Erazmus + programos leSos:

:3

172,17 Eur;

LeSos kompensacijoms uZ dalyvavimus dempionatuose

ir stovyklose: 15835,80 Eur.

Viso iki 2019-12-31 gautos le5os sudaro 844672,09Bur.
Nepanaudota

liko: 1. BiudZeto

leSq s4skaitoje

-

100,14 Eur;2. NebiudZetiniq lesq s4skaitose

-

276 256,40 Eur.
LeSos perkeltos

i2020 m.

Galima konstatuoti, kad Federacijos vadovai 2019 metais, vykdydami finansines operacijas
svarbi4 Federacijos veikl4 atsiZvelge

ir kit4

iVykdytq finansiniq Federacijos veiklos 2018 m. patikrinimr.l

ataskaitose nurodytus trukumus, Revizoriaus 2019 met4 ataskaitoje pateiktas pastabas del pastebetq

neatitikimq ir triikumq.

'

Rengiant isakymus laikornasi Sios rlSies dokumentams keliami reikalavimai. Buvo atsiZvelgta
i

ankstesniais metais tikrinusiq finansing Federacijos veikl4

institucijq

ataskaitose konstatuotus

trDkumus. Visus isakymus pasirqBo Generalinis sekretorius, kuris yra atsakingas uZ sutardiq sudarym4,

vykdym4 ir atsiskaitymEpagal sutartis. fsakymais Generalinis sekretorius tvirtina rinktiniq trenerius

ir

varLybq vyr. teisejus, skirdamas vadovaujasi Vykdomojo komiteto, Treneriq tarybos ar kitq

Federacijos valdymo organLl pagal kompetencij4 sprendimais.

'

Kanupolo

ir

slalomo disciplinq finansavimui le5q buvo skirtas atsiZvelgiant

!

Siq disciplinq

sportininkq pasiektus rezultatus. Skiriant finansavim4 Siorns disciplinoms vadovaujamasi tvarka, kuri
pagrista Federacijos istatais patvirtintomis nuostatomis, Vykdomojo komiteto sprendimais

ir kitais

atitinkamais dokumentais.

'

Planuojant leSas Federacijos veiklai, susijusiai su rinktiniq sudarymq ir

jq

siuntimu

i

treniruodiq

stovyklas ir varzybas, atsiZvelgiama i Treneriq tarybos sillymus ir sprendimus.
Federacijos finansines veiklos ir finansines atskaitomybes dokumentai tvarkomi laikantis Sia veikl4
reglamentuojandir.l teises aktq reikalavimq, Federacijos veikla vykdoma skaidriai ir tvarkingai.

Revizorius

Sauiius Razilnas

