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2020-07-25 Pakartotinio visuotinio Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos (dabar – Lietuvos sportingo 
federacijos) („Federacija“) susirinkimo metu Federacijos revizoriumi buvo išrinktas Federacijos narys Mantas 
Juozaitis („Revizorius“).  

Revizoriaus užduotis yra vadovaujantis Federacijos įstatais ir galiojančiais teisės aktais atlikti Federacijos reviziją.  

Revizorius kreipėsi į Federacijos prezidentą Giedriu Malakauską dėl Federacijos veiklos dokumentų už 2020 m. 
pateikimo ir juos gavo. 

Tikrinamasis finansinių apskaitos dokumentų laikotarpis yra nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31. 

Atliekant Federacijos reviziją buvo siekiama surinkti kuo daugiau duomenų apie sudarytus Federacijos sandorius, 
finansines operacijas, bei Federacijos veiklos skaidrumą. Vertinant Federacijos veiklą buvo analizuojamas 
Federacijos pajamų surinkimas, bei sąnaudų pagrįstumas, lėšų panaudojimas pagal tikslinę jų paskirtį. 

Federacija neturi pagal darbo sutartis samdomų darbuotojų.  

 

DUOMENŲ APIBENDRINIMAS 

 

Turtas 

2020-12-31 datai Federacija savo balanse turėjo 1‘045 Eur gautinų sumų, o banko sąskaitoje 2‘101,60 Eur 
piniginių lėšų. Ilgalaikio turto nebuvo. 

 

Pajamos 

Federacijos pajamos 2020 metais buvo sudarytos iš narių įnašų, rengiamų varžybų dalyvių mokesčių bei gautos 
paramos. 

Narių mokesčių viso surinkta 8‘735 Eur. 

Paramos gauta 3‘000 Eur. 

Iš rengtų varžybų dalyvių mokesčių gauta 19‘415 Eur. 

Viso pajamų per 2020 m. gauta 31‘150 Eur. 

Sąnaudos 

Federacijos 2020m. sąnaudos buvo sudarytos iš rengiamų varžybų administravimo išlaidų, Federacijos 
administravimo išlaidų. 

Federacijos administravimo sąnaudas sudaro: 

Tipas Suma Komentaras 

Buhalterinės apskaitos išlaidos 350,00  

Federacijos administravimo 
išlaidos 

1‘068,93 Kortelės, baneriai, diplomai, 
maketavimas, domenas, 
spausdintuvo dažai, VĮ Registrų 
centras, notaras, logotipo 
kūrimas. 

Apmokėjimas aktyviems 
Federacijos nariams pagal 
Federacijos valdybos 
sprendimus 

4‘800,00  

FITASC narystės mokestis 1‘410,00  
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Lietuvos sporto federacijų 
sąjunga narystės mokestis 

30,00  

Kitos išlaidos 180,00 Teisėjų mokymai 

VISO Federacijos 
administravimo išlaidos: 

7‘838,93  

 

Federacijos organizuojamų varžybų organizavimo išlaidos sudaro 4‘580 Eur teisėjavimo paslaugos, 14‘112,50 Eur 
varžybų vykdymas (šaudyklų paslaugos), 2‘368,80 Eur prizai, medaliai, taurės. 

Viso Federacija per 2020 m. patyrė 28‘900,23 Eur išlaidų. 

 

Išvados 

Per 2020 m. Federacija gavo 31‘150 Eur pajamų, patyrė 28‘900,23 Eur išlaidų, veiklos rezultatas 2‘249,77 Eur. 

Pagal pateiktus dokumentus ir informaciją esminių neatitikimų nenustatyta. 

 

 

Revizorius          Mantas Juozaitis 

 

 


