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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 2021 m. 
pateikimo ir juos gavo. 

Tikrinamasis finansinių apskaitos dokumentų laikotarpis yra nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31. 

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 

2021-12-31 datai Federacija savo balanse turėjo 115 Eur gautinų sumų, o banko sąskaitose 2347,12 Eur piniginių 
lėšų. Ilgalaikio turto nebuvo. 

 

Pajamos 

Federacijos pajamos 2021 metais buvo sudarytos iš narių įnašų, rengiamų varžybų dalyvių mokesčių bei gautos 
paramos. 

Narių mokesčių viso surinkta 9‘213 Eur. 

Paramos gauta 2‘427 Eur. 

Pajamų iš varžybų ir antsiuvų pardavimo gauta 22‘192 Eur. 

Viso pajamų per 2021 m. gauta 33‘832 Eur. 

Sąnaudos 

Federacijos 2021 m. sąnaudos buvo sudarytos iš rengiamų varžybų išlaidų, Federacijos administravimo išlaidų. 

Federacijos administravimo sąnaudas sudaro: 

Tipas Suma (Eur) Komentaras 

Buhalterinės apskaitos išlaidos 350,00  

Federacijos administravimo išlaidos 4‘127,99 Kortelės, baneriai, interneto 
domenas, spausdintuvo dažai, 
antsiuvai, reklama, banko 
komisiniai. 

Apmokėjimas aktyviems Federacijos nariams 
pagal Federacijos valdybos sprendimus 

4‘800,00  

FITASC ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos 
išlaidos 

1‘590,00  

VISO Federacijos administravimo išlaidos: 10‘867,99  
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Federacijos organizuojamų varžybų organizavimo išlaidos sudaro: 

Tipas Suma (Eur) 

Teisėjavimo paslaugos 4‘247,11 

Varžybų vykdymas (šaudyklų paslaugos) 14‘788,75 

Prizai, medaliai, taurės, antsiuvai 4‘419,88 

Viso varžybų organizavimo išlaidos: 23‘455,74 

 

Vertinant banko sąskaitų išrašus, matyti, kad viso Federacija per 2021 m. patyrė 34‘323,73 Eur išlaidų. 

 

Išvados 

Pagal pateiktus dokumentus ir informaciją esminių neatitikimų nenustatyta. 

 

 

Revizorius          Mantas Juozaitis 

 

 


