
LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA 
   

REVIZIJŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS 

 
LTF revizijos komisija, susidedanti iš Luko Matulaičio, Viliaus Aleliūno bei Gaudrės Likšaitės  

vadovaudamasi LR Asociacijų įstatymu bei LTF (toliau – Federacija) įstatais, patikrino 

Federacijos 2021-ųjų metų finansinę veiklą. Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija nėra 

finansinis auditas ir neatlieka tokių funkcijų. Komisijos misija yra nepriklausomai, LTF 

visuomenės ir Federacijos narių vardu peržvelgti Federacijos veiklą ir paviešinti arba 

informuoti Federacijos vadovybę bei narius apie galimus finansinius ir procedūrinius 

neatitikimus arba net pažeidimus. 

Revizijų komisija, atlikdama patikrinimą, naudojosi Generalinio sekretoriaus Dainiaus 

Šimkaičio pateiktais Federacijos ūkinės-finansinės veiklos dokumentais. Komisija atliko 

esminių patvirtinto 2021 m. Federacijos biudžeto punktų laikymosi bei Federacijos 

administracinės veiklos išlaidų peržiūrą. 

 

Patikrinimo metu nustatyta: 

1. Federacijos dokumentai tvarkomi ir saugomi gerai – yra visų ūkines operacijas 

pagrindžiančių dokumentų (sutarčių, sąskaitų ir kt.) originalai, jie nesunkiai randami. 

2. Federacijos gautos lėšos buvo panaudotos nenukrypstant nuo patvirtinto biudžeto. 

3. Federacijos administraciniai kaštai pagrįsti, lėšos naudotos racionaliai.   

Per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų sudėtis buvo: 

Parama Suma 
LT įmonių parama 153 
Užsienio įmonių parama 1,300 
Gyventojų parama per VMI 1,045 
Narių įnašai 5,300 
Valstybės biudžetas 26,835 
Savivaldybių biudžetas   
LTOK 31,993 
ETU   

Viso 66,626 
Pardavimo pajamos   



Licencijų pajamos 3,852 
Starto mokesčiai 6,262 
Paslaugų pajamos 3,600 

Viso 13,714 
Kitos pajamos   

Kitos pajamos 2,085 
Viso 2,085 

    
IŠ VISO 82,426 

 

 

Gautas lėšas LTF panaudojo šioms įstatuose numatytoms reikmėms: 

Sąnaudos Suma 
Dalyvavimo varžybose sąnaudos 26,014 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 19,415 
Renginių organizavimo sąnaudos 16,066 
Suteiktų renginių savikaina 9,058 
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 7,894 
Skelbimų ir reklamos sąnaudos 1,941 
Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos 846 
Transporto išlaikymas 753 
Patalpų išlaikymo 390 
Ryšių sąnaudos 48 
Viso 82,426 

 

Komisijos rekomendacijos: 

 

1. Revizijos komisijai nepavyko gauti išrašytų sąskaitų kopijų, LTF administracija jų 

neturi (turi tik apskaitą atliekanti bendrovė). Rekomenduotina turėti visų ūkinių 

operacijų dokumentus (el. laikmenoje). 

2. LTF nario mokesčio dydį nustato LTF visuotinis narių susirinkimas. Revizijos 

komisijos rekomendacija kiekvienais metais LTF visuotiniame narių susirinkime 

pasitvirtinti LTF narių mokestį. 

3. Federacijos raštai bei įsakymai formuojami teisingai, laikantis numatytų teisės aktų, 

tačiau dalis federacijos siunčiamų arba rašomų dokumentų pasirašoma el. būdu, o 



kita dalis – gyvai. Rekomenduotina vieno pobūdžio dokumentus pasirašinėti vieno 

tipo parašu. Revizijos komisija rekomenduoja visus dokumentus pasirašyti el. 

parašu. 

4. Rekomenduotume atlikti kasmetinį finansinės atskaitomybės išorinį auditą.  

5. Federacijos tinklalapyje skelbiami VK protokolai, ataskaitos, kiti dokumentai. 

Revizijos komisija siūlo šiuos dokumentus struktūrizuoti, kad būtų aišku, kokie 

dokumentai yra skelbiami. 

6. Federacijos tinklalapyje nėra paskelbta 2021 m. AM veiklos ataskaita (reikalaujama 

ŠMSM). 

7. Ne visos sąskaitos pasiekamos dokumentų saugykloje, t.y. kai kurios nuorodos į 

sąskaitas neveikia.  

 

 
Komisijos pirmininkas    Lukas Matulaitis 
Komisijos pirmininko pavaduotojas  Vilius Aleliūnas 
Komisijos narys     Gaudrė Likšaitė 


