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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA  
 

                                                            

Lietuvos plaukimo federacija 

Nariams 

  

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

 

Nuomonė  

Mes atlikome asociacijos  Lietuvos plaukimo federacija (toliau – Asociacijos) finansinių 
ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, tą dieną pasibaigusių 
metų veiklos rezultatų ataskaita ir  aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 
santrauką, auditą. 

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia  

Lietuvos plaukimo federacijos 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių 
metų finansinius veiklos rezultatus pagal Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal 
šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 
ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos 
standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir 

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų 
surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kiti dalykai 

Asociacijos 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas 

auditorius, kuris 2020 m. kovo 18 d. apie minimas finansines ataskaitas pareiškė besąlyginę 
nuomonę. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Asociacijos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima 
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos 
informacijos pateikimą. 
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Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios 

formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir 
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba 
mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu 

remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime 
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija 

atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta 

laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu 
atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

• Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių 
metų finansinių ataskaitų duomenis; ir 

• Asociacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Pelno 

nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo taisykles, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir 
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos 
principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Asociaciją ar nutraukti 

veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Asociacijos finansinių ataskaitų rengimo 
procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama 
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad 

reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal 
TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams 
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  
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• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba 
klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 
pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl 
apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo 
rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas 
aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 
Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų 
bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 

remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Asociacijos gebėjimo tęsti 
veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus 

išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, 
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados 
pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi 
įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Asociacija negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, 
ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų 
teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito 

apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės 
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 

 
 

 

 

Auditorė Sigita Kliukinskaitė 

2021 m. kovo mėn. 15 d. 
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LIETUVOS PLAUKIMO   FEDERACIJA 
LITHUANIAN SWIMMING FEDERATION  

Juridinių asmenų registras, kodas 191917910, Neries krantinė 16-406, Kaunas 48402,  el. p.  info@ltuswimming.com; 
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT49 7044 0600 0150 1455, AB SEB bankas 

 

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, taip pat nurodomi ateinančių̨ 

finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai; 
 

Asociacijos veiklos tikslai:  

- koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos 
Respublikoje ir užsienyje, sudaryti palankias veiklos sąlygas Federacijos nariams plėtojant 
tarpusavio ir tarptautinius ryšius su plaukimą, šuolius į vandenį, dailųjį plaukimą, plaukimą 
atviruose vandenyse, veteranų plaukimo propaguojančiomis organizacijomis; 

- rengti ir vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą;  
- rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos 

Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo; 

- atlikti vienintelio FINA ir LEN nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai 

suteiktomis teisėmis Lietuvos plaukimo, šuolių į vandenį, dailiojo plaukimo,  plaukimo 
atviruose vandenyse  ir veteranų plaukimo sporto plėtros tikslams siekti 

 

Strateginiai asociacijos tikslai ir pasiekimo indikatorius:  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo indikatorius 2020 m. 

1. Tikslas: Parengti plaukikus sėkmingam dalyvavimui 2020 m. OŽ 

1.1 Užtikrinti pilnavertį OR kandidatų pasirengimą 2018-2020 m sezonui 

1.1.1 Vykdyti treniruočių stovyklas pagal 
trenerių pasirengimo planą 

Plano įvykdymas % 30 % 

Pandemija 

1.1.2 Dalyvauti kontrolinėse tarptautinėse 
varžybose pagal sudarytą trenerių planą 

Konkrečių tikslų 
įgyvendinimas balais (max 
10) 

Pandemija 

Atšaukta 

1.1.3 OR kandidatų medicininio, psichologinio 
rengimo užtikrinimas bei kontrolė 

Užtikrinimo balas (max 10) 9 

1.1.4 Kuo geresnių sąlygų užtikrinimas užsienyje 
studijuojantiems ir besirengiantiems OR 

kandidatams 

Treniravimosi ir gerbūvio 
užtikrinimas balais (max 10) 

9 

1.1.5 Sėkmingas dalyvavimas pagrindinėse 
sezono varžybose 

 

• Medaliai (vnt.) 

• Finalai (vnt.) 

• Estafetės (vnt.)  
• *Estafetės vieta  

Pandemija 

Atšaukta 

1.2 Aukšto meistriškumo trenerių kvalifikacijos kėlimas 
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1.2.1 Rengti tobulinimo seminarus įtraukiant 
aukšto meistriškumo sportininkų rengimo 
klausimus 

Vnt.  4 

1.2.2 Sudaryti sąlygas treneriams praktinės 
patirties semtis bendradarbiaujant su 

pažangiausiomis plaukimo šalimis 

Trenerių sk.  
  

Pandemija 

Atšaukta 

1.3 Sukurti Lietuvos plaukimo centrą olimpinio dydžio baseine 

1.3.1 Sukurti Lietuvos plaukimo centro modelį Procesas % Pandemija 

Atšaukta 

1.3.2 Įgyvendinti sukurtą modelį Procesas % Pandemija 

Atšaukta 

2. Tikslas: Rengti perspektyvinę plaukimo pamainą 

2.1  Vykdyti parengtas programas 

2.1.1 EJOF programos vykdymas Procesas % 

Dalyvių sk.  
Medalių sk. 
Finalų sk. 

50 % 

 

Pandemija 

Atšaukta 

2.1.2 EjmČ programa vykdymas Procesas % 

Dalyvių sk. 
Medalių sk. 
Finalų sk. 

50% 

 

Pandemija 

Atšaukta 

2.2 Trenerių kvalifikacijos kėlimas 

2.2.1 Rengti tobulinimo seminarus įtraukiant 
perspektyvinio jaunimo rengimo klausimus 

Vnt.  4 

3. Tikslas: Sklandus varžybinės sistemos veikimas bei augimas 

3.1 Užtikrinti plaukimo sporto varžybų sistemos sklandų veikimą bei augimą 

3.1.1 Vykdyti varžybas pagal sutarytą kalendorių Plano vykdymas  % 30% 

Pandemija 

Atšaukta 

3.1.2 Didinti varžybose dalyvaujančių 
sportininkų sk.  

Vnt. per metus 

 (LČ+ LjmČ+LjnČ+LvČ) 
Pandemija 

Atšaukta 

3.1.3 Ugdyti esamų teisėjų kompetencijas Tarpt. Ir nacionalinių kat. sk.  ir 30 

3.1.4 Naujų teisėjų ugdymas Vnt.  + 10 

3.1.5 Sukurti plaukimo teisėjų registrą bei 
apskaitą 

Procesas % 100 % 

3.1.6 Didinti varžybų sklaidą, populiarumą Varžybų aprašymas ir kita 
sklaida pagal kalendorinį 
planą % 

80 % 

3.2 Užtikrinti šuolių į vandenį, OW, dailiojo plaukimo ir veteranų varžybų sistemos sklandų 
veikimą bei augimą 

3.2.1 Vykdyti varžybas pagal sudarytą 
kalendorių 

Plano vykdymas  % 30% 

Pandemija 

Atšaukta 

3.2.2 Didinti varžybose dalyvaujančių 
sportininkų sk. ŠV 

Vnt. per metus  

(LČ+ LjmČ+LjnČ+LvČ) 
Pandemija 

Atšaukta 

3.2.3 Didinti varžybose dalyvaujančių 
sportininkų sk. OW 

Vnt. per metus (LČ) Pandemija 

Atšaukta 

3.2.4 Didinti varžybose dalyvaujančių 
sportininkų sk. DP 

Vnt. per metus  

(LČ+ LjmČ+LjnČ+LvČ) 
Pandemija 

Atšaukta 



 

 

4. Tikslas: Lietuvos plaukimo federacija – skaidri, atvira, pažangi, produktyvi Lietuvos sporto 
organizacija  

4.1 Užtikrinti pakankamą LPF biudžetą, kuris padėtų siekti užsibrėžtų strateginių tikslų.  
4.1.1 Siekti kuo didesnio finansavimo iš 

valstybinio sektoriaus 

Eur/metus  

 

702 708 Eur 

4.1.2 Siekti kuo didesnio finansavimo iš 
nevalstybinio sektoriaus 

Eur/metus 324 372 Eur 

4.2 Užtikrinti skaidrų LPF biudžeto naudojimą 

4.2.1 Vykdyti viešuosius pirkimus Proceso % 100 % 

4.2.2 Teikti viešai prieinamas ataskaitas, VK 

nutarimus ir kitą privalomą informaciją 

Proceso % 100 % 

5.3 Užtikrinti optimalią LPF darbuotojų struktūrą, skirtą iškeltiems strateginiams tikslams 
pasiekti 

5.3.1 Nuolatos dirbančių LPF ofiso darbuotojų 
skaičius  

Vnt.  4 

5.3.2 Tobulinti darbuotojų vadybines, 
organizacines bei kitas profesines 

kompetencijas  

Mokymų dienų sk.  - 

5.4 LPF juridinių narių stiprinimas 

5.4.1 Peržiūrėti esamus LPF juridinius narius 
nustatant konkrečius reikalavimus nariams  

Procesas % 100% 

5.4.2 LPF narių plėtra  Viso LPF narių vnt. 25 

5.4.3 LPF narių stiprinimas ir įtraukimas į LPF 
veiklą 

Procesas % 60 % 

 

Dėl 2020 metais šalyje paskelbto karantino dauguma 2020 metų renginių ir planuotų tikslų buvo 
nukelti. LPF strateginis planas pratęstas iki 2021 12 31 d.   

 

2. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių̨ finansinių metų 

pabaigoje. 

 

LPF juridinių narių skaičius 2019 metų pabaigoje: 25  

LPF juridinių narių skaičius 2020 metų pabaigoje: 25  
 

 

 

 

Prezidentas                       Emilis  Vaitkaitis 

 


