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LIETTIVOS SPORTO FEDERACIJTJ S.UTINGOS
REVIZJOS KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

1
Bendrosiosnuostatos
1.1. Sis reglamentasnustatoLietuvos sportofederacijqs4jungos(toliau - S4junga)Revizijos
komisijos(toliau - Komisija) sudarymoir darbo organtzavimotvark4bei Komisijos nariq teisesir
pareigas.
1.2. Komisijayra SqjungosprieZiDros
organas,kurio tikslas- periodi5kaikontroliuotiir tikrinti
Sqiungosfinansingveikl4 ir informuoti apie Sqjungosmetinesfinansinesveiklos tikrinimo
rczttltatusV isuotininariq susirinkim4.
1.3. Komisija yra atskaitingaVisuotiniamnariq susirinkimui.
2.
Komisijos nariai
2.1. RevizijoskomisijarenkamaVisuotinionariqsusirinkimoi5 Sqjungos
nariq.
2.2. Revizijoskomisijasudaroma
i5 3 (trijq)nariq:Revizijoskomisijospirmininkoir 2 (dviejq)
nariq.
2.3. Komisijosnariai renkamipaprastaVisuotiniamenariq susirinkimedalyvaujandiq
S4jungosnariqbalsqdauguma.
2.4. Komisijos nariai pradedaeiti savopareigaskit4 dien4po Visuotinio nariq susirinkimo
juos i5rinkti isigaliojimodienos.
sprendimo
2.5. Revizijos komisijos nariais negali b[ti SqjungosPrezidentas,Prezidiumonariai ar
General
inis sekretorius.
2.6. Tie patys asmenysRevizijoskomisijosnariaisgali buti renkami ne daugiaukaip 4
(keturioms)
kadencijoms
i5 eiles.
2.7. Komisijosnarys netenkasavo igaliojimq pasibaigus4 (keturiq)metq kadencijaiarba
ji i5
Visuotiniame nariq susirinkimedalyvaujandiqS4jungosnariq balsq daugumaatSaukus
pareigq.
2.8. Komisijos narys turi teisg atsistatydintii5 pareigq,pateikgspra5ym4Visuotiniamnariq
susirinkimui.Visuotiniamnariq susirinkimuii5rinkusnauj4Komisijos nari,jis savopareigaseina
iki Komisijoslikusioskadencijospabaigos.
2.9. Komisijos narys neturi teisessavavaliSkaisustabdytisavo igaliojimq ar perleistijuos
kitam asmeniui.
2.10. Komisijosnarys,del sveikatos
b[klesar kitq prieZasdiq
nepajegiantis
eiti savopareigqtaip
pat ir Komisijosnario, kuris jtariamasar kaltinamaspadargsnusikalstam4
veikq Prezidiumo
gali b[ti sustabdytiir artimiausiame
sprendimu
Visuotiniame
nariqsusirinkimeyra sprendZiamas
klausimas
del Komisijosnarioat5aukiamas
i5 pareigtl.
2.11. Komisijai5 savonariqi5sirenka
Komisijospirminink4.
2.12. Komisija klausimussprendZiakolegialiai,Sprendimaipriimami paprastabalsq dauguma,
po lygiu,lemia pirmininkobalsas.
balsamspasiskirsdius

Komisijos nariq teis6sir pareigos
3
3.1. Komisijosnariai,atlikdamimetinfS4jungosfinansinesveiklospatikrinim4ir rengdami
metingataskait4,turi teisg:
3.1.1. gauti i5 Sqjungosfinansinesveiklos patikrinimui reikalingusdokumentusir (arba)jtl
kopijas,taip pat bDtin4informacij4apieS4fungosfinansingveikl4;
3.1.2. reikalauti, kad S4jungojebDtq sudarytostechniness4lygosatlikti metines finansines
veiklospatikrinim4;
3.1.3. teikti pastabas
ir siiilymusS4jungosGeneraliniam
sekretoriui;
3.1.4. kitasSqfungoslstatuoseir SEjungos
numatytasteises.
savivaldossprendimuose
3.2. Komisijosnariai,atlikdamiS4jungosmetinesfinansinesveiklospatikrinim4ir rengdami
privalo:
metingataskait4,
3.2.1. kart4 per metus,ne veliau kaip per 3 (tris) menesiusnuo finansiniqmetq pabaigos,
patikrinti Sqjungosmetingfinansingveikl4 ir parengtimetingataskait4;
3.2.2. parengt4meting ataskait4pateikti SqjungosGeneraliniamsekretoriuiir pristatyti
j4 Visuotiniamenariq susirinkime;
3.3. Sqfungosmetinesfinansinesveiklospatikrinimometu nustatgfinansinesatskaitomybes
nusiZengimus,
informuoti apiej uos Prczident4;
3.4. Sqjungosmetingfinansingveikl4 tikrinti objektyviaiir s4Ziningai,iki Visuotinionariq
susirinkimovie5ainevertintiir neskelbtiatlikto patikrinimorezultatq;
3.5. laikytis konfidencialumo isipareigojimo
neatskleistitretiesiemsasmenims
informacijos,kuri jiems tapo LinomaatliekantS4jungosfinansinesveiklos patikrinim4,i5skyrus
informacij4,kuri yra pateikiamaVisuotiniamenariqsusirinkimepristatytojemetinejeataskaitoje;
3.6. atlikti kitas Sqjungos istatuose,Sqjungossavivaldossprendimuose
ir Lietuvos
Respublikosteisesaktuosenumafrtaspareigas.
4.
Komisijos veiklos organizavimas
pateikta
4.1. KomisijaatliekaS4jungosfinansines
veiklospatikrinim4vadovaudamasi
S4jungos
informacija.
4.2. Atlikusi S4jungos
finansines
veiklospatikrinimqKomisrjaparengra
metingfinansingataskait4,
kuriojenurodoma:
4.2.1. ar Sqjungosfinansiniq ataskaitqrinkiniai atitinka istatymqkeliamusreikalavimus;
4.2.2. ar Sqjungosi5laidos ir pajamos per ataskaitini laikotarpi atitinka Visuotiniame
nariq susirinkimepatvirtintq pajamqir i5laidqs4mat4;
4.2.3. kita, Komisijos nuomone,svarbi informacija,susijusisu Sqjungosmetinesfinansines
veiklospatikrinimorezultatais.
pasira5o
4.3. Metingataskait4
visi Komisijosnariai.
4.4. Komisijos metinesataskaitosi5klausymasi Visuotinio nariq susirinkimodarbotvarkg
atskiruklausimu.
iraSomas
4.5. Komisijosataskaitayravie5aiskelbiamaSqjungosinternetopuslapyje.
4.6. Komisijos nariai istatymq nustatyta tvarka atsako ui, Siame reglamente numatytrl
imq nesilaikym4.
isipareigoj
5.
Baigiamosiosnuostatos
Visuotiniamenariqsusirinkime
tvirtinamaspaprasta
5.1. Revizijoskomisijosdarboreglamentas
ir
dalyvaujandiqS4jungosnariq balsq daugumair isigaliojakai juos pasira5oPrezidentas
General
inis sekretorius.
S4jungosinternetopuslapyje.
skelbiamas
5.2. Revizijoskomisijosdarboreglamentas
patvirtintasVisuotiniamenariq susirinkime2018m.
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