LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA
2018 m. gruodžio 31 d.
2018 m. VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. vasario 12 d.
BENDRIEJI DUOMENYS
Asociacija Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS) įregistruota 1996 m. balandžio 25 d.
Vilniaus miesto savivaldybės Registrų centre. Registravimo Nr. 067957.
LSFS būstinė yra įsikūrusi Vilniuje, adresu Žemaitės g. 6.
LSFS valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Prezidiumas ir Prezidentas.
LSFS yra ne pelno siekianti organizacija ir vykdo šias funkcijas:
- Sąjunga teikia pasiūlymus dėl sporto šakų federacijų asignavimų iš šalies biudžeto skyrimui bei jų
paskirstymui;
- Teikia pasiūlymus dėl sporto šakų federacijų plėtojamų programų, jų rengimo, padeda jas
įgyvendinti;
- Savarankiškai ir kartu su kitomis Lietuvos organizacijomis vykdo kompleksinius ir kitus sporto
renginius;
- Rūpinasi Narių kvalifikacijos tobulinimu;
- Rengia ir įgyvendina tarptautinius bei nacionalinius projektus;
- Tarpininkauja dėl sporto darbuotojų, sportininkų bei visuomenininkų moralinio ir materialinio
skatinimo;
- Bendradarbiauja su Vyriausybės įgaliotomis institucijomis, įgyvendinančiomis kūno kultūros ir
sporto klausimus, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) bei kitomis sporto organizacijomis;
- Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja
Sąjungos tikslus;
- Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja;
- Samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
- Steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
- Steigia labdaros ir paramos fondus;
- Gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas naudoja Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
Sąjungos rėmėjai - tai organizacijos, o taip pat ir atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys, materialiai
remiantys Sąjungą.
2018 m. buvo vykdomas kompleksinis sporto renginys - Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynės,
kurių programoje buvo 27 sporto šakų varžybos, dalyvavo 6310 sportininkų iš visų 60 Lietuvos
savivaldybių.
Aktyviai dalyvauta Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, jų 2018 metais buvo 10. Ir visi
jie skirti sporto šakų federacijų trenerių ar vadybininkų kvalifikacijos kėlimui bei pačių federacijų
veiklos tobulinimui.
Kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu pasinaudojant Olimpinio solidarumo lėšomis
organizuoti mokymai sporto administratoriams.
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Pasinaudojant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa vykdytas projektas,
skirtas nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.
Pagal Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektą „Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių
nacionalinių rinktinių ekipiravimas“ buvo išdalintas 281 sportinės aprangos komplektas 34 sporto
šakų federacijų nacionalinėms rinktinėms, vykstančioms atstovauti Lietuvai Europos ar pasaulio
čempionatuose.
2018 m. jau trečią kartą organizuoti Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai, kuriems kandidatūras
teikia visos šalies sporto organizacijos, verslininkai ir žurnalistai. Renginys buvo iškilmingas,
išdalinta 12 specialiai pagamintų prizų.
Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai, sąnaudos per finansinius metus
Faktas
I. PAJAMOS IR FINANSAVIMAS
(tūkst. EUR)
1.1 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (Lietuvos jaunučių sporto žaidynės)
155000
1.2 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ir
35000
jaunių nacionalinių rinktinių ekipiravimas)
1.3 Kursų organizavimo pajamos
4002
1.4 Ilgalaikio turto pardavimo pajamos
100
1.5 Finansavimo pajamos
197651
1.6 Kitos finansavimo pajamos
9253
Iš viso:
401006
Faktas
II. IŠLAIDOS
(tūkst. EUR)
2.1 LSFS organizacinės išlaidos
101298
2.1.1 LSFS darbuotojų atlyginimai ir soc. Draudimas
75717
2.1.2 Komunalinės paslaugos
3160
2.1.3 Transporto eksploatacija (lizingas, degalai, tech. Priežiūra ir kt.)
1215
2.1.4 Ryšių paslaugos
459
2.1.5 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
3665
2.1.6 Kanceliarinės ir ūkinės prekės
40
2.1.7 Konferencijos VK posėdžiai
2690
2.1.8 Komandiruotės
7109
2.1.9 Turto vertės sumažėjimo
7243
2.2 Seminarai, konsultacijos sporto šakų vadovams, finansininkams ir treneriams
4002
2.3 Sporto vadybos apdovanojimai
11665
2.4 Sporto šakų plėtros programų ruošimas ir įgyvendinimas (federacijų
1400
finansavimo išlaidos)
2.5 Mokymosi visą gyvenimą Erasmus+ programa sporto treneriams ir
40260
vadybininkams
2.6 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (ELIT-IN, SportGO, OD4SG,
2742
ATLETYC, CHAMPO, Beach Games)
2.7 Lietuvos sporto šakų nacionalinių suaugusiųjų rinktinių ekipiravimas
35000
2.8 2018 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynės
99232
2.9 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas
39457
2.10 Projektas MIRACLE
37436
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2.11 Teisinės paslaugos
2.12 Apdovanojimai
2.13 Nario mokesčiai
2.14 Trumpalaikio turto nurašymas
2.15 Viešųjų pirkimų paslaugos
2.16 Kitos veiklos sąnaudos
Viso 2.2-2.16:
Iš viso:

116
389
2225
498
7565
17721
299708
401006

Įstaigos sąnaudos per finansinius metus
Ūkinės veiklos (nekompensuotos) sąnaudas sudaro 41053 eurų.
Veiklos sąnaudos padengiamos iš rėmėjų gautos paramos bei finansavimo.
Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per
finansinius metus
2018 metais LSFS neįsigijo ilgalaikio turto. Pardavė automobilį.
Įstaigos samdomų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje
Darbuotojų skaičius
Finansinių metų pabaigoje
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Įstaigos išlaidos išmokoms susijusiems asmenims
Finansiniais metais įstaiga susijusiems asmenims išmokų nevykdė.
Įstaigos narių skaičius finansinių metų pabaigoje
Narių skaičius
Finansinių metų pabaigoje
73

Administracijos vadovė

Ringa Baltrušaitė
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