
                                             (Tvirtinimo žyma)

                            (ataskaitos sudarymo data)

I. TURTAS

1. Pinigai

2. Kitas turtas

Turtas, iš viso

II.

1. Dalininkų kapitalas

2.
Sukaupta veiklos rezultatų 
suma

III. FINANSAVIMO SUMOS
IV. ĮSIPAREIGOJIMAI

V. PAJAMOS
1. Finansavimo pajamos

2. Kitos pajamos

Lietuvos sportinės žūklės federacija 191935171
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(Metinės ataskaitos forma)

____________________________________________________
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Nuosavas kapitalas, finansavimo               sumos ir 
įsipareigojimai, iš viso

Žemaitės g.6 Vilnius
( buveinė (adresas), registras, kuriami kaupiami ir saugomi duomenys) 

NUOSAVAS KAPITALAS

METINĖ ATASKAITA

2022-01-31 Nr. _____

(eurais)

Straipsniai

(ataskaitinis laikotarpis)
2021-01-01 iki2021-12-31

Eil. Nr.

 Praėjęs ataskaitinis                          
laikotarpis 

878                                     

 Ataskaitinis laikotarpis 

1748                                      

1748                                      878                                     

878                                     

-                                         -                                      

1748                                      

60554                                    30644                                 



VI. SĄNAUDOS

1. Veiklos sąnaudos

2. Kitos sąnaudos

VII.

VIII. PELNO MOKESTIS

IX.

X.

Eur Val.
1.

Lietuvos Respublikos 
juridiniai                        
asmenys

2.
Užsienio valstybių 
juridiniai asmenys 0

2.1.

2.2.

3.
Fiziniai                  asmenys 
ir anonimai X

4.

Gyventojai, skyrę                
gyventojų pajamų 
mokesčio dalį X 0 X X X

5. Iš viso X

X

GRYNASIS VEIKLOS             REZULTATAS

Gautos paramos pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

Turto 
panauda

Savanorių 
darbas*

INORMACIJA APIE GAUTĄ PARAMĄ, SUTEIKTĄ LABDARĄ, PARAMĄ

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Pavadinimas
Kodas,            
buveinė                     
(adresas)

Pinigai 
Turtas,                       
išskyrus                              
pinigus

Paslaugos

-                                         -                                      

60544                                    30644                                 

                                           -                                           -   



Iš viso
Iš jų 

saviems 
tikslams

1. Pinigai 0 0

2. Turtas, išskyrus pinigus

3. Iš viso 0 0 0 0

Kodas, 
buveinė 
(adresas)

Pinigai
Turtas, 
išskyrus 
pinigus

Paslaugos

1.
1.1.

1.2.

2.
X

3. X

XI. VEIKLOS INFORMACIJA

Turto panauda

Pavadinimas

Juridiniai                       asmenys

Fiziniai                           asmenys

Iš viso

0

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara, parama

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas
Suteiktos labdaros, paramos dalykas

Panaudota per                    
ataskaitinį laikotarpį

Paramos dalykas
Likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje



1.

2.

3.

4.
*Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos.

 

_______________________Prezidentas _____________     

Dalyvių (narių, dalininkų) skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(vardas, pavardė)(parašas)
    _____________     Tomas Būdas

(subjekto įstatuose nurodyto                                         valdymo organo nario 
pareigų                                pavadinimas)

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kita informacija

Federacija vykdo aukšto meistriškumo sporto veiklą 
Lietuvoje, apima 9 sportinės žūklės disciplinas: sportinė 
karpių žūklė, poledinė žūklė, plūdinė žūklė, spiningavimas 
iš valčių, dugninė (feeder) žūklė, jūrinė žūklė, muselinė 
žūklė, tvenkinių upėtakių ir method feeder. Šioms 
sportinės žūklės disciplinoms reikalinga suformuoti 
atskiras nacionalines rinktines po 6-8 sportininkus ir po 2-
3 trenerius, kad deramai atstovauti Europos ir pasaulio 
čempionatuose. 2021 metais surengta virš 20 nacionalinių 
varžybų etapų. Tuo siekiame vystyti bei populiarinti 
įvairias sportinės žūklės disciplinas taip pat į žūklės sportą 
pritraukti daugiau jaunimo ir plėsti sportininkų skaičių. 
Šviesti sportininkus, trenerius, visuomenę apie sąžiningą 
sportą, dopingo žalą. Skatinti visuomenės domėjimąsi 
sportine žūkle, fiziniu aktyvumu ir sveikatingumu.

Veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti                                                    
darbai 

Ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai, 
uždaviniai ir  planuojami atlikti darbai

Federacija 2022 metais planuoja surengti  25  Lietuvos 
čempionato etapus, sudaryti nacionalines rinktines 
skirtingose sportinės žūklės disciplinose. Deramai 
atstovauti pasaulio ir Europos čempionatuose: 
Prancūzijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, PAR, Portugalijoje, 
Italijoje, Ukrainoje, Lenkijoje. 2022 metų vasario mėnesį 
Federacija rengia Lietuvoje poledinės žūklės pasaulio 
čempionatą, kuriame planuojama sulaukti dalyvių iš 10-
ties valstybių.

13 13


