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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Bendroji informacija
Lietuvos Kerlingo Asociacija įregistruota 2002 m. gruodžio 16 d. Įmonės identifikacinis kodas 295758520. Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais.
Bendrovės veikla:
941200 - Profesinių narystės organizacijų veikla
931200 - Sporto klubų veikla
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2021 m. – 1 darbuotojas.
Apskaitos politika
(a)

Apskaitos pagrindas
Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartų nuostatomis, galiojusiomis 2020-12-31 dieną. Bendrovė
sudaro pilną finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita.
Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo,
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis kaupimo ir
veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos
įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Lietuvos Kerlingo Asociacija neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba reikšmingai
sumažinti savo veiklos apimties.

(b)

Nematerialusis ilgalaikis turtas
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Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą
sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės
turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos. Balanse parodoma nematerialiojo turto likutinė vertė, t.y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina,
atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą naudingo tarnavimo laikotarpį:
Programinė įranga
Licencijos

3 metai
3 metai

Bendrovėje turtas yra priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, kai turtas yra naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina
yra ne mažesnė už 500 Eur.
(c)

Materialusis ilgalaikis turtas
Finansinėse ataskaitose visi ekonominiai ištekliai, kuriais disponuoja įmonė, pripažįstami turtu, jeigu įmonė tikisi ateityje gauti naudą iš šių išteklių
naudojimo bei pastarieji turi vertę, kurią galima patikimai išmatuoti.
Ilgalaikis turtas, pateiktas finansinėse ataskaitose, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo arba jo pasigaminimo savikaina atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, kuriai priskiriama įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo
išlaidos, sumokėti negrąžinami mokesčiai, projektavimo, montavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti išlaidos, infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos.
Materialusis turtas yra priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, kai jis atitinka šiuos kriterijus: turtas yra naudojamas ilgiau kaip vienerius metus, įmonė
tikisi gauti iš turto ekonominės naudos, turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už 1000 Eur., įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo šių suteikiamo rezultato:
 Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką,
šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.
 Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko,
šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas
neskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo.
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Įmonėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo būdas. Skirtingoms ilgalaikio materialiojo
turto grupėms yra patvirtinti skirtingi nusidėvėjimo normatyvai.

Turto grupės
Pastatai ir statiniai

Vidutinis naudingo tarnavimo
laikas (metais)
15

Mašinos ir įrengimai

5

Transporto priemonės

6

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

3

Kitas materialusis turtas

3

Nurodytos nusidėvėjimo normos taikomos nuo 1 dienos, o tiems ilgalaikio turto vienetams, kurie buvo įsigyti iki šio termino, taikomi ankstesniais
metais Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų nustatytos nusidėvėjimo normos. Turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai
neperžiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas pajamas su ilgalaikio materialiojo turto balansine
verte ir pripažįstami pelno (nuostolio) ataskaitos kitos veiklos pajamų ar sąnaudų straipsnyje.
Visas nenaudojamas ir nusidėvėjęs turtas yra nurašytas. Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė atlieka IMT inventorizaciją.
Bendrovės turto vertinimo sumos peržiūrimos kiekvienos balansinės ataskaitos dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas
nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių: grynoji realizacinė
arba turto naudojimo vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi dėl
nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
(d)

Finansinis turtas
Investicijos į įmonių akcijas, Lietuvos Kerlingo Asociacijos apskaitoje užregistruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina,
pakoreguota nuvertėjimo suma. Kitas finansinis turtas balanse parodomas taip pat įsigijimo savikaina. Jeigu yra nuvertėjimo požymių, finansinis
turtas nuvertinamas.
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(e)

Atsargos
Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos
įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su
pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susiję su atsargų
įsigijimu išlaidos. Minėtos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.
Pagamintos produkcijos vertė nustatoma įskaičiuojant į vertę sunaudotas žaliavas ir gamybinių įrengimų nusidėvėjimą, gamybinio personalo darbo
užmokestį ir socialinį draudimą, sunaudotą energiją. Nebaigta gamyba įvertinama pagal sukauptas tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba
grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu LR nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo
santykiu.
Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Taikant šį būdą daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos atsargos,
kurios buvo įsigytos anksčiau.
Atsargų pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, t.y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų pardavimu susijusi operacija. Kiekvieno
balanso sudarymo dienai Bendrovė peržiūri atsargų balansines vertes, siekiant nustatyti ar nėra atsargų nuvertėjimo požymių. Jeigu tokie požymiai
yra, tada atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gali būti didesnė už jų grynąją galimo realizavimo vertę, jeigu atsargos buvo sugadintos,
visiškai arba iš dalies paseno, jų pardavimo kaina nukrito ar išaugo įvertintos gamybos baigimo arba pardavimo išlaidos. Atsargų nukainojimas iki
grynosios galimo realizavimo vertės atliekamas pagal kiekvieną atsargų vienetą taip, kad atsargų balansinė vertė neviršytų sumos, kurią tikimasi
gauti pardavus arba sunaudojus atsargas įprastinio įmonės veiklos ciklo metu. Vertės sumažėjimo nuostoliai pripažįstami veiklos sąnaudomis, o
atsargų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas pripažįstamas pajamomis.

(f)

Gautinos sumos
Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės
sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos
ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Abejotinomis skolomis laikomos skolos, pradelstos ilgiau negu vieneri metai.
Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

Kopija tikra, turi prima facie galią

5

Lietuvos Kerlingo Asociacija
Įmonės kodas 295758520 Adresas: Ateities g. 10A, LT-08303 Vilnius
Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos Eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
(g)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių
investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

(h)

Nuosavas kapitalas ir rezervai
Įmonės nuosavam kapitalui priskiriam nepaskirstytas pelnas.
Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba
nepadengti nuostoliai.

(i)

Įsipareigojimai
Įmonės įsipareigojimais, kurie pripažįstami apskaitoje, yra laikomos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kurios turės
būti įvykdytos ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. Planuojami sandoriai Bendrovės įsipareigojimais nepripažįstami. Trumpalaikiais
įsipareigojimais yra laikomi tokie įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vieną Bendrovės įprastinės veiklos ciklą arba per vienus metus nuo
balanso sudarymo datos. Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai apima Bendrovės įsiskolinimus bei įsipareigojimus prekybos partneriams, kredito
įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.
Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Bendrovė jį įvertina savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Su sandorių sudarymu susijusios
išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės
atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.
Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai iš naujo įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; kiti ilgalaikiai
finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – savikaina.
Bendrovė nurašo finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, anuliuojamas ar nustoja galioti. Perleidus ar kitaip
panaikinus finansinį įsipareigojimą (ar jo dalį), pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis), jei toks yra. Kai
Bendrovė perleidžia dalį arba visą finansinį įsipareigojimą kitiems ir taip sukuria naują finansinį turtą ar prisiima naują finansinį įsipareigojimą,
perleistasis finansinis įsipareigojimas arba jo dalis nurašomi.

(j)

Pajamos
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Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamos įvertinamos tikrąją verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Prekių pardavimo
pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali
būti patikimai įvertinta. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tuomet, kai
sandoris yra baigtas, o pajamų suma ir sąnaudų suma, susijusi su paslaugų teikimo sandorių ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.
Kitos veiklos pajamos yra naudoto ilgalaikio turto pelnas.
Finansinės veiklos pajamos – tai gautos palūkanos, valiutos kurso pasikeitimo įtakos rezultatas, sumokėtos baudos ir delspinigiai, kurie nebuvo
priskirti veiklos sąnaudoms.
(k)

Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios
pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į veiklos bei
bendrąsias ir administracines sąnaudas. Veiklos sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su kerlingo sporto vykdoma veikla
per ataskaitinį laikotarpį. Bendrosios ir administracinės sąnaudos - ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Bendrovės tipine veikla,
sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio sklandžiai vykdyti bendrovės veiklą. Veiklos, bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos,
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos.
Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio turto pardavimo nuostolis.

(l)

Atidėjiniai
Atidėjiniai apskaitomi tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi kiekvieno
balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

(m)

Pelno mokestis
Lietuvos Kerlingo Asociacija yra nepelno siekianti organizacija.
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(n)

Valiutos perkainojimas
Valiutinės operacijos registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, Eurais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų Euro kursą ir Lietuvos
banko skelbiamą užsienio valiutos santykį.
Valiutiniai straipsniai balanse įvertinti pagal balanso sudarymo dieną buvusį oficialų Euro kursą ir Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos santykį.
Valiutiniais straipsniais laikoma Bendrovės turima valiuta, taip pat visos valiuta gautinos bei valiuta mokėtinos sumos.
Pasikeitimai valiutiniuose straipsniuose, susidarę dėl Lietuvos banko skelbiamo Euro ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo ir atsiradę atliekant
valiutines operacijas arba perkainojant anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu jie atsirado,
finansinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.

(o)

Įvertinimų panaudojimas, rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų
bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą.
Šios finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusidėvėjimą, vertės sumažėjimo vertinimus bei atidėjinius,
galimus mokesčių perskaičiavimus. Mokesčių inspekcija bet kuriuo metu per 5 iš eilės einančius metus po ataskaitinių metų gali patikrinti Bendrovės
apskaitos įrašus ir priskaityti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nėra žinomos aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti reikšmingas
įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas
finansinėse ataskaitose, kai atsiras.
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(p)

Finansinės rizikos valdymas
Bendrovės sandoriai vyksta Lietuvoje Eurais, todėl užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika nereikšminga. Kredito rizika arba partnerių
įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su
vienu iš partnerių ar partnerių grupe. Likvidumo rizikos Bendrovė išvengia, išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba
turėdama finansavimą, iš anksto planuodama pinigų srautus.

(q)

Santykiai su susijusiais asmenimis ir šalimis
Bendrovė vykdydama savo įprastą veiklą, sudaro sandorius su susijusiomis šalimis. Šie sandoriai yra dažniausiai įkainojami rinkos kainomis. Kuomet
tokiems sandoriams nėra aktyvios rinkos, priimamai sprendimai, siekiant nustatyti, ar sandoriai yra įkainoti remiantis rinkos ar ne rinkos kainomis.
Tokių sprendimų pagrindą sudaro panašaus pobūdžio sandorių kainodara.

(r)

Klaidų taisymas ir perklasifikavimai
Praėjusių ataskaitinių metų klaidos pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu jos yra neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose.
Klaidos taisymas yra įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.

(s)

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Neapibrėžtieji įsipareigojimai tai būsimieji įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir kuriuos gali patvirtinti arba paneigti nevisiškai
Bendrovės kontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba iš praeities įvykių atsiradę esami įsipareigojimai. Balanse jie yra nerodomi, nes tokių
įsipareigojimų suma negali būti patikimai nustatyta arba nėra tikėtina, kad juos reikės vykdyti. Informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas tai toks turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti Bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos. Jei
ekonominė nauda yra tikėtina apie tai pateikiama informacija aiškinamajame rašte.

(t)

Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai finansinės ataskaitos yra parengta, pateikta
tvirtinimui ir pasirašyta Bendrovės vadovo. Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo
dieną.
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(visos sumos pateikiamos Eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

1.

Pinigai
2021.12.31

Pinigai banke

37166,36

Iš viso:

37166,36

2.

Išankstiniai apmokėjimai
2021.12.31

Kiti išansktiniai apmokėjimai
IŠ VISO:
3.

25325,34
25325,34

Gautinos sumos
2021.12.31

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos per
vienerius metus
Pirkėjų skolos
IŠ VISO:
4.

2820,10
2820,10

Mokėtinos sumos po vienerių metų
2021.12.31

Skoliniai įsipareigojimai World Curling Federation

22962,58

Lizingo ar panašūs įsipareigojimai

8677,33

IŠ VISO:

5.

31639,91

Mokėtinos sumos per vienerių metų
2021.12.31

Iš pirkėjų gauti avansai

1229,42

Skolos tiekėjams

11032,54

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

408,59

Kitos mokėtinos sumos

173,00

IŠ VISO:
1.

12843,55

Pajamos
2021

Pardavimo pajamos
Kitos pajamos
Gautas finansavimas
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(visos sumos pateikiamos Eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
2.

Sąnaudos
2021

Veiklos sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos

3.

6748,00
146952,51

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse
Bendrovė teisminiuose procesuose nedalyvauja nei kaip ieškovas, nei kaip atsakovas.

4.

Pobalansiniai įvykiai
Bendrovė iki balanso sudarymo dienos koreguojančių ir nekoreguojančių įvykių neturėjo.

Generalinis sekretorius

Vygantas Zalieckas

Įgaliotas asmuo

Simona Martinaitienė

Kopija tikra, turi prima facie galią

11

Kopija tikra, turi prima facie galią
Dokumentą elektroniniu spaudu
patvirtino VI Registru centras
Data: 2022-11-03 14:32:39

12

