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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2020-11-20 14:54:02

PRIEIGOS RAKTAS: 19-2828328-932453

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: Lithuanian Functional Fitness Federation

Kodas: 305659819
Teisinė forma: Asociacija

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilnius, Smolensko g. 10-5

NTR objekto kodas: 4400-1592-6911:8931
Įregistravimo data: 2020-11-20

Versija: 2 (2020-11-20)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:  įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: autorių teisės; būsto plėtra; gretutinės teisės; gyvenamosios

aplinkos pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio
organizavimas; mažumų teisių apsauga ir integracija; nacionalinio,
pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; nacionalinis saugumas ir
gynyba; neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba
karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; pagalba nevyriausybinėms
organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis
ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas
ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; stichinių
nelaimių prevencija; tarptautinis bendradarbiavimas; teisėtvarka;
vartotojų teisių apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių
vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga. Veiklos sritys:
sportinė veikla; sportinis ir rekreacinis švietimas

5. Organai:
5.1. Visuotinis narių susirinkimas

Registruota: Nuo 2020-11-20

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2020-11-20

   5.2.1. Asmuo: IGOR KUZNECOV, a.k. 38404100678, prezidentas
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Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-11-19
Registruota: Nuo 2020-11-20

Vilnius, Smolensko g. 10-5

5.3. Revizorius
Registruota: Nuo 2020-11-20

6. Dalyviai:  įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2020-11-20
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Įstatai

Dokumento data: 2020-11-19
Įregistruotas: 2020-11-20

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Telefono numeris: +37052132244

Mobilusis telefonas: +37061454359
Elektroninio pašto adresas: info@lfff.lt

Internetinės svetainės adresas: www.lfff.lt

2020-11-20 14:54:02

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 juridinių asmenų
registro grupės

Vyriausioji registratorė VIRGINIJA VAIČIULĖNIENĖ
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