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DĖL INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMAS ĮMONES PATEIKIMO

Siunčiame informaciją apie UAB „Visagino būstas“ veiklą ir rezultatus (užpildyta lentelė 

Microsoft Excel formatu ir pasirašyta PDF formatu) bei kitus dokumentus PDF formatu.

PRIDEDAMA:

1. Užpildytos lentelės.

2. 2021metų metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys su nepriklausomo

auditoriaus išvada.

3. 2019 m. liepos 3 d. raštas (4.27 E) 1- 2556 „Dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su

UAB „Visagino būstas“.

Direktorius          Vytautas Šlaustas

Nijolė Lukšonytė, tel. (8 386) 74 575, nijole.luksonyte@visaginobustas.lt

N. L., 2022-04-11

UAB

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.visaginobustas.lt
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