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vn. ANYKScIU wG FlNAttslttEs vElKLos xoxrRolE

38. Anyk$citl WG l65q ir turto apskaitq veda Anyk5ciq WG valdybos patvirtintas
finansininkas, kuris atsako, kad 5i apskaita atitikttl Lietuvos Respublikos [statymus ir kitus
norminius aktus, reglamentuojandius 5iq srit[. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais
pagrindais, buti samdomas arba gali bUti sudaryta paslaugtl sutartis su [mone d€l finansq
apskaitos vedimo.
39. Jeigu Anyk56it1 WG gauna 165r.1 i5 valstyb6s ar savivaldyb6s biudZetq, taip pat
valstybiniq [moniq, [staigt1, organizacijrtr, savivaldybds kontrolierius ar kita atitinkamas
funkcijas atliekanti institucija turi teisq tikrinti, kaip tokios l€Sos naudojamos.
40. Visus asociacijos dokumentus, kuriq pagrindu yra naudojamos Anyk5diq WG l65os,
esandios Anyk56it1 VVG s4skaitose, ir jomis disponuojama, turi pasira5yti valdybos
pirmininkas (ar kitas valdybos [galiotas Anyk5cittr WG valdybos narys ar darbuotojas) ir
Anyk5citl WG finansininkas (ar uZ finansq tvarkymq atsakingos [mon6s, su kuria sudaryta
atitinkama sutartis, [gallotas asmuo).
41. Valstyb6s ir savivaldybds kontrolds institucijos turi teisq [statymt4 nustatyta tvarka
tikrinti asociacijos velklq,
42. Gali bgti atliekamas Anyk56iq WG finansinds veiklos auditas. Auditoriq 2/3 vist-1
susirinkime dalyvauJandiq nariq balsq dauguma tvirtina Anyk5citl WG nariq susirinkimas.
43. Anyk$6iq WG fiklnq lr finansing veiklq kontroliuoja revizijos komisija i5 3 nariq, i5rinkta
visuotiniame nariq euglrlnkime. Komisija daro patikrinimus ne rediau kaip vienE kart4 per
metus ir ataskaitq aple patikrinimo rezultatus pateikia visuotiniam nariq susirinkimui.

V1t. ANYK$CIU WG ISTATU KElTlMo lR PAPILDYMo TVARKA

44. lniciatyvos telsq keisti ir papildyti [status turi Anyk5ditl WG valdyba arba 114 Anyk56it4
WG nariq.
45. [statai keidiami ar papildomi visuotinio nariq susirinkimo nutarimu 2/3 vistl susirinkime
dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
46. [statq pakeitimai ir papildymai [sigalioja nuo jq teisinio iregistravimo istatymq nustatyta
tvarka dienos.

tx. ANYKSCIU WC PADALINIAI

47. Anyk56ir1 VVG filialai ir atstovyb€s steigiami, reorganizuojami ir likviduojami, jtl vadovai
skiriami ir atteidllami Anyk5diq WG nariq visuotinio susirinkimo sprendimu. Anyk5diq WG
filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas. Filialai ir atstovybds ndra juridinis asmuo ir veikia
Anyficiq WG vardu pagal Anyk5cirl WG [status ir jo nariq visuotinio susirinkimo suteiktus
lgaiiolimus, kurie turi buti nurodyti filialq ir atstovybitl nuostatuose. Filialq ir atstovybitl
nuostatus tvirtina Anyk5ciq WG naritl vlsuotinis susirinkimas.
48. Filialq ir atstovybiq turtas apskaitomas Anyk56iq WG finansindje atskaitomybeje, taip
pat atski roje padal i n io fi nansin€j e atskaitomybdje.
49. Filialai ir atstovybds registruojami ir i5registruojami [statymrl nustatyta tvarka.

tx. ANYKScIU we REoRGAN|ZAVIMAS tR vErKLos NUTRAUKIMAS

50. Anyk$dirl VVG reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos
Respubiikos asociacijq [statymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kittl [statymq ir 5iq
[statul nustatyta tvarka.


