


 
 
 
 

AB K2 LT  PUSMETINIS PRANE IMAS  
U   M NESI  LAIKOTARP , PASIBAIGUS  2020 M.  30 D. 

 
 
 
Bendra informacija

Pavadinimas    AB   
Teisin  forma      
registravimo data ir registras   

 
 

Juridinio asmens kodas  301950535 
Juridini  asm. registro tvarkytojas  
statinis kapitalas    311.822 EUR 
Buvein s adresas     
Telefonas    + 370 613 30996 
Elektroninio pa to adresas   info@k2lt.lt 
Interneto tinklalapis    www.lietuvoskrematoriumas.lt 
 
UAB K2 LT  jos adresas iki 2015-04-14 buvo M. 

g. 4, Vilnius. Nuo 2015 04 14 -  
 

ir juridiniai asmenys. Bendrov . 
2020 m.  30 d. dirbo 10 darbuotoj  (2019 31 d.  9) 

iniais metais laikomi kalendoriniai metai. 
 

K2 LT  K2 LT . Visuotinio 
, apitalas konvertuotas 

padidintas nuo 226.222 EUR iki 22
, 

EUR, , aina yra 
23 EUR. .995 vnt. 

.827 EUR iki 311.822 EUR. 
 
Bendrov s veikla 2020 metais 

  kremavimo paslaugos. Per 2020 m.  K2 LT  gavo 
1.110.753 EUR  t.y. 58% daugiau nei 2019 m. ir atliko 
4.547 kremavimus, arba 62% daugiau nei per p .  

Bendras ataskaitinio laikotarpio rezultatas - grynasis pelnas  561.570 EUR (2019 met   
222.435 EUR). Pelno pa   suefektyv  , 

paslaugos populiarumo augimas, . 
kele Lietuvoje paskelbtas karantinas, kurio metu 

 

Aplinka  
 

 
 Teisiniai 

Norint vykdyti kremavimo statytiems 
krematoriumams. Veikla turi atitikti visus Lietuvos ir ES aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokios 

 



 Aplinkosauginiai 
Lietuvos a oriumo technologija 
turi atitikti visus apl

 
 Psichologiniai 

Tai vis dar Nors kremavimo paslaugos jau vertinamos teigiamai, 
v kremavimo paslaug   

gyvenamos aplinkos.  
 Administraciniai 

o krematoriumo statybai gavimas 
, nes ji, teikdama leidimus bendruomenei jautriems projektams, 

rizikuoja prarasti  
 

 
 
Personalo klausimai 
 

2020 m.  30 d. dirbo 10 darbuotoj aitant di  
 
Pusm   
 
2020 m. sausio- o neaudituota  pateikta atskirai. 
 

 
 
Per at e  su statybos 
Kaune dalinio finansavimo. 
 

 
 
N K2 LT  akcijomis prekiauj NASDAQ OMX 
Vilnius  elekt First North . 
 
Ataskaitinio laikotarpio per 160     . 
 

 
 

a     
 
Dukt  
 

2018 m.   laidojimo 
 visoje Lietuvoje. 

 
 

 
2020 metais Lietuvos krematoriumas  planuoja stiprinti teikiant kremavimo paslaugas 
Lietuvoje ir atlikti 7 0
te  iki 10 

 
. 

 
numatyta ir   

investuojama d ymas planuojamas   pirmieji 

koncepcijos atsisveikinimo namuose bus teikiamos visos svarbiaus os 

 
 

tikslas  
pra  populiaru darbo kremavimo ir laidojimo sritys



ietuvoje bei, 
 ir 

paslaugas Lietuvoje. 
 
 
 
 
_____________________ 
Bernardas Vilkelis 
AB K2 LT  direktorius 


