
                                                                                                                                                 

 
 

 
 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILALĖS VANDENYS“ 2018 METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) 

PASKIRSTYMO 

 

2019  m. balandžio     d. Nr. DĮV-  

Šilalė 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 

dalies 2 punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-

97 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo 

eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 2 punktu, Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktais, 58 straipsnio 2 

dalimi, 59 straipsnio 1, 2 dalimis, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 

savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 ,,Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 

savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į 

uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2019 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 2-31 ,,Dėl 

audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvirtinimui“: 

       1. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2018 metų finansinių 

ataskaitų rinkinį (pridedama). 

2. P a s k i r s t a u  uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ pelną 

(nuostolius): 

                   2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finan-

sinių metų pabaigoje – 59 802 Eur;  

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –  (-418) Eur;  

2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) – 0 Eur; 

2.4. pervedimai iš rezervų – 0 Eur; 

2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – 0 Eur;   

2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 59 384 Eur; 

2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0 Eur;   

2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur;  

2.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti – 0 Eur;  

2.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 Eur; 

2.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 0 Eur; 

2.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų 

tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 0 Eur; 

2.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, 

perkeliamas į kitus finansinius metus – 59 384 Eur.  

3. Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktorių metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada pateikti 

juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka. 

            4. P a v e d u paskelbti šį įsakymą Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.silale.lt. 
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                    Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo  nustatyta  tvarka  Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio 

teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio 

įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus  

vyriausiasis specialistas, laikinai einantis  

Administracijos direktoriaus pareigas                                                           Martynas Remeikis                                                                              
 










































