
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO BŪSTAS“ 2020 METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ)

PASKIRSTYMO

2021 m. balandžio ___ d. Nr. ĮV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais,

58 ir 59 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“

pakeitimo“ 10.1 papunkčiu, Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. TS-44

„Dėl savivaldybės bendrovių akcijų perdavimo ir šių akcijų turtinių ir neturtinių teisių suteikimo

Visagino savivaldybės administracijos direktoriui“ 3 punktu, atsižvelgdamas į uždarosios akcinės

bendrovės „Visagino būstas“ valdybos 2021 m. kovo 18 d. valdybos pritarimą (2021 m. balandžio

20  d. posėdžio protokolas Nr. 01-3) ir uždarosios akcinės bendrovės „Auditorių biuras“ 2021 m.

balandžio 12 d. auditoriaus išvadą:

1. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ 2020 metų audituotą

metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. P a s k i r s t a u uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ 2020 metų

pelną (nuostolius):

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių

finansinių metų pabaigoje – 77302,84 Eur;

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 17232,09 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 – 94534,93 Eur;

2.7. pelno dalis, paskirstyta 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 ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus

finansinius metus – 94534,93 Eur.

3. Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ laikinai einantį

direktoriaus pareigas Vytautą Šlaustą per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti

uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su

bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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