
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“ 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINIO PATVIRTINIMO

2022 m.                          d. Nr. AV-
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir
12 punktais,  38 straipsnio 1 dalies 8 punktu,  39 straipsnio 4 dalimi,  58 straipsnio 2 dalimi,  59
straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl valstybės
ir  savivaldybių  turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  akcinėse  ir  uždarosiose  akcinėse
bendrovėse“,  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d.  sprendimu Nr.  T-222
„Dėl  akcinių  ir  uždarųjų  akcinių  bendrovių  akcijų  perdavimo  Pakruojo  rajono  savivaldybės
administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise” ir atsižvelgdama į
UAB „Pakruojo vandentiekis” 2022 m. balandžio 1 d. raštą Nr. 91 „Dėl dokumentų pateikimo”:

1.  T v i r t i n u  UAB  „Pakruojo  vandentiekis“  2021  metų  finansinių  ataskaitų  rinkinį
(pridedama).

2. P a s k i r s t a u UAB „Pakruojo vandentiekis“ pelną (nuostolius):
2.1.  ankstesnių  finansinių  metų  nepaskirstytasis  pelnas  (nuostoliai)  ataskaitinių  finansinių

metų pabaigoje – 136 549 Eur; 
2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –  6 732 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 – 143 281 Eur; 
2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 143 281 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 – 0 Eur. 
Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo  nustatyta  tvarka  Regionų  apygardos  administraciniam  teismui  (RAAT).  Skundas
(prašymas,  pareiškimas)  gali  būti  paduodamas  RAAT  Kauno  (A.  Mickevičiaus  g.  8A,  44312
Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo
individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                        Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos 
                                                                                        direktoriaus
                                                                                        2022 m.                    d. įsakymu Nr. AV-

UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“ 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

UAB  „Pakruojo  vandentiekis“,  kodas  167922698,  adresas:  Pramonės  g.  1,  LT-83163
Pakruojis.  Tel.  (8  421)  61 227,  el.  p.  info@vandentiekis.com.  Duomenys  kaupiami  ir  saugomi
Juridinių asmenų registre.

UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
1. 2021 m. gruodžio 31 d. balansas, 2 lapai.
2. 2021 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, 1 lapas.
3. 2021 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
4. 2021 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, 2 lapai.
5. Ilgalaikis materialusis turtas ir pelno paskirstymo projektas, 3 lapai.
6. Aiškinamasis raštas, 10 lapų.
7. UAB „Pakruojo vandentiekis“ metinis pranešimas 2021 m., 4 lapai.
8. Nepriklausomo auditoriaus išvados kopija, 5 lapai.
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