
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“ 2017 METŲ
METINIO PRANEŠIMO, 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR PELNO (NUOSTOLIŲ)

PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

2018 m. balandžio     d. Nr. A-

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7
punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10, 11 ir 12
punktais, 58 ir 59 straipsniais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d.
sprendimu Nr. T-303 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse
bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“, atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos vertinti
Savivaldybės įmonių, Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų,
kurių savininkė yra Savivaldybė, metinius finansinių ataskaitų rinkinius, strateginius veiklos planus
ir pasiūlymų dėl vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo pateikimo 2018 m. balandžio 6 d.
posėdžio protokolą Nr. KPP-38:

t v i r t i n u  pridedamus uždarosios akcinės bendrovės UAB „Akmenės vandenys“ 2017
metų:

1. Metinį pranešimą.
2. Audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Pelno (nuostolių) paskirstymą (priedas).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorė Aromeda Laucienė

Elektroninio dokumento nuorašas



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. balandžio     d. įsakymo Nr. A-
priedas

UAB „AKMENĖS VANDENYS“ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

Straipsniai Suma (Eur)

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
-1 125 405

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) -17 275

Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -1 142 680

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti -

Pervedimai iš rezervų -

Paskirstytinas pelnas -

Pelno paskirstymas: -

Į įstatymo numatytus rezervus -

Į kitus rezervus -

Dividendai -

Kiti -

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -1 142 680



















































































DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 
2017 metų metinio pranešimo, 2017 m. finansinių 
ataskaitų ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2018-04-17 13:33 Nr. A-170

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dovilė Švežaitė Sekretorius referentas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-04-17 13:34

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-04-17 13:34

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas 2018-01-15 14:44 - 2020-01-15 14:44

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aromeda Laucienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-04-17 13:27

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas 2016-05-26 15:46 - 2018-05-26 15:46

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2. 2017 m. fin. atask. rink..pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2. Audito išvada.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1. Metinis pranešimas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

iSign.lt ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2018-04-18 11:42 nuorašą suformavo Dalia Noraitė - 
Borusienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -






