PATVIRTINTA
VšĮ Valdymo koordinavimo centro
direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. IV-6
Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma

Įmonės pavadinimas

UAB „Šiaulių vandenys“

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Įmonės kodas

144133366

Įmonės įsteigimo data
Sektorius, kuriame veikia įmonė

3/28/1991
Komunalinės paslaugos: vanduo (nurody laukelyje žemiau, ar įmonė k nuomoja infrastruktūrą, ar pa
teikia paslaugas galu niams vartotojams)

Įmonės direktorius (generalinis direktorius)

Jonas Matkevičius

Įmonės vyr. nansininkas (vyr. buhalteris)

Asta Širmenienė
Lentelės užpildymo dieną

Akcininkų sąrašas
Akcininkas Nr.1

10 didžiausių akcininkų

Valdoma akcijų dalis

Šiaulių miesto savivaldybė

100.0%

Akcininkas Nr.2
Akcininkas Nr.3
Akcininkas Nr.4
Akcininkas Nr.5
Akcininkas Nr.6
Akcininkas Nr.7
Akcininkas Nr.8
Akcininkas Nr.9
Akcininkas Nr.10
Ki akcininkai

Kitų akcininkų valdoma dalis

0.00%

Savivaldybei priklausan dalis (%)
Tur nes ir netur nes teisės ir pareigas įmonėje / bendrovėje įgyvendinan ins tucija (arba
didžiausią akcijų dalį valdan ins tucija)
Ar bendrovė turi kontroliuojamų įmonių? (pildo k akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės
bendrovės)

Ne

Nurodykite bendrovės kontroliuojamas įmones (pildoma, jei bendrovė turi kontroliuojamų
įmonių)
LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Kur įmanoma, duomenys pateikiami augimo (agregavimo) principu
Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami konsoliduo įmonių grupės duomenys
Lentelėse turi bū pateikiami audituo me niai duomenys
Pelno (nuostolių) ataskaita

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019 metai

Ataskai nis laikotarpis
2020 metai

Pardavimo pajamos

9,226.6

Pardavimo savikaina

7,363.5

7,435.3

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

1,863.1

2,055.8

Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)

9,491.1

318.8

319.4

1,117.2

1,089.4

427.1

647.0

Dotacijos, susijusios su pajamomis
Kitos veiklos rezultatai

80.4

46.8

Finansinė ir inves cinė veikla

-3.7

-44.7

Pajamos

53.8

42.5

Sąnaudos

57.5

87.2

503.8

649.1

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokes nimą
Pelno mokes s
Grynasis pelnas (nuostoliai)

55.8

48.3

448.0

600.8

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Balansas

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019-12-31

Nematerialusis turtas
Materialusis turtas

Ataskai nis laikotarpis
2020-12-31

154.0

153.7

108,504.7

110,066.3

0.3

Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Atsargos
Per vienerius metus gau nos sumos

99.0

48.8

108,758.0

110,268.8

298.0
1,512.9

383.5
1,033.3

Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikis turtas
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Puslapių 1 iš 14

1,543.4

1,531.6

3,354.3

2,948.4

23.1

15.9

Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui
112,135.4

Turto iš viso

Puslapių 2 iš 14

113,233.1

Kapitalas (jeigu įmonės teisinė forma yra AB ar UAB) / Įmonės savininko kapitalas (jeigu
įmonės teisinė forma yra SĮ)
-Iš jo: Įsta nio (pasirašytojo) kapitalo dalis
Turtą, kuris pagal įstatymus gali bū

k valstybės nuosavybė, a

Centralizuotai valdomą valstybės turtą a

52,905.4

56,136.2

52,905.4

56,136.2

nkan s kapitalas

nkan s kapitalas

Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
-Iš jų: Privalomasis rezervas

1,710.3

970.4

209.6

232.0

443.1

592.2

Nuosavas kapitalas

55,058.8

57,698.8

Dotacijos, subsidijos

46,987.5

46,391.8

111.8

111.6

6,400.0

5,854.4

5,385.9
3,570.9
114.2

5,854.4
3,169.0
429.2

9,970.9

9,023.4

6.4

7.5

112,135.4

113,233.1

Balansas

Balansas

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

A dėjiniai
Po vienų metų mokė nos sumos ir ki ilgalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikės nansinės skolos
Per vienus metus mokė nos sumos ir ki trumpalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikių nansinių skolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės nansinės skolos
Mokė nos sumos ir ki įsipareigojimai
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, laikomu pardavimui
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Ar balansas susibalansuoja?
Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurody balanse

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019 metai

Kita informacija

Nusidėvėjimas ir amor zacija, įskaičiuo į ataskai nio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą
Inves cijos į ilgalaikį turtą

Ataskai nis laikotarpis
2020 metai

2,040.6

2,200.0

10,447.3

3,649.1

278.2

89.8

Paskirsty nasis pelnas (nuostoliai) (iš kurio paskiriami dividendai ar pelno įmoka, jei pildoma
SĮ)
Skirstant ataskai nio laikotarpio pelną akcininkams paskir dividendai (savininkui paskirta
pelno įmoka, jei pildoma SĮ)
Dotacijos iš savivaldybės biudžeto
- Iš jų: Sąnaudoms kompensuo
4,276.0

Gautas nansavimas ES fondų lėšomis

575.2

Taip

Ar ataskai niais metais buvo didintas įsta nis kapitalas?

Taip
www.siauliuvandenys.lt

Pateikite tikslią internetinės svetainės nuorodą į Jūsų įmonei patvirtintą lūkesčių raštą

Informacija apie darbuotojus

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019 metai

Ataskai nis laikotarpis
2020 metai

244.0

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Iš jų: administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vidu nis me nis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per laikotarpį
Bendros darbo apmokėjimo lėšos

243.0

26.0

26.0

247.0

244.0

4,707.4

4,846.3

Pastaba: įskaitant darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, tačiau neįskaitant
darbdavio mokamų SODROS mokesčių.
Ataskai nis laikotarpis

Paskirtų valdybos narių skaičius
Ar įmonėje sudaryta valdyba?

6
Taip, sudaryta

(Valdybos narių skaičius, numatytas įstatuose ar kitame dokumente)
Valdybos narių sąrašas ir jų užimamos pareigos

2020-

12-31

6
Vardas Pavardė

Pozicija ir nepriklausomumas

Valdybos pirmininkas

Vincas Urbonavičius

Pirmininkas

Valdybos narys

Vida Lašinienė

Narys

Valdybos narys

Jonas Matkevičius

Narys

Valdybos narys

Angelija Michalauskienė

Nepriklausomas narys

Valdybos narys

Audronė Danielai enė

Nepriklausomas narys

Valdybos narys

Česlovas Kaspu s

Nepriklausomas narys

Puslapių 3 iš 14

Užimamos pareigos (pagrindinėje
darbovietėje)
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Ekonomikos ir
inves cijų skyriaus vyriausioji
specialistė
UAB "Šiaulių vandenys" generalinis
direktorius
UAB "Inovest"ir UAB "Litvilsa"
direktorė
AB "Šiaulių bankas" teisininkė

Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys

Paskirtų stebėtojų tarybos narių skaičius
Ar įmonėje sudaryta stebėtojų taryba?

nėra

(Stebėtojų tarybos narių skaičius, numatytas įstatuose ar kitame dokumente)
Stebėtojų tarybos narių sąrašas ir jų užimamos pareigos

Vardas Pavardė

Stebėtojų tarybos pirmininkas
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys
Stebėtojų tarybos narys

Puslapių 4 iš 14

Pozicija ir nepriklausomumas

Užimamos pareigos (pagrindinėje
darbovietėje)

Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų krumą patvir nan asmenį
Lentelės duomenų patvir nimo data

4/27/2021

Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Vyriausioji buhalterė Asta Širmenienė

Atsakingo asmens kontak niai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)

8 41 592 270, asta.s@siauliuvandenys.lt

Atsakingo asmens parašas (reikalingas k skenuotoje versijoje) arba elektroninis parašas

Puslapių 5 iš 14

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių
veiklą ir rezultatus formos
1 priedas

Informacija apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus 2015 - 2016 metais

Įmonės pavadinimas

UAB „Šiaulių vandenys“

Teisinė forma
Įmonės teisinis statusas
Įmonės kodas
Įmonės įsteigimo data
Sektorius, kuriame veikia įmonė

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
Err:509
144133366
Err:509
Err:509
Err:509
Jonas Matkevičius
Asta Širmenienė

Įmonės direktorius (generalinis direktorius)
Įmonės vyr. nansininkas (vyr. buhalteris)
Lentelės užpildymo dieną
Akcininkų sąrašas
Akcininkas Nr.1
Akcininkas Nr.2
Akcininkas Nr.3
Akcininkas Nr.4
Akcininkas Nr.5
Ki akcininkai

5 didžiausi akcininkai
Šiaulių miesto savivaldybė

Valdoma akcijų dalis
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00%

0
0
0
0
Kitų akcininkų valdoma dalis

Savivaldybei priklausan dalis (%)
Tur nes ir netur nes teisės ir pareigas įmonėje/bendrovėje įgyvendinan ins tucija (arba
didžiausią akcijų dalį valdan ins tucija)

0.0%
0

Ar bendrovė turi kontroliuojamų įmonių? (pildo k akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės
bendrovės)
Nurodykite bendrovės kontroliuojamas įmones (pildoma, jei bendrovė turi kontroliuojamų
įmonių)

Err:509

Err:509

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami konsoliduo įmonių grupės duomenys
Lentelėse turi bū pateikiami audituo me niai duomenys
Pelno (nuostolių) ataskaita
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)
Dotacijos, susijusios su pajamomis
Kitos veiklos rezultatai
Finansinė ir inves cinė veikla
Pajamos
Sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokes nimą
Pelno mokes s
Grynasis pelnas (nuostoliai)

2015 metai

2016 metai

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-Iš jo: Mažumai tenkan grynojo pelno dalis (pildoma akcinių bendrovių/uždarųjų akcinių
bendrovių, turinčių kontroliuojamų įmonių)
Balansas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Ilgalaikis turtas

12/31/2015

Atsargos, išanks niai apmokėjimai ir nebaigtos vykdy sutartys
Per vienerius metus gau nos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikis turtas

12/31/2016

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui
Turto iš viso

Puslapių 6 iš 14

Kapitalas (jeigu įmonės teisinė forma yra AB ar UAB) / Įmonės savininko kapitalas (jeigu
įmonės teisinė forma yra SĮ)
-Iš jo: Įsta nio (pasirašytojo) kapitalo dalis
Turtą, kuris pagal įstatymus gali bū k valstybės nuosavybė, a nkan s kapitalas
Centralizuotai valdomą valstybės turtą a nkan s kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
-Iš jų: Privalomasis rezervas
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Mažumai tenkan nuosavo kapitalo dalis (pildoma k akcinių bendrovių/uždarųjų akcinių
bendrovių, turinčių kontroliuojamų įmonių)
Nuosavas kapitalas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Balansas

Balansas

Dotacijos, subsidijos
A dėjimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikės nansinės skolos
Trumpalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikių nansinių skolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės nansinės skolos
Iš viso įsipareigojimų
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, laikomu pardavimui
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Ar balansas susibalansuoja?

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurody balanse

Kita informacija
Viso disponuojamo nekilnojamojo turto plotas, kv. m.

2015 metai

2016 metai

2015 metai

2016 metai

Nusidėvėjimas ir amor zacija, įskaičiuo į ataskai nio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą
Skirstant ataskai nio laikotarpio pelną akcininkams paskir dividendai (savininkui paskirta
pelno įmoka, jei pildoma SĮ)
Informacija apie darbuotojus
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Iš jų: administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vidu nis sąlyginis darbuotojų skaičius per laikotarpį
Bendros darbo apmokėjimo lėšos
Pastaba: įskaitant darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, tačiau neįskaitant
darbdavio mokamų SODROS mokesčių.
Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų krumą patvir nan asmenį
Lentelės duomenų patvir nimo data
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
Atsakingo asmens kontak niai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)
Atsakingo asmens parašas (reikalingas k skenuotoje versijoje)

Puslapių 7 iš 14

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių
bendrovių veiklą ir rezultatus formos

INFORMACIJĄ PILDO TIK BENDROVĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

1 priedas

INFORMACIJA APIE SUTEIKTĄ PARAMĄ PATEIKIAMA TŪKSTANČIAIS EURŲ, VIENO SKAIČIAUS PO KABLELIO TIKSLUMU

Informacija apie savivaldybių valdomų bendrovių suteiktą paramą
Įmonės pavadinimas

UAB „Šiaulių vandenys“

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Įmonės kodas

144133366

Ar bendrovė turi pasitvir nusi bendrovės paramos valdymo taisykles ar paramos fondo paramos valdymo
taisykles?

Taip, patvir ntos bendrovės paramos valdymo taisyklės

Jeigu paramos valdymo taisyklės patvir ntos, nurodykite jų patvir nimo datą

6/3/2020

Ar ataskai niu laikotarpiu 2020 metais bent vienam
subjektui bendrovė suteikė paramą?

Taip

Ar praėjusiu ataskai niu laikotarpiu 2019 metais bent
vienam subjektui bendrovė suteikė paramą?

Taip

Pastaba: jeigu įmonė paramos ataskai niu laikotarpiu 2020 metais neteikė, žemiau esan informacija nepildoma.
Pastaba: jeigu įmonė paramos praėjusiu ataskai niu laikotarpiu 2019 metais neteikė, žemiau esan informacija nepildoma.
Ar bendrovės interneto svetainėje skelbiama informacija
apie ataskai niu laikotarpiu 2020 metais bendrovės
suteiktą paramą?

Taip

Ar bendrovės interneto svetainėje skelbiama informacija
apie praėjusiu ataskai niu laikotarpiu 2019 metais
bendrovės suteiktą paramą?

www.siauliuvandenys.lt

Pateikite kslią interne nės svetainės nuorodą, kurioje
skelbiama informaciją apie suteiktą paramą

Pateikite kslią interne nės svetainės nuorodą, kurioje
skelbiama informaciją apie suteiktą paramą

Informacija apie suteiktą paramą praėjusiu ataskai niu laikotarpiu 2019 metais

Paramos gavėjas

Paramos panaudojimo paskir s

1 Biudže nė įstaiga "Šiaulių kultūros centras"

Šventės "Šiaulių dienos 783" rėmimui

Žmonių su zine negalia sporto klubas
2 "Entuziastas"

Žmonių su zine negalia regiono sporto šventei rem

3 Šiaulių "Aušros" muziejus

Geriamojo vandens ekimas želdinių laistymui adresu
Vilniaus g.74, Šiauliai

Pastaba: lentelė pildoma, jei ataskai niu laikotarpiu 2020 metais bent vienam subjektui buvo suteikta parama.

Suteikta parama (tūkst.
eurų)

Eil. Nr.
5

0.3
0.02

Paramos gavėjas

Šventės "Šiaulių dienos 784" rėmimui
Žmonių su zine negalia regiono sporto šventei rem

0.15

3 Šiaulių "Aušros" muziejus

Geriamojo vandens ekimas želdinių laistymui adresu
Vilniaus g.74, Šiauliai

0.02
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Pastabos
Jeigu turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų krumą patvir nan asmenį
4/27/2021

Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Vyriausioji buhalterė Asta Širmenienė

Atsakingo asmens kontak niai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)

8 41 592 270, asta.s@siauliuvandenys.lt

Atsakingo asmens parašas (reikalingas k skenuotoje versijoje) arba elektroninis parašas

Puslapių 8 iš 14

Suteikta parama (tūkst.
eurų)

1 Biudže nė įstaiga "Šiaulių kultūros centras"

4

8

Paramos panaudojimo paskir s

Žmonių su zine negalia sporto klubas
2 "Entuziastas"

4

Lentelės duomenų patvir nimo data

www.siauliuvandenys.lt

Informacija apie suteiktą paramą ataskai niu laikotarpiu 2020 metais

Pastaba: lentelė pildoma, jei praėjusiu ataskai niu laikotarpiu 2019 metais bent vienam subjektui buvo suteikta parama.
Eil. Nr.

Taip

2

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių dukterinių bendrovių veiklą ir rezult

Įmonės pavadinimas
Teisinė forma
Įmonės kodas
Įmonės įsteigimo data
Įmonės direktorius (generalinis direktorius)
Įmonės vyr. nansininkas (vyr. buhalteris)

Akcininkų sąrašas
Akcininkas Nr.1
Akcininkas Nr.2
Akcininkas Nr.3
Akcininkas Nr.4
Akcininkas Nr.5
Ki akcininkai

5 didžiausi akcininkai

Kitų akcininkų valdoma dalis

Patronuojančioji įmonė

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI N

Lentelėse turi bū pateikiami audituo
Pelno (nuostolių) ataskaita
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)
Kitos veiklos rezultatai
Finansinė ir inves cinė veikla
Pajamos
Sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokes nimą
Pelno mokes s
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019 metai

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI N

Balansas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Atsargos
Per vienus metus gau nos sumos

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019-12-31

0.0

Trumpalaikės inves cijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikis turtas

0.0

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui
Turto iš viso

0.0

Įsta nis kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
-Iš jų: Privalomasis rezervas
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavas kapitalas

0.0

Dotacijos, subsidijos
A dėjiniai
Po vienų metų mokė nos sumos ir ki ilgalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikės nansinės skolos
Per vienus metus mokė nos sumos ir ki trumpalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikių nansinių skolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės nansinės skolos
Mokė nos sumos ir ki įsipareigojimai

0.0

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, laikomu pardavimui
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Ar balansas susibalansuoja?

0.0
Balansas

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI N
Kita informacija

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019 metai

Nusidėvėjimas ir amor zacija, įskaičiuo į ataskai nio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą
Inves cijos į ilgalaikį turtą
Paskirsty nasis pelnas (nuostoliai) (iš kurio paskiriami dividendai)
Skirstant ataskai nio laikotarpio pelną akcininkams paskir dividendai

Informacija apie darbuotojus

Praėjęs ataskai nis laikotarpis
2019 metai

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Iš jų: administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vidu nis me nis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per laikotarpį
Bendros darbo apmokėjimo lėšos
Pastaba: įskaitant darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, tačiau neįskaitant
darbdavio mokamų SODROS mokesčių.

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI N
Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų krumą patvir nan asmenį
Lentelės duomenų patvir nimo data
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
Atsakingo asmens kontak niai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)
Atsakingo asmens parašas (reikalingas k skenuotoje versijoje) arba elektroninis parašas

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų
dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus formos
2 priedas

ų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma

Lentelės užpildymo dieną
Valdoma akcijų dalis

100.00%

UOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Lentelėse turi bū pateikiami audituo me niai duomenys
Ataskai nis laikotarpis
metai

2020

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

UOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Ataskai nis laikotarpis
2020-12-31

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
Balansas

UOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Ataskai nis laikotarpis
metai

2020

Ataskai nis laikotarpis
metai

2020

UOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU

