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

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma

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

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

Lentelės užpildymo dieną

5 didžiausi akcininkai

Valdoma akcijų dalis

Kitų akcininkų valdoma dalis

100.00%

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

Pelno (nuostolių) ataskaita
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)
Kitos veiklos rezultatai
Finansinė ir investicinė veikla
Pajamos
Sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Lentelėse turi būti pateikiami audituoti metiniai duomenys
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ataskaitinis laikotarpis
2019 metai
metai

2020

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Balansas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2019-12-31

Ataskaitinis laikotarpis
12-31

2020-

0.0

0.0

0.0

0.0

Turto iš viso

0.0

0.0

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

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Balansas

Balansas

Atsargos
Per vienus metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikis turtas
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui

Dotacijos, subsidijos
Atidėjiniai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikės finansinės skolos
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės finansinės skolos
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, laikomu pardavimui
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Ar balansas susibalansuoja?

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

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2019 metai

Ataskaitinis laikotarpis
metai

2020

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2019 metai

Ataskaitinis laikotarpis
metai

2020

Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaičiuoti į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą
Investicijos į ilgalaikį turtą
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) (iš kurio paskiriami dividendai)
Skirstant ataskaitinio laikotarpio pelną akcininkams paskirti dividendai

Informacija apie darbuotojus
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Iš jų: administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vidutinis metinis 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 NENURODYTA KITAIP), VIENO SKAIČIAUS PO
KABLELIO TIKSLUMU
Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų tikrumą patvirtinantį asmenį
Lentelės duomenų patvirtinimo data
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)
Atsakingo asmens parašas (reikalingas tik skenuotoje versijoje) arba elektroninis parašas

