
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS UAB ŠIRVINTŲ KNYGYNO METINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO METINIAM

PRANEŠIMUI IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMUI

2022 m. balandžio      d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7

punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais, 58

straipsnio 2 dalimi, 59 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3

straipsnio 9 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose

įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu

Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkto 10.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u UAB Širvintų knygyno 2021 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį

(pridedama).

2. P r i t a r i u  UAB Širvintų knygyno metiniam pranešimui už 2021 metus (pridedama).

3. P r i t a r i u UAB Širvintų knygyno 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymui (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                          Ingrida Baltušytė

Parengė                                                                                                SUDERINTA:
Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                                       Ūkio plėtros skyriaus vedėja
Diana Labanauskienė                                                                           Rita Gujienė

SUDERINTA:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus                  

vedėjo pavaduotoja

Vaida Šeipūnė                    

Elektroninio dokumento nuorašas
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