
 

 
 

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ 
Įmonės kodas 121304349 

Gynėjų  g. 14, LT-01109 Vilnius 
www.invaldainvl.com  

 
 

PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS, TŪKST. EURŲ 
 

2022 m. balandžio 8 d. valdybos pasiūlytas sprendimų projektas: 
 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje; 

62 686 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);  37 453 

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 
(nuostoliai) 

-  

4) pervedimai iš rezervų;  -  

- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti  -  

- iš privalomojo rezervo  -  

- iš akcijų priedų  -  

- iš mokėjimų akcijomis rezervo  -  

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių 
nusprendė padengti akcininkai);  

-  

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;  100 139 

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;  -  

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;  -  

9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;  -  

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;  -  

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos 
nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;  

-  

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, 
perkeliamas į kitus finansinius metus.  

100 139 

 
2022 m. balandžio 27 d. valdybos pasiūlytas sprendimų projektas: 
 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje;  

62 686 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);  37 453 

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 
(nuostoliai) 

-  

4) pervedimai iš rezervų;  -  

- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti  -  

- iš privalomojo rezervo  -  

- iš akcijų priedų  -  

- iš mokėjimų akcijomis rezervo  -  

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių 
nusprendė padengti akcininkai);  

-  

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;  100 139 

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;   

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;   

9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;   

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;  -7 637* 

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos 
nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;  

 

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, 
perkeliamas į kitus finansinius metus.  

92 502 

 

*Skiriama 0,65 EUR vienai akcijai, kai bendras akcijų skaičius, suteikiantis teisę į dividendus, yra 11 749 032.  Jei 
įstatinio kapitalo didinimas būtų įregistruotas iki akcininkų teisių apskaitos dienos, tai 0,65 EUR vienai akcijai būtų 
išmokama ir naujoms išleistoms akcijoms. Tokiu atveju paskirta dividendams suma didėtų iki 7 682 tūkst. eurų, o 
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius 
metus sumažėtų iki 92 457 tūkst. eurų. 

 

Akcininkai balsuoja „už“ ar „prieš“ tik vienu iš šių siūlymų 

http://www.invaldainvl.com/

