
1 
 

PATVIRTINTA 

UAB „Vilniaus vandenys“ 

Valdybos 2020 m. birželio 17 d. 

sprendimu (prot. Nr. 09) 

 

UAB „VILNIAUS VANDENYS“  

DIVIDENDŲ POLITIKA 

 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovės) dividendų politika (toliau – Politika arba Dividendų 

politika) nustato kriterijus ir pagrindines nuostatas, kuriomis vadovaujasi Bendrovės valdyba, 

rengdama siūlymus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl dividendų mokėjimo už 

finansinius metus. Politika nustato dividendų dydžio (pelno dalies, skiriamos dividendams) nustatymo 

ir jų išmokėjimo taisykles. 

1.2. Dividendų politikos tikslas – turėti aiškų dividendų apskaičiavimo mechanizmą, siekti balanso tarp 

akcininkų trumpalaikio tikslo gauti kuo daugiau grąžos ir Bendrovės tvaraus augimo, užtikrinant 

iškeltų strateginių tikslų įgyvendinimą bei aukščiausios kokybės ir optimalios kainos paslaugų teikimą. 

1.3. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 786 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias 

bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ (toliau – Nutarimas) ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais. 

 

II. Dividendų dydis 

 

2.1. Valdyba, remdamasi Bendrovės audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir vadovaudamasi Politikos 

nuostatomis bei galiojančiais teisės aktais, priima sprendimą dėl rekomenduojamo dividendų dydžio 

ir teikia jį tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

2.2. Bendrovės valdyba, siūlydama dividendų dydį, vadovaujasi Nutarime numatytais dividendų dydžiais: 

 

Nuosavo kapitalo grąža, proc. Dividendų dydis, dalis Bendrovės 
paskirstytinojo pelno, proc. 

Neviršija 1 proc. Ne mažiau 85 proc. 

Didesnė nei 1 proc., bet neviršija 3 proc. Ne mažiau 80 proc. 

Didesnė nei 3 proc., bet neviršija 5 proc. Ne mažiau 75 proc. 

Didesnė nei 5 proc., bet neviršija 10 proc. Ne mažiau 70 proc. 

Didesnė nei 10 proc., bet neviršija 15 proc. Ne mažiau 65 proc. 

Didesnė nei 15 proc. Ne mažiau 60 proc. 

 

2.3. Valdyba gali siūlyti mažesnį nei Politikos 2.2. numatytą dividendų dydį, jeigu: 

2.3.1. Išmokėjusi dividendus Bendrovė nevykdytų finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų; 

2.3.2. Išmokėjusi dividendus Bendrovė nebus pajėgi vykdyti savo prievoles; 

2.3.3. Reikšmingai pasikeičia Bendrovės finansinė būklė ar rezultatai nuo prognozuojamų; 

2.3.4. Išmokėjus dividendus Bendrovės grynųjų pinigų likutis bankų sąskaitose taptų mažesnis nei trijų 

mėnesių visų vidutinių įmonės sąnaudų suma (skaičiuojant dvylika paskutinių mėnesių, angl. rolling 

12 months). 
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2.4. Sprendimas skirti ir išmokėti dividendus negali būti priimamas, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

2.4.1. Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;  

2.4.2. Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės 

įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti 

rezervo sumą; 

2.4.3. Kai įmonės einamojo likvidumo koeficientas ir kritinio likvidumo koeficientas metų pabaigai yra 

žemiau 1 reikšmės; 

2.4.4. Kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais. 

 

III. Dividendų išmokėjimas 

 

3.1. Bendrovė išmoka dividendams skirtą sumą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atitinkamo sprendimo 

priėmimo dienos. 

3.2. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendus mokėti avansu draudžiama.  

 

IV. Baigiamosios nuostatos 

 

4.1. Šioje Politikoje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 786 „Dėl 

dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno 

įmokų“ ir kitais aktualiais teisės aktais. 

4.2. Politika įsigalioja nuo Bendrovės valdybos sprendimo dienos. 

 

_______________________ 


