
 

 

 

 

 

 

 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO, 

TANTJEMŲ SKYRIMO VALDYBOS NARIAMS 

 

2021 m. rugpjūčio    d. Nr. AT- 

Kazlų Rūda 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 

dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto 

Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos 

aprašo 4 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. TS IV(42)-2277 

„Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcinių perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės admininistracijos 

direktoriui“ ir atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus – UAB „Apskaitos ir mokesčių 

konsultacijos“ išvadas: 

1. T v i r t i n u UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 m. audituotą metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį (pridedama). 

2. P a s k i r s t a u UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 m. pelną (nuostolį) taip: 

2.1. Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje – 1 074 124 Eur; 

2.2. Grynasis ataskaitinių finansinių 2020 m. pelnas (nuostolis) – (143 825) Eur; 

2.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) – (104 402) Eur; 

2.4. Pervedimai iš rezervų – nėra; 

2.5. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  – nėra; 

2.6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), iš viso 825 897 Eur; 

2.7. Pelno dalis, paskirta į privalomą rezervą – nėra; 

2.8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra; 

2.9. Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti – nėra; 

2.10. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  – nėra; 

2.11. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  – nėra; 

2.12. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų 

premijoms ir kitiems tikslams – nėra; 

2.13. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 

perkeliamas į kitus 2020 finansiniu  metus – 825 897 Eur; 

3. S k i r i u 3 000 Eur tantjemoms UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdybos nariams. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti 

skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 
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44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 

8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Administracijos direktorė Regina Zasienė 

 


