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PATVIRTINTA

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus
isakymu Nr.

AKCTNTNKO LUKESittT nasrAS
UAB ..SENASIS TURGUS"
Teisinis p.agrindas

Akcininko ltikesdiq ra5tu igyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m,
birZelio 6 d. nutarimu Nr. 567 ,,Del Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo
savivaldybiq valdomose imonese tvarkos apraSo patvirtinimo" (toliau - Nutarimas) bei Siuo

Nutarimu patvirtinto Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose
imonese tvarkos apraSo nuostatos ir Klaipedos miesto savivaldybes valdomq imoniq veiklos tikslq
nustatymo, jq vertinimo tvarkos apraSo, patvirtinto Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2018 m.
gruodZio 20 d. sprendimu Nr. T2-282,,DeI Klaipedos miesto savivaldybes valdomq imoniq veiklos
tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo", nuostatos.
Tikslas
Akcininko lukesdiq raSte pateikiami Klaipedos miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe)
lukesdiai del Savivaldybes valdomos imones 'UAB ,,Senasis turgus" (toliau - {mone) veiklos
principrl, veiklos tikslq, jq matavimo rodikliq, igyvendinant fmones ir Savivaldybes strateginiuose
planavimo dokumentuose nustatytus tikslus, ir finansiniq veiklos efektyvumo rodikliq, uZtikrinant
f mones efektyviq veikl4.
Akcininko ltikesdiai nustatomi 4 metq laikotarpiui, tadiau pagal poreiki akcininko l[kesdiq
raStas gali blti atnaujinamas. Akcininko lDkesdiq ra5tas turetq b[ti pagrindu rengiant ir perZi[rint
[mones strategij4 ir tapti integralia fmones strateginio plano dalimi.

.

AKCININKO I-UXBSCTNT

Dil

veiklos principr.l
fmond, vadovaudamasi vie5ojo intereso virSenybes principu, turi siekti fmones veiklos tikslq
igyvendinimo, Savivaldybes interesq uZtikrinimo, {monds teikiamq paslaugq kokybes, {mones
verslo vertds augimo, dividendq (pelno imokos) pajamingumo ir tinkamos Savivaldybes investuoto
kapitalo grELos uZtikrinimo.
fmone turi siekti blti tvaria, paLangia, modernia, efektyvia, auk5tos, aiSkiomis vertybemis
pagristos kultlros, solidZiu ir stipriu ivarzdLiu, patrauklaus darbdavio reputacijos.
fmone privalo vykdyti savo veikl4 pagal aukSdiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir
socialines atsakomybes standartus, vadovautis gerEja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika.
fmone i savo strategij4 turetq integruoti Jungtiniq Tautq darnaus vystymosi principus
aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti uZtikrinti technologijq naudojim4 ir
atsparios klimato kaitos pokydiams infrastruktlros pletr4.

Akcininkas rekomenduoja lmones kolegialiam prieZilros organui formuojant kolegialq
valdymo organ4 vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybds nustatytos tvarkos del valstybes ir
savivaldybiq valdomq imoniq kolegialiq organq, renkamq visuotinio akcininkq susirinkimo,
sudarymo, principais kolegialaus valdymo organo suddties, kriterijg kandidatamS nustatymo
atZvilgiu. (taikoma lmondms, kuriose suformuotos stebetoj q tarybos).
{mones kolegial[s organai turi uZtikrinti, kad organo pirmininku ir
i5rinktas fmones atstovas.

jo

pavaduotoju neb[tq
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Dil

veiklos tiksltq

{mone turi siekti bendrqjq veiklos rodikliq, atitinkandiq {mones veiklos strategij4 ir
prisidedandiq prie Savivaldybes strateginiuose planavimo dokumentuose numatytq tikslq
ieki mo:
Matavimo

Eil.
Nr.

[mon6s bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas

vienetas
(per metus)

Rodiklio reik5m6

I

Prekybin inkq, vykdandi q prekybq turguje, skaid i us

Vnt.

183

2.

Naujq paslaugq, susijusiq su turgaus veikla, skaidius

Vnt.

Dil Jinansiniry veiklos efe ktyvumo rodiklir.p
rodikli
I
fek
mone turi siekti 5iu trnansrntu vetklos etektyvumo
Matavimo
Eit.
Nr.

Imonds finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai

vienetas (per

Rodiklio reik5m6

metusl
Nuosavybds gr47a (ROE)
Nuosavybes gr4Za (ROE) : (Grynasis pelnas / Nuosavas

Proc.

0,l9

Proc.

0.1 8

J

Bendrasis pelningumas : (pardavimo pa.famos-pardavimo
savikaina / pardavimo paiamos)* 100

Proc.

52.6

4

fsiskolin im q koefi cientas
[siskolinimo koeficientas - lsipareigojimai / Turtas

Koef.

0.01

kapitalas)* 100

Turto gr1La (ROA)
2

Turto gr4La (ROA)

:

(Grynasis pelnas / TLrrtas)* 100

Bendrasis pelningumas

a

50 proc. Imones
5.

Dividendq iSmokdjimas

Proc.

paskirstytinojo
pelno

Atskaitomybi
Akcininko llkesdiq igyvendinimas ir vykdymas kontroliuojamas vadovaujantis galiojandiu
Savivaldybes valdomq imoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos apra5o nuostatomis.
fmones kolegial[s organai turi vadovautis protingumo principu ir informuoti akcininkq apie
esminius ir kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus.
fmone igyvendina Skaidrumo gairiq nuostatas, itvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2010 m. liepos l4 d. nutarimu Nr. 1052.,DeI Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo
uZtikdnimo gairiq apraSo patvirtinimo", reglamentuojandias infbrmaci.ios atskleidimq.

Savivaldybes admini stracij os direktorius

SUDERNTA:
UAB ,,Senasis turgus" direktorius Arvydas GaudieSius

Gintaras NeniSkis

