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AKCININKO LOKESIIV RASTAS
UAB ,,NAUJASIS TURGUS'
Teisinis pogrindos

Akcininko lokesiir.l raitu igyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2007 m.
birzelio 6 d. nutarimo Nr.567,,DEl Savivaldybiq turtiniq ir neuniniq teisiq igyvendinimo
savivaldybiq valdomose imonese tvarkos apraao paNirtinimo" (toliau - Nutarimas) bei iiuo
Nutarimu patvirtinto Savivaldybiq rurtiniq ir netuniniq teisiq igWendinimo savivaldybiq valdomose
imondse tvarkos apraio nuostatos ir Klaip6dos miesto savivaldyb6s valdomq imoniq veiklos tiksltl
nustatymo, jq vertinimo Narkos apraSo, pawirtinro Klaipddos mieslo savivaldybds tarybos 2018 m.
gruodzio 20 d. sprendimu Nr. T2-282 ,,D61 Klaipddos miesto savivaldybds valdomq imoniq veiklos
tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos apraSo pa$ininirno", nuostalos.

fir6las
Akcininko liikesiiq raite pateikiami Klaipddos miesto savivaldybEs (toliau - Savivaldyb6)
lnkesiiai d6l Savivaldybds valdomos imonos UAB,,Naujasis turgus" (toliau Imond) veiklos
principq, veiklos tikslq, jq matavimo rodikliq, igyvendinant Imones ir Savivaldyb6s strateginiuose
planavimo dokumentuose nustat),lus tikslus, ir finansiniq veiklos efektywumo rodikliq, uztikrinant
lmonds efektyvi4 veiklq.
Akcininko lukesiiai nustatomi 4 metq laikotarpiui, taiiau pagal poreiki akcininko llkesiiq
rastas gali biiti atnau.iinamas. Akcininko l[kesaiq rastas turdtq biiti pagrindu rengiant ir perzilrint
Imonds strategi.jq ir tapti integralia Imon6s strateginio plano dalimi.
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AKCININKO LOKESEIAI

Dil veiklos pfincip4
Imond, vadovaudamasi vieSojo intereso virienybds principu, turi siekti Imonds veiklos tikslq

igyr'endinimo, Savivaldybos interesq uztikririmo, lmonds teikiamq paslaugq kokybds, Imonds
verslo vends augimo, dividendq (pelno imokos) pajamingumo ir tinkamos Savivaldybes investuoto
kapitalo grqios uZtikrinimo.
lmond turi siekti bati tvaria, pazangia, modemia, efektyvia, aukitos, aiSkiomjs vertybdmis
pagristos kultEros, solidziu ir stipriu ivaizdziu, patrauklaus darbdavio reputacijos.
lmon€ pdvalo vykdyti savo veiklE pagal aukitiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir
socialinds atsakomybos standartus, vadovautis gerEia tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika.
Imond savo strategijq tur6(q integruoti Jungtiniq Tautq darnaus vystymosi principus
aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti uztikrinli technologijq naudojimq ir
atsparios klimato kaitos pokyaiams infrastrukt[ros pldtrQ.
Akcininkas rekomenduoja Imones kolegialiam prieziiiros organui formuojant kolegialq
valdymo organq vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytos tvarkos d6l valstybds ir
savivaldybiq valdomq imoniq kolegialiq organq, renkamq visuotinio akcininkq susirinkimo,
sudarymo, principais kolegialaus valdymo organo sudCties, kriterijq kandidatams nustatymo
aEvilgiu. (taikoma Imon6ms, kuriose suformuotos stebdtojq tarybos).
Imonds kolegialls organai turi uztikrinti, kad organo pirmininku ir jo pavaduotoju neb[tq
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iSrinktas lmon€s atstovas.
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Dil leiklos tiks[l
lmone (urj siekti bendnlir.l veiklos rcdiklirl, atitinkanaiq Imonds veiklos strategija ir
prisidedaniiq prie Savivaldybes strategioiuose planavimo dokumentuose numatytU tikshl
sieki n'lo:
Eit

Matavimo
lmonds bcndrojo veiklos rodiklio pavadininras

Nr.
t.

Prekybininkq, vykdaniiq prekybE turguje, skaiiius

2.

Naujq paslaugq, susijusirl su turgaus veikla, skaiaius

Dil finansiniq

Rodiklio reikima
(Der metus)
207

Vni.

I

veiklos efekgvumo rodiklitl

mone ruri \rekli iiU lrnJnsilrU verklol pfekly\umo ro rkli

Matavimo

Eil.
Nr.

lmonas rinansiniai v€iklos efekt),vumo rodtkliai

t.

Nuosavybas Srqza (ROE) = (Gryr,asis pelnas / Nuosavas

vienetas (per

Itodiklio reikirne

melus)
Nuosawbes greia (ROE)
,.1

kapi(alas)*100
Bendrasis pelningumas
2.

3.

Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos-pardavimo
savikaina / Dardavimo Daiamos)*100

Jsiskolinimq koelici€ntas
Isiskolinimo koeficientas = Isipareigojimai / Tnrtas

33

Koel.

0,3
50 proc. Imon€s

Divideodq isrrokeji ras

paskirstytinojo
Delno

Atskoiaomybi
Akcininko ltkesiiq ig,.vendinimas il vykdymas kontroliuo.jamas vadovaujaniis galiojanaiu
Savivaldybds valdomq imoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos apraio nuostatomisImones kolegialas organai (uri vadovautis protingumo principu ir informuoti akcininkE apie
esminius ir kitus potencialiai su akcininko inleresais susiiusius svarbius sprendimus.
lmond igyvendina Skaidrumo gairiq nuostatas, itvirtinras Lietuvos Respublikos Vyriausybds
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052,,DOl Valstybes valdonrq imoniq veiklos skaidrumo
uitikdnimo gairiq apraio paNirtinimo", reglamentuojanaias informacijos atskleidimq.

Savivaldyb€s administracijos direktorius

Ginraras Neni;kis

Nuoraiss tikras

