
   

 

AKCININKO LŪKESČIAI 

UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“  

(SANTRAUKA) 

 

Įmonė, vadovaudamasi viešojo intereso viršenybės principu, turi siekti Įmonės veiklos tikslų 

įgyvendinimo, Savivaldybės interesų užtikrinimo, Įmonės teikiamų paslaugų kokybės, Įmonės verslo 

vertės augimo, dividendų (pelno įmokos) pajamingumo ir tinkamos Savivaldybės investuoto kapitalo 

grąžos užtikrinimo.  

Įmonė turi siekti būti tvaria, pažangia, modernia, efektyvia, aukštos, aiškiomis vertybėmis 

pagrįstos kultūros, solidžiu ir stipriu įvaizdžiu, patrauklaus darbdavio reputacijos.  

Įmonė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir 

socialinės atsakomybės standartus, vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika. 

Įmonė į savo strategiją turėtų integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus 

aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti užtikrinti technologijų naudojimą ir 

atsparios klimato kaitos pokyčiams infrastruktūros plėtrą. 

 

Įmonė turi siekti bendrųjų veiklos rodiklių, atitinkančių Įmonės veiklos strategiją ir  

prisidedančių prie Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo:  

Eil. 

Nr. 

Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

 (per metus) 

Rodiklio reikšmė 

1. 

Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku 

kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės 

varikliais), Įmonėje dalis 

Proc. 70 

2. 
Klientų aptarnavimo mokymuose (neįskaitant 95 kodo) 

dalyvavusių ir pažymėjimus gavusių vairuotojų dalis 
Proc.  35 

3. 
Miesto maršrutams aptarnauti Įmonėje naudojama 

autobusų su 0 teršalų emisija dalis  
Proc. 6 

4. 
Dalyvavimas savivaldybės skelbiamuose komunalinio 

ūkio viešųjų paslaugų konkursuose  
Kartai 2 

5. 
Įgyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos 

viešojo transporto aptarnavimui, investicinių projektų  
Vnt. 2 

 

Dėl finansinių veiklos efektyvumo rodiklių 

Įmonė turi siekti šių finansinių veiklos efektyvumo rodiklių: 

Eil. 

Nr. 

Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai 

Matavimo 

vienetas (per 

metus)  

Rodiklio reikšmė 

1. 

Nuosavybės grąža (ROE) 

Nuosavybės grąža (ROE) = (Grynasis pelnas / Nuosavas 

kapitalas)*100 

Proc.  

 

5,5 

 

2. 

Turto grąža (ROA) 

Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100 

 

Proc.  1,5 

3. 

Bendrasis pelningumas 

Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos-pardavimo 

savikaina / pardavimo pajamos)*100 

Proc. 10 

4. 
Įsiskolinimų koeficientas 

Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas 
Koef. 0,7 

5. Dividendų išmokėjimas Proc. 

25 proc. Įmonės 

paskirstytinojo 

pelno 
 


