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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais,  Lietuvos  Respublikos  akcinių  bendrovių  įstatymo  20  straipsnio  1  dalies  11  ir  12
punktais,  29  straipsnio  6  dalimi,  58  straipsnio  2  dalimi,  59  straipsniu,  Savivaldybių  turtinių  ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu  Nr. 567 „Dėl  Savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1
papunkčiu,  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-153
„Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos  direktoriui  įgyvendinti  turtines  ir
neturtines teises“ 1 punktu, atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų
parkas“ 2019 m. metinį pranešimą ir UAB „Optimus auditus“ nepriklausomo auditoriaus išvadą,

t v i r t i n u: 
1. uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) 2019 m.

audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį (balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių,
pinigų srautų ataskaitas, aiškinamąjį raštą) (pridedama);

2. 2019 m. paskirstytino Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių

metų pabaigoje – 2 936 Eur;
2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 265 137 Eur;
2.3.  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas  ataskaitinių  finansinių  metų  pelnas

(nuostoliai) – 0 Eur;
2.4. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;
2.5.  akcininkų  įnašai  bendrovės  nuostoliams  padengti  (jeigu  visus  ar  dalį  nuostolių

nusprendė padengti akcininkai) – 0 Eur;
2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 268 073 Eur;
2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą, – 13 257 Eur;
2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti, – 0 Eur;
2.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti, – 0 Eur;
2.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus, – 254 816 Eur, iš jų:
2.10.1. paramai (labdarai) – 6 000 Eur;
2.10.2. į kitus rezervus – 248 816 Eur;
2.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, – 0 Eur; 
2.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, – 0 Eur; 
2.13.  nepaskirstytasis  pelnas  (nuostoliai)  ataskaitinių  finansinių  metų  pabaigoje,

perkeliamas į kitus finansinius metus, – 0 Eur.
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