sAvrvALDyBES IMoNE Svnxrosros JURrJ uosro DTREKcTJA

VEIKLOS ATASKAITA

.

2020 m. kovo 12 d.

Savivaldybes imone Sventosios jflrq uosto direkcija ire.gistruota 2018 m. spalio 30 d.
[mones kodas: 304942928
Adresas: Sventosios g.74, Palangos.m.i i
.,

Savivaldybes imone Sventosios jDrq uosto direkcija (toliau - {mone) yra Palangos miesto
savivaldybes turto.isteigta ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo.
lmone vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
imoniq istatymu, kitais teises aktais. Bendrove yra juridinis asmuo turintis atsiskaitom4j4 sqskaitq
banke ir savaranki5k4 balans4.
{mones finansiniai metai prasideda sausio 01 dien4 ir baigiasi gruodZio 3l dien4,
{mone kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.
{mones darbuotojq skaidius ataskaitiniq metq pabaigai buvo 2 darbuotojai - direktorius ir
vyriausias buhalteris.

1.

{mones jstatuose numatyta veikla pagal veiklos r[Sis ( veiklos rUSiq klasifikatoriq):
Jurq ir pakrandiq vandens krovininis transportas (50.20);
Jiirq ir pakrandiq keleiVinis vandens transportas (50.10.);
Vandens transportui b[dingq paslaugq veikla (52.22);

2.
3.
4, Zwvl,veZiagyviq ir moliuskq perdirbimas ir konservavimas ( 10. 20);
5. Sandeliavimas ir saugojimas ( 52.10);
6. Vandens transportui btidingq paslaugq veikla ( 52.22);
7, Vandens transporto priemoniq nuoma (77 3D;
8.
9.

Nekilnojamo turto nuoma ( 68,20);
Laikymas ir sandeliavimas ( 52.10.);
10. Duomenq apdorojimas (63.11);
11. Duomenq bazes sudarymas (62.0I);
12. Rinkos tyrimas ir vieSosios nuomones apklausa (73.20)
13. Konsultacine verslo ir kita valdymo veikla (70.22);
14. Reklama (73.1);
15. Techninis tikrinimas ir analize (7lr2CD:

2018 m. rugsejo 27 d. sprendimu Palangos m. savivaldybes taryba nusprende perduoti {monei
pagal patikejimo sutarti Sventosios jflrq uosto akvatorij4, nekilnojam4ji ir ilgalaikiturt4.
Pagal triSali susitarim4 tarp {mones, Palangos m. savivaldybes ir nuomininko [monei perleista

ilgalaike nekilnojamojo turto nuomos sutartis. Sutartis buvo sudaryla 2076 m, birZelio 9 d. tarp V|
Klaipedos valstybinio jiirq uosto direkcijos ir nuomininko. {plaukos 12051 EUR uZ turto nuom4
gaunamas avansu uZ visus metus. Metq pabaigai ateinandiq laikotarpiq pajamos sudaro 5021 EUR
Pajamos uZ nekilnojamojo turto nuom4per 2019 metus sudare 19931EUR. dmones 2019 metq
pabaigai turejo finansiniq isipareigojimr41922 EUR, i5 kuritl: su darbo santykiais susijg isipareigojimai
1319 EUR, skolos tiekejams 94 EUR, moketinas 15 o/opelno mokestis 509 EUR.
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