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DĖL 2020 M. VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO
ATASKAITOS IR VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS 2020/2021 METAIS
ATASKAITOS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija teikia viešosios įstaigos Valdymo
koordinavimo centro (toliau – VKC) parengtą 2020 m. valstybės valdomų įmonių strategijų
įgyvendinimo ataskaitą (toliau – Strategijų įgyvendinimo ataskaita) ir Valstybės valdomų įmonių
veiklos 2020/2021 metais ataskaitą (toliau – Veiklos ataskaita).
Strategijų įgyvendinimo ataskaitoje VKC įvertino 44 valstybės valdomų įmonių (toliau –
VVĮ) strategijų įgyvendinimo ataskaitas iš visų 49, veikusių 2020 metais. Dalis VVĮ dėl objektyvių
priežasčių ataskaitų neteikė: UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra, UAB „Valstybės
investicinis kapitalas“ savo veiklą pradėjo tik 2020 m. III-IV ketv., VĮ Lietuvos automobilių kelių
direkcija valstybės įmonės teisinę formą įgijo tik 2020 m. rugsėjo mėnesį, VĮ „Mūsų amatai“ vykdo
teisinio restruktūrizavimo procedūrą ir yra siūloma likviduoti, o UAB „Lietuvos kinas“ yra
likviduojama. Strategijų įgyvendinimo ataskaitoje VKC įvertino VVĮ strategijų įgyvendinimo
ataskaitose pateiktų finansinių valstybės kaip akcininko lūkesčių, kitų finansinių bei nefinansinių
rodiklių įgyvendinimą bei jų ambicingumą, taip pat įvertino VVĮ strategijų įgyvendinimo ataskaitų
kokybę: ar yra pateikta aplinkos veiksnių analizė, ar tinkama tikslų ir uždavinių hierarchija, ar yra
galimybė objektyviai pamatuoti rodiklių reikšmes bei ar pateiktos rodiklių neįgyvendinimo
priežastys, ir pateikė susistemintą VVĮ strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimą.
Įvertinus ir susisteminus VVĮ strategijų įgyvendinimo ataskaitas, VKC pateikė išvadas ir
rekomendacijas, kaip VVĮ strategijų įgyvendinimo ataskaitos galėtų būti tobulinamos ateityje.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsižvelgusi į Strategijų įgyvendinimo ataskaitoje
pateiktą informaciją, parengė Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą (toliau – Protokolo
projektas), kuriuo siūloma pavesti valstybei atstovaujančioms institucijoms užtikrinti, kad:
1) rengiant VVĮ strategijų įgyvendinimo ataskaitas būtų laikomasi Strategijų įgyvendinimo
ataskaitoje pateiktų rekomendacijų dėl veiklos vertinimo rodiklių nustatymo VVĮ ir dėl strategijų
įgyvendinimo ataskaitų rengimo kokybės – nurodyti aplinkos veiksnius, turėjusius ar turėsiančius
įtakos VVĮ veiklai bei rezultatams, pateikti aiškią strateginių tikslų ir uždavinių hierarchiją, o kai
VVĮ keliami veiklos vertinimo rodikliai nepasiekti – priežastis, kodėl nebuvo pasiekti šie rodikliai;
2) VVĮ savo strateginiuose veiklos planuose keltų rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir
keliamų lūkesčių VVĮ nurodytus pelningumo rodiklius, o jei rodikliai akcininko nenurodyti – siekti
veikti nenuostolingai ir kaip vieną iš rodiklių nurodyti grynąjį pelną, kurio reikšmė būtų teigiama.
VKC Veiklos ataskaitoje apžvelgė VVĮ nuosavybės politiką, valstybei atstovaujančių
institucijų vaidmenį VVĮ veikloje, VVĮ skaidrumo ir kolegialių organų narių atrankos klausimus.
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Veiklos ataskaitoje pateikta VVĮ portfelio rezultatų apžvalga, apibendrinta finansinė informacija,
VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje, vadovų bei kolegialių priežiūros ir
valdymo organų narių atlygis, vykdomi specialieji įpareigojimai, suteikta parama, siektini
pelningumo rodikliai, grynasis pelnas ir indėlis į valstybės biudžetą bei turto valdymas.
Atsižvelgdami į Veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją ir įvertinę VKC išvadas bei
pasiūlymus dėl VVĮ valdymo tobulinimo, Protokolo projektu siūlome pavesti valstybei
atstovaujančioms institucijoms užtikrinti, kad:
1) būtų detaliai peržiūrėtos VVĮ atliekamos funkcijos ir įvertintas kiekvienos iš jų vykdymo
tikslingumas atsisakant valstybei nebūtinų funkcijų atlikimo;
2) Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų
įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Specialiųjų įpareigojimų sąrašas), esantys VVĮ ir jų
dukterinių bendrovių vykdomi specialieji įpareigojimai atitiktų Valstybės valdomų įmonių
specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijose, patvirtintose
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės
valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų
patvirtinimo“ (2021 m. rugsėjo 29 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo Nr. 4-1036
redakcija) (toliau – Rekomendacijos) nurodytus reikšmingumo kriterijus ir būtų vis dar aktualūs bei
vykdomi, o jei Specialiųjų įpareigojimų sąraše nurodyta informacija apie vykdomus specialiuosius
įpareigojimus dėl pasikeitusių aplinkybių yra nebeaktuali ar neatitinkanti Rekomendacijose
nurodytų kriterijų, būtų kreipiamasi į VKC dėl Specialiųjų įpareigojimų sąrašo peržiūrėjimo ir
keitimo;
3) VVĮ ir jų dukterinės bendrovės pilna apimtimi atskirtų specialiųjų įpareigojimų ir
komercinės veiklos finansinę informaciją pelno (nuostolių) bei balanso ataskaitose pagal
Rekomendacijose nustatytus kriterijus bei prieduose pateiktas formas ir nurodytų specialiųjų
įpareigojimų vykdymui gaunamas dotacijas bei viešai atskleistų atskyrimo metodiką, kuria
vadovaujasi.
2. Siekiant didesnės VVĮ grąžos valstybei, Protokolo projekte taip pat siūloma pavesti
valstybei atstovaujančioms institucijoms užtikrinti, kad rašte dėl valstybės siekiamų tikslų VVĮ ir jai
keliamų lūkesčių būtų nurodytas lūkestis dėl VVĮ dukterinės bendrovės optimalaus dividendų
dydžio.
3. Atsižvelgiant į tai, kad jau ne vienerius metus žemės ūkio valdymo srityje veikiančių VVĮ
valdymas vertinamas gana nepalankiai (tai pažymima Gerojo valdymo indekso ataskaitose), taip pat
į pastaruoju metu viešojoje erdvėje svarstomus faktus dėl šių įmonių veiklos ar valdymo, Protokolo
projekte siūloma pavesti Žemės ūkio ministerijai atkreipti ypatingą dėmesį dėl gerosios valdysenos
praktikų taikymo jos srityje veikiančiose VVĮ, efektyvesnės įmonių valdymo kontrolės tam, kad
ateityje būtų užtikrinta geresnė valdymo kokybė, įmonių veiklos ir turto naudojimo efektyvumas bei
geresni veiklos rezultatai.
PRIDEDAMA:
1. Metinė ataskaita Valstybės valdomų įmonių veikla 2020/2021, 158 lapai.
2. VKC išvados ir pasiūlymai apie Lietuvos valstybės valdomų įmonių veiklą 2020 metais,
5 lapai.
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3. 2020 m. valstybės valdomų įmonių strategijų įgyvendinimo ataskaita (sutrumpinta),
10 lapų.
4. Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 2 lapai.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė
Armonaitė

Aušrinė
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