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Vadovaudamasis
Valstybesturtiniq ir neturtiniqteisiq iglvendinimo valstybesvaldomose
imonesetvarkos apra5o,patvirtinto Lietuvos RespublikosVyriausybds2012 m. birZelio 6 d.
nutarimuNr. 665 ,,Del Valstybesturtiniq ir neturtiniqteisiq igyvendinimovalstybesvaldomose
imonesetvarkosapra5opatvirtinimo",17punktu,
pritariura5tuidelvalstybesllkesdiq,susijusiqsuvalstybesimoneTurtobank
(pridedama).
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DEL VALSTYBES I,UTNSdIU, SUSIJUSIUSU VALSTYBES IMoNES TURTS BANK9
VEIKLA
Veiklos sritis, rii5is ir funkcijos kryptys
Valstybesimone Turto bankas(toliau - fmone) reikalinga istatymq pavestomsvalstybes
nekilnojamojoturto centralizuotovaldymo, skoltl valstybei i5ie5kojimoir valstybei priklausandiq
akctjq privatizavimofunkcijomsi gyvendinti.
fmoneikeliamiveiklostikslai:
I . [gyvendinticentralizuot4valstybesnekilnojamojo turto valdymq.
2. Organizuotivalstybeinuosavybes
teisepriklausandiqakcijqprivatizavim4.
3. I5ie5koti skolas valstybei ir administruotipagal pavedimo sutartis perduotaspaskolas,
valstybesgarantijasir kitus turtiniusisipareigoj
imus.
4. Siektipelningosveiklos.
PrioritetindsfmonGsveiklos:
l. Didinti centralizuotaivaldyti perduotinoadministracines
paskirtiesir nenaudojamo
valstybes
funkcijomsvykdyti valstybesnekilnojamojo turto apimtis.
2. fgyvendintikitas valstybesnekilnojamojoturto centralizuot4valdym4sudarandias
veiklas,
nurodytasteisesaktuose.
3. fgyvendintivie5qjqpastatqenergijosefektyvumodidinimoprojektus.
4. [gyvendintiLietuvosRespublikos
Vyriausybes
2015m. birZelio9 d. nutarimuNr.597,,DeI
Vilniaus koncertq ir sporto rOmq rekonstrukcijosir pritaikymo kongreszuns,
konferencijomsir
kulturiniams renginiamsprojekto pripaZinimovalstybei svarbiu ekonominiu projektu" valstybei
svarbiuekonominiuprojektupripalintqVilniauskoncertqir sportorumq rekonstrukcijos
ir pritaikymo
kongresams,
konferencijomsir kulturiniamsrenginiamsprojekt4.
5. Privatizuotivalstybeinuosavybes
teisepriklausandias
akciniqir uZdaryjqakciniqbendroviq,
kurios itrauktosi VyriausybespatvirtintqPrivatizavimoobjektqs4ra54,akcijasir atstovautivalstybes
interesamsvaldant, naudojant fmonei patikejimo teise perduotas valstybei nuosavybesteise
priklausandias
akcijasir j omisdisponuojant.
6. Vykdyti mokestiniqnepriemokqir kitq skolqvalstybei,kuriq i5ie5kojimasfmoneiperduotas
teisesaktq nustatytatvarka, EuroposS4jungosfinansinesparamosir kitos tarptautinesfinansines
paramosbei bendrojofinansavimole5q,i5moketqi5 LietuvosRespublikosvalstybesbiudZetoir (ar)
panaudotqpaieidLiantteisesaktus, iSie5kojim4,atlikti su perduotqadministruotipaskolq,valstybes
garantijqir kitq turtiniq isipareigojimqadministravimususijusiasveiklas.
7. fgyvendinti EuroposSqjungosstrukt[rinesparamosle5omisfinansuojamqprojekt4,kurio
pagrindinistikslas- pasiekti,kad [monetaptq profesionaliuvalstybesnekilnojamojoturto valdymo
kompetencijos
centru.
[monesveikla turi b[ti organizuojamasiekiantmaksimalausveiklos efektyvumoir imanomo
pelningumo.
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Veiklos ltrkesiiai ir vertinimas
fmones savininkas siekia, kad imone taptq - profesionalia, modernia, teikiandia auk5tos
kokybes valstybes nekilnojamojo turto valdymo ir prieZilros paslaugas imone, galindia aprtipinti
valstybes institucijas ir istaigas joms reikalingu nekilnojamuoju turtu, efektyviai ir skaidriai vykdanti
centralizuot4valstybes nekilnojamojo turto valdym4 sudarandiasveiklas ir pavestasfunkcijas.
fmones
savininko ltikesdiamsuZtikrinti turi b0ti pasiektamaksimali valstybesnekilnojamojo turto koncentracija
fmoneje, sukurtos prielaidos padidinti fmones valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybes
nekilnojamojo turto efektyvum4, valstybesnekilnojamojo turto valdymo ir prieZitros teikiamq paslaugq
kokybg ir sklandq bendradarbiavim4 su institucijomis ir istaigomis, pritraukta auksdiausios
kvalifikacijos nekilnojamojo turto vadybos ir projektq valdymo specialistq.[mone iki 2018 m. vasario I
d. turi parengti ilgalaikg fmones centralizuotai valdomo ir centralizuotai valdyti perduotino valstybes
nekilnoj amojo turto efektyvaus valdymo strategij4.
AtsiZvelgiant i tai, kad fmonei keliamas tikslas centralizuotai valdyti valstybes administracines
paskirties nekilnojamqii turtq, fmones veiklos kryptys turetq b[ti siejamos ir su Lietuvai Energijos
efektyvumo direktyvoje nustatytq privalomq tikslq igyvendinimu. Pagrindiniai Lietuvai keliami tikslai uZtikrinti, kad kasmet bfltq atnaujinama 3Yo valstybei priklausandiq pastatq ploto ir iki 2020 metq
diegiant naujas energijos efektyvumo didinimo priemones bfitq sutaupyta 1I,674 TWh galutines
energijos.Viena i5 priemoniq pasiekti nustatytussutaupymusyra Vie5qjq pastatq energinio efektyvumo
didinimo progfttma, kurios apimtis - 470 tfikst. kv. m. atnaujinto valstybei priklausandiovie5qiq pastatq
ploto. Todel [mone turetq skirti dideli demesi energetinio efektyvumo priemoniq igyvendinimui jos
valdomuosevie5uosiuosepastatuose,t.y. iki 2018 m. vasario ld. parengti vie5qjq pastatqenergetinio
efektyvumo projektq program4 2018-2020 metams ir imtis priemoniq j4 igyvendinti. Formuojant
centralizuotai valdyti perimamo turto etapus pradedant 2018 metais fmone prioritet4 turi skini tq
vie5qiq pasatqperemimui, kuriuose tikslinga igyvendinti energetinio efektyvumo priemones.
Siekdama efektyviai vykdyti fmonei pavestasveiklas, organizuoti valstybei ir savivaldybems
nuosavybes teise priklausandiq akcrjq privatizavim4, i5ie5koti skolas valstybei, administruoti pagal
pavedimo sutartis perduotas paskolas, valstybes garantijas ir kitus turtinius isipareigojimus, taip pat
atlikti kitas valstybes nurodytas funkcijas bei uZtikrinti optimalq vie5ojo sektoriausnekilnojamojo turto
poreikiq tenkinim4, fmone privalo deti pastangas,kuriomis b[tq pasiektas nuosaikus [mones pelno
augimas didinant jos teikiamq paslaugq apimtis, efektyvum4 ir kokybg, maZinant Siq paslaugq
savikain4.
Kadangi atlygis uZ [mones teikiamas paslaugas reglamentuotas Atlygio centralizaotai
valdomo valstybesturto valdytojui uZ jo vykdomas veiklas apskaidiavimotvarkos apra5e,patvirtintame
Lietuvos RespublikosVyriausybes2015 m. kovo 13 d. nutarimuNr. 252,,DelAtlygio centralizuotai
valdomo valstybesturto valdytojui uZ jo vykdomas veiklas apskaidiavimo tvarkos apra5opatvirtinimo",
kuriame nustatoma ir 7 procentq dydZio pelno galimybe, [mones savininkas si[lo toliau laikytis
nuosaikaus pelno augimo strategijos,
igyvendinamos pajamas didinandiomis ir s4naudas
maZinandiomis priemonemis, ir [mones veiklos rezultatus vertinti pagal finansini - pelno prie5
pal[kanas, mokesdius, nusidevejim4 bei amortizacij1 (EBITDA) (Eur) - rodikli ir nefinansinius
kiekybinius [mones veiklos masto rodiklius: uL centralizuotai valdomo valstybes nekilnojamojo turto
valdym4 ir disponavimq juo gautos pajamos (Eur), i5ieskotos skolos (Eur). fmones savininkas tikisi,
kad 2020 metais [mones EBITDA sieks ne maZiau kaip 10000 Eur, nefinansinio rodiklio - uZ
centralizuotai valdomo valstybes nekilnojamojo turto valdymq ir disponavim4 juo gautos pajamos
i5augs ne maiiau kaip po 7 procentus, o nefinansinio rodiklio - i5ie5kotosskolos - reik5me nemaZes

daugiau negu 7 procentus kiekvienaisstrateginio veiklos planavimo laikotarpio metais.fmones

savininkas taip pat tikisi, kad 2020 metais fmone centralizuotai valdys ne maZiau kaip 60 procentq
administracinespaskirties valstybesnekilnoj amojo turto.
Kadangi nuosaikiam pelno augimui pasiekti pakankamai svari priemone yra efektyvus
fmonds
i5tekliq valdymas, iki 2020 metq [mone turi buti juos optimizavusi, kad atlygio dydZiai uZ teikiamas
administracines paskirties valstybes nekilnojamojo turto valdymo ir prieZilros paslaugas,kuriuos
nustatofmones savininkas,igytq maZejimotendencij4.
Atsakomyb€
fmones generalinis direktorius pasibaigus kiekvienam kalendoriniq metq ketvirdiui iki kito
menesio l0 dienos turi pateikti Lietuvos Respublikos finansq ministerijai (toliau - Finansqministerija)
ataskait4apie fmones veiklos strategijos igyvendinim4, metinio turto ir (arba) skolinimosi plano
igyvendinimo ir metines pajamq ir i5laidq s4matosvykdymo bfklg, taip pat apie ivykius, turindius
esmingreik5mg fmones veiklai.
Kita informacija
Finansq ministerija, atliepdama i Lietuvos Respublikos Vyriausybes iniciatyvas, susijusiassu
valstybes valdomq imoniq veiklos efektyvumo didinimu, susiformavus optimaliam valstybes
institucijq naudojamo valstybes nekilnojamojo turto portfeliui, perejus prie valstybes nekilnojamojo
turto nuomos santykiq ir i5gryninus {mones atliekamas komercinio pobldZio funkcijas, numato
svarstyti galimybes fmong pertvarkyti i uLdarqq akcing bendrovg, o likusias vieSqsiasir vie5ojo
administravimo funkcijas pavesti vykdyti kitai biudZetinei ar viesajai istaigai. Tiketinas optimalus
nurodytq pokydiq igyvendinimo terminas galetq b[ti ne anksdiaukaip po 5-7 metq.
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