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RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ
UAB DOTNUVOS EKSPERIMENTINIAM ŪKIUI
Įmonės veiklos kryptys
UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis (toliau – Bendrovė) įregistruotas Juridinių asmenų
registre 2001 m. birželio 22 d.. Iki 2010 m. rugsėjo 22 d. akcijas valdė Švietimo ir mokslo
ministerija.
Bendrovės pagrindinė veikla – perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė,
javų, daugiamečių žolių ir kitų augalų rūšių sėklininkystė. Bendrovės kita veikla – eksperimentinės
ir bandomosios ūkinės veiklos vykdymas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl
Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Bendrovė yra priskirta 1A grupei. Valstybės keliamas tikslas šiai Bendrovei – verslo
vertės augimas ir dividendų pajamingumas.
Bendrovė neturi specialiųjų įpareigojimų.
Veiklos lūkesčiai ir vertinimas
Žemės ūkio ministerija, kaip Bendrovės akcijų valdytoja (toliau – akcininkė) tikisi, kad
Bendrovėje per dvejus metus bus sukurta infrastruktūra, leidžianti organizuoti demonstracinius
bandymus, atliekamų tyrimų ir diegiamų technologijų Bendrovėje populiarinimo renginius. Kasmet,
pradedant nuo 2019 m., akcininkė tikisi, kad bus suorganizuota ne mažiau kaip po 2 renginius
(,,lauko dienos“ ar pan.).
Akcininkė kelia tikslą šiai Bendrovei – siekti didinti pardavimo pajamas (didinant derlingumas
ir pieno išmilžį), mažinti savikainą ir siekti pelno iš veiklos ne mažiau kaip 5 proc.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl valstybės
valdomų įmonių nuosavo kapitalo kainų 2016–2018 metams nustatymo“ 2016–2018 m. laikotarpiui
Bendrovei nustatyta siektina nuosavo kapitalo kaina 5,1 proc. Akcininkė tikisi, kad valdybos keliami
kapitalo grąžos tikslai bus ambicingi ir 2020 m. viršys Vyriausybės nutarimu nustatytą siektiną
vidutinį kapitalo kainos rodiklį bent vienu procentiniu punktu, taip pat bus pasiektas 0,5 kapitalo
struktūros rodiklis (bendrovės finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis). Planuojama, kad
išmokamų dividendų suma 2020 m. sieks 70 proc. Bendrovės paskirstytino pelno.
Atskaitomybė
Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad duomenys apie Bendrovę būtų rengiami ir teikiami
Žemės ūkio ministerijai vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo taisyklėmis ir
Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo grafiku, patvirtintu žemės ūkio ministro 2016 m.
spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-632 „Dėl Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo“.
Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Valstybės valdomų bendrovių, kurių akcijų valdytojo
turtines ir neturtines teises įgyvendina Žemės ūkio ministerija, ir valstybės įmonių, kurių įmonės
savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, kolegialių organų veiklos
organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.
3D-636, pasibaigus kalendoriniams metams ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., turi
atlikti savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę – nustatyti, kokios kompetencijos narių reikia
siekiant valstybės valdomos įmonės tikslų, ir parengti praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą.
Kita informacija
Bendrovė turi AB Nordic Sugar akcijų ir ŽŪK „Pienas LT“ pajų.
Bendrovė turi neįregistruoto VĮ Registrų centre nekilnojamojo turto objektų. Akcininkas tikisi,
kad turto registracija bus baigta per šiuos metus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Žemės,
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suteiktos kaimo vietovėje mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms
įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, valstybiniams specializuotiems
sėklininkystės, veislininkystės ūkiams ir specializuotoms sėklininkystės, veislininkystės veiklą
vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms
bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų, naudotojų ir jų naudojamų žemės
sklypų dydžių sąrašų patvirtinimo“ Bendrovė turi valstybinės žemės.
Bendrovės valdybos prašoma iki 2017 m. lapkričio 1 d. parengti naujo laikotarpio Bendrovės
strategijos projektą, pateikiant aiškią Bendrovės viziją ir optimizavimo galimybes.
Bendrovės tolesnės veiklos perspektyvos, iš jų ir valstybės nuosavybės tikslingumas,
priklausys nuo bendros valstybės valdomų įmonių politikos.
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