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DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ LAIŠKO UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“
Lietuvos bankas, kaip akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, (toliau –
Akcininkas) pateikia valstybės lūkesčius UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (toliau – Bendrovė).
Bendrovės veiklos kryptys
Bendrovės veikla yra apyvartinių, kolekcinių (proginių) monetų, medalių ir žetonų
kaldinimas, technologinės įrangos, prietaisų, štampų, įrankių ir įvairių spaudų bei poligrafinės
įrangos, įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių gamyba, taip pat kolekcinių (proginių) monetų
bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba ir graviravimo paslaugos.
Akcininkas Bendrovei nėra priskyręs specialiųjų įsipareigojimų arba administracinių
funkcijų.
Veiklos lūkesčiai ir vertinimas
Bendrovė turi būti konkurencinga, finansiškai stabili ir socialiai atsakinga įmonė, teikianti
gaminių kūrimo ir gamybos paslaugas tarptautiniu mastu ir kurianti pridėtinę vertę klientams,
darbuotojams ir Akcininkui. Pagrindiniai Bendrovės veiklos prioritetai turi būti:
- efektyvi ir konkurencinga veikla vietinėje ir tarptautinėse rinkose;
- kapitalo grąža ir išmokamų dividendų suma ilguoju laikotarpiu atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytą dydį;
- veiklos diversifikavimas, mažinant priklausomybę nuo centrinių bankų užsakymų,
tačiau didinant veiklos skverbtį tarptautiniame komerciniame sektoriuje;
- sandoriai tarp susijusių šalių sudaromi rinkos sąlygomis, įskaitant ir sandorius su
Akcininku, bet jais neapsiribojant;
- nuolat ieškoma galimybių, kaip pagerinti veiklos rezultatus ir optimizuoti veiklą.
Bendrovė, finansuodama savo veiklą, turi atsakingai derinti skolintą ir akcinį kapitalą,
valdyti pinigų srautus ir likvidumo riziką. Per pastaruosius metus sukauptas nuostolis turi būti
nuosekliai mažinamas iš uždirbamo pelno. Bendrovė turi siekti, kad būtų tęsiama 2016 metais
pradėta Bendrovės perteklinio akcinio kapitalo mažinimo iniciatyva.
Atskaitomybė
Bendrovės finansinės ataskaitos turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir taikomus apskaitos
standartus. Bendrovė turi siekti, kad nepriklausomo auditoriaus išvados dėl finansinių
ataskaitų būtų besąlyginės, o Bendrovės valdysenos įvertinimas, pagal VšĮ Valdymo
koordinavimo centro sudaromą gerosios valdysenos indeksą, būtų ne mažesnis negu A.
Akcininkas pageidauja dialogo principu palaikyti reguliarų kontaktą su Bendrovės valdyba
ir tikisi, kad bus informuojamas apie visus Bendrovei svarbius sprendimus iš anksto, o
komunikacija pirmiausia bus vykdoma per Bendrovės valdybos pirmininką.
Bendrovės valdyba turėtų reguliariai atlikti savo veiklos vertinimą ir supažindinti
Akcininką su įsivertinimo rezultatais. Akcininkui svarbu, kad Bendrovėje ir Bendrovės
valdyboje būtų tinkamai valdomi interesų konfliktai ir užtikrinama korupcijos prevencija.
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Akcininkas nesikiš į kasdienę Bendrovės valdybos veiklą ir sieks sudaryti sąlygas
Bendrovės valdybai, kad įgyvendintų jai pavestas atsakomybes. Bendrovės valdyba turi pati
pasirinkti priemones, kaip įgyvendins Akcininko lūkesčius.
Kita informacija
Valstybės dalyvavimas Bendrovės akcijų valdyme išlieka tikslingas, tai atitiktų daugumos
užsienio šalių praktiką.
Lūkesčių laišką Akcininkas planuoja peržiūrėti kasmet ir esant būtinybei pakoreguoti, nes
padėtis rinkoje ir įmonės veiklos rezultatai greitai kinta.
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