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DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“

Bendrovės veiklos kryptys
UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (toliau – Bendrovė) įsteigta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1990 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 335 „Dėl Lietuvos Respublikos monetų
gamybos“ Lietuvos Respublikos monetoms kaldinti.
Bendrovės prioritetinė veikla: kaldinti Lietuvos Respublikos pinigus – apyvartines eurų ir
centų monetas bei kolekcines (progines) eurų monetas (toliau – monetos), taip pat teikti
apyvartinių ir kolekcinių monetų gamybos paslaugas užsienio valstybėms. Bendrovės veikla turi
užtikrinti, kad monetų kaldinimo paslaugos bus suteiktos laiku, monetų kokybė atitiks euro zonos
valstybėse taikomus kokybės kriterijus.
Kitos Bendrovės komercinės veiklos: kurti, išleisti ir platinti Bendrovės gamybos profilį
atitinkančius gaminius, teikti užsakomų gaminių gamybos paslaugas Lietuvoje ir užsienio
valstybėse, taip pat veikla, susijusi su kolekcinių monetų, įvairių medalių bei kitų gaminių
didmenine ir mažmenine prekyba.
Valstybė Bendrovei nėra priskyrusi specialiųjų įpareigojimų arba administracinių funkcijų.
Visose veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, Bendrovės verslo vertės
augimo ir dividendų pajamingumo.
Veiklos lūkesčiai ir vertinimas
Bendrovė turi didinti pardavimo pajamas ir užtikrinti pelningą veiklą vidutiniu laikotarpiu.
Pagrindiniai Bendrovės veiklos prioritetai turi būti:
- efektyvi ir konkurencinga veikla tarptautinėse rinkose;
- veiklos diversifikavimas siekiant iš kitų veiklų (ne monetų kaldinimo) turėti stabiliai
augančias pajamas;
- Bendrovės vertės didinimas stiprinant Bendrovės, jos gaminamos produkcijos ir prekės
ženklų žinomumą bei pripažinimą;
- kapitalo grąža, atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatomą rodiklį.
Bendrovės valstybei išmokamų dividendų suma 2017–2020 metais turėtų siekti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytą Bendrovės paskirstytinojo pelno procento rodiklį.
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Bendrovė, finansuodama savo veiklą, turi atsakingai derinti skolintą ir akcinį kapitalą,
valdyti pinigų srautus ir likvidumo riziką. Bendrovė turi siekti, kad būtų tęsiama 2016 metais
pradėta Bendrovės perteklinio akcinio kapitalo mažinimo iniciatyva.
Atskaitomybė
Bendrovė turi pagerinti praktiką siekti skaidrumo, kad nuo 2018 metų pagal Turto banko
valstybės koordinavimo centro skaičiuojamą gerojo valdymo rodiklį Bendrovės vertinimas būtų ne
žemesnis negu „A“.
Kita informacija
Vertinant Bendrovei valstybės patikėtas funkcijas, valstybės dalyvavimas Bendrovės akcijų
valdyme išlieka tikslingas.

