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UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" 

110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius 

 

2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS 

2016 m. kovo 8 d. 
Visos sumos pateiktos eurais 

 Turtas Pastabos Nr. 
2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

gruodžio 31  d. 

A. ILGALAIKIS TURTAS  4 064 909 3 602 851 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 10 634 6 204 

  I.1.   Plėtros darbai  -  -  

  I.2.   Patentai, licencijos  207 317 

  I.3.   Programinė įranga  10 084 5 887 

  I.4.   Kitas nematerialusis turtas  343 -  

II. MATERIALUSIS TURTAS 2 3 943 016 3 492 933 

  II.1.   Žemė  -  -  

  II.2.   Pastatai ir statiniai  1 340 968 1 360 193 

  II.3.   Mašinos ir įrengimai  2 476 363 2 007 214 

  II.4.   Transporto priemonės  8 568 15 176 

  II.5.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  20 165 15 052 

  II.6.   Nebaigta statyba  61 329 60 036 

  II.7.   Kitas materialusis turtas   35 623 35 262 

III. FINANSINIS TURTAS  -  -  

III.1.   Po vienerių metų gautinos sumos  -  -  

III.2.    Kitas finansinis turtas  -  -  

IV. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS 13 111 259 103 714 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  3 545 546 5 116 453 

I. 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS  
 

1 634 848 3 023 106 

  I.1.   Atsargos 3 1 613 803 2 984 221 

I.1.1.     Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  1 262 271 2 797 128 

I.1.2.     Nebaigta gamyba  -  3 363 

I.1.3.     Pagaminta produkcija  125 943 140 571 

I.1.4.     Pirktos prekės, skirtos perparduoti  225 589 43 159 

  I.2.   Išankstiniai apmokėjimai 4 21 045 38 885 

  I.3.   Nebaigtos vykdyti sutartys  -  - 

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 914 715 96 932 

  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas  820 693 58 984 

  II.2.   Kitos gautinos sumos  94 022 37 948 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  -  - 

III.1.   Trumpalaikės investicijos  -  - 

III.2.   Terminuoti indėliai  - - 

III.3.   Kitas trumpalaikis turtas  -  - 

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 6 995 983 1 996 415 

  TURTAS IŠ VISO  7 610 455 8 719 304 
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Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Pastabos Nr. 

2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

gruodžio 31 d. 

C. NUOSAVAS KAPITALAS  6 801 628 7 190 705 

I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 7 5 502 400 5 502 780 

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)  -  -  

III. REZERVAI 8 665 431 538 438 

III.1.   Privalomasis  550 278 530 186 

III.2.   Kiti rezervai  115 153 8 252 
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 

(NUOSTOLIAI) 
 

9 633 797 1 149 487 

IV.1.   Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  633 797 1 149 487 

IV.2.   Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  -  -  

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  -  -  

E. MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 808 827 1 528 599 

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS 

IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 

-  -  

  I.1.   Finansinės skolos  -  -  

  I.1.1. 

  Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 

įsipareigojimai 
 

-  -  

  I.1.2.   Kredito įstaigoms  -  -  

  I.1.3.   Kitos finansinės skolos  -  -  

  I.2.   Skolos tiekėjams  -  -  

  I.3.   Gauti išankstiniai apmokėjimai  -  -  

  I.4.   Atidėjimai  -  -  

I.4.1.   Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo  -  -  

I.4.2.   Pensijų ir panašių įsipareigojimų   -  -  

I.4.3.   Kiti atidėjimai  -  -  

  I.5.   Atidėtieji mokesčiai   - -  
  I.6.   Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 

įsipareigojimai 
 

-  -  
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS 

SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 

12 

 

 

808 827 1 528 599 

  II.1.   Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis  -  -  

  II.2.   Finansinės skolos  500 000 -  

II.2.1.   Kredito įstaigoms  500 000 -  

II.2.2.   Kitos skolos  -  -  

  II.3.   Skolos tiekėjams  53 219 177 668 

  II.4.   Gauti išankstiniai apmokėjimai  230 606 068 

  II.5.   Pelno mokesčio įsipareigojimai  16 087 189 678 

  II.6.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  188 434 120 075 

  II.7.   Atidėjimai  -  -  
  II.8.   Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
 

50 857 435 110 

  

NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 
 

 

7 610 455 8 719 304 

 

 

Direktorius                    Saulius Vaitiekūnas 

 

Vyriausioji buhalterė                   Regina Pušklevič 
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UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" 

110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius 

     

 
2015 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

2016 m. kovo 8 d.  
  
Visos sumos pateiktos eurais 
 

 Straipsniai 
Pastabos  

Nr. 
2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

gruodžio 31 d. 

I. PARDAVIMO PAJAMOS  10 12 861 592 14 008 358 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 11 11 514 950 12 025 373 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  1 346 642 1 982 985 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS  646 867 611 943 

  IV.1.   Turto perkainojimas      

  IV.2.   Bendrosios ir administracinės 11 646 867 611 943 

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  699 775 1 371 042 

VI. KITA VEIKLA    1 940 

  VI.1.   Pajamos 10   1 940 

  VI.2.   Sąnaudos      

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA  1 567 469 

  VII.1.   Pajamos 10 3 484 636 

  VII.2.   Sąnaudos 11 1 917 167 

VIII. 

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 

(NUOSTOLIAI) 
 

701 342 1 373 451 

IX. PAGAUTĖ      

X. NETEKIMAI      

XI. 

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 
 

701 342 1 373 451 

XII. PELNO MOKESTIS 14 67 545 223 964 

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 9 633 797 1 149 487 

 

 

 

Direktorius                 Saulius Vaitiekūnas 

 

 

Vyriausioji buhalterė                   Regina Pušklevič 
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UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" 

110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius 

 
2015 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

2016 m. kovo 8 d. 

 
Visos sumos pateiktos eurais 
 

 Apmokėtas 

įstatinis 

kapitalas 

Įstatymo 

numatyti 

rezervai 

(Privalomasis) 

Kiti 

rezervai 

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

 (nuostoliai) 

Iš viso 

 Likutis 

 2013  m. gruodžio 31 d. 

 

5 502 780 

 

527 435 

 

- 

 

55 016 

 

6 085 231 

2014 metų   

Grynasis pelnas  (nuostoliai) 
- 

 

- 

 

- 

      

1 149 487 

 

1 149 487 

  

Dividendai 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(44 013)  

 

(44 013) 

 Sudaryti rezervai - 2 751 8 252 (2 751) 8 252 

 Panaudoti rezervai -   (8 252) (8 252) 

 Likutis  

2014 m. gruodžio 31 d. 

 

5 502 780 

 

530 186 

 

8 252 

 

1 149 487 

 

7 190 705 

Metai, pasibaigę  

2015 m. gruodžio 31 d.  

Grynasis pelnas  (nuostoliai) 

 

Skirtumas dėl paprastųjų 

akcijų nominaliosios vertės 

perskaičiavimo 

 

 

- 

 

 

 

(380) 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

633 797 

 

 

 

- 

 

 

633 797 

 

 

 

(380) 

Dividendai    (1 022 494) (1 022 494) 

 Sudaryti rezervai - 20 092 115 153 (135 245) - 

 Panaudoti rezervai - - (8 252) 8 252 - 

 Likutis  

2015 m. gruodžio 31 d. 

 

5 502 400 

 

550 278  

 

115 153 

 

 

633 797 

 

 

 6 801 628 

 

 

 

Direktorius                            Saulius Vaitiekūnas 

 

 
Vyriausioji buhalterė                   Regina Pušklevič 
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UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“ 

           110052936, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius 

 

 

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 

2016 m. kovo 8 d. 

 
Visos sumos pateiktos eurais 
 

 Straipsniai Pastabos Nr. 
2015 metų 

gruodžio  31 d. 
2014 metų 

gruodžio  31 d. 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai            249 312              1 501 909  

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su 

PVM) 

        

  13 058 763  

       

    17 031 680  

 

I.1.1. 

 

Pinigų įplaukos iš klientų  

        

  12 998 756  

      

     17 003 158  

 

I.1.2. 

 

Kitos įplaukos 

           

     60 007  

               

   28 522  

 

I.2. 

 

Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos 

        

(12  809 451) 

      

  (15 529 771) 

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų 

tiekėjams (su PVM) 

         

 (9 546 633) 

       

 (12 440 032 

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo 

santykiais 

         

 (1 258 124) 

      

    (1 238 126) 

 

I.2.3. 

 

Sumokėti į biudžetą mokesčiai 

        

  (1 944 694) 

        

  (1 816 604) 

 

I.2.4. 

 

Kitos išmokos 

            

  (60 000) 

          

     (35 009) 

   

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 

       

     249 312  

         

     1 501 909  

 

II. 

 

Investicinės veiklos pinigų srautai 

      

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 

įsigijimas  1,2 

      

    (727 313) 

          

   (239 977) 

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 

perleidimas 

                     -      

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas                       -                              -    

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas                      -                              -    

II.5. Paskolų suteikimas                      -                              -    

II.6. Paskolų susigrąžinimas                      -                              -    

II.7. Gauti dividendai, palūkanos                      -                              -    

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų 

padidėjimai  

                     -                              -    

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų 

sumažėjimai 

                     -                              -    

  
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 

      

  (727 313) 

 

            (239 977) 
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 Straipsniai Pastabos Nr. 
2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

gruodžio 31 d. 

 

III. 

 

Finansinės veiklos pinigų srautai 
 

       

 (522 494) 

            

     (44 013) 

 

III.1. 

 

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 
  

      

  (1 022 494) 

   

            (44 013) 

III.1.1. Akcijų išleidimas                      -                              -    

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti                      -                              -    

III.1.3. Savų akcijų supirkimas                       -                              -    

 

III.1.4. 

 

Dividendų išmokėjimas  
  

     

   (1 022 494) 

        

       (44 013) 

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo 

šaltiniais 
  

         

   500 000  

                          -    

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas               500 000                            -    

III.2.1.1. Paskolų gavimas              500 000                            -    

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas                      -                              -    

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas                      -                              -    

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas                      -                              -    

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas                      -                              -    

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos                       -                              -    

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                       -                              -    

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                       -                              -    

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                      -                              -    

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų 

padidėjimai  
  

                   -                              -    

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų 

sumažėjimai 
  

                   -                              -    

  
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   

        

(522 494) 

       

        (44 013) 

IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų 

pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui   
   

                63  

                 

      99  

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
  

     

 (1 000 432) 

          

    1 218 018 

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pradžioje 6 

     

 1 996 415  

              

  778 397  

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pabaigoje 6 

     

     995 983  

            

  1 996 415 

 
 
 

 

Direktorius                                                     Saulius Vaitiekūnas 

 

 
Vyriausioji buhalterė                                     Regina Pušklevič 
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UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“  

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2016 m. kovo 8 d. 

 

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS 

  

 UAB  „Lietuvos  monetų  kalykla“  (toliau – Bendrovė )  įregistruota  1991  m.  rugpjūčio 

13 d. Lietuvos Respublikoje. Bendrovės adresas yra: Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius. Bendrovės 

kodas - 110052936. 

 Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė 

atsako tik savo turtu. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota. 

 Visų Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Bendrovės akcininko teises ir pareigas 

valstybė įgyvendina per Lietuvos banką. Bendrovės akcijos nėra platinamos ir jomis nėra 

prekiaujama viešai. 

 Bendrovė filialų ar atstovybių neturi. 

 Bendrovės veikla yra apyvartinių ir kolekcinių (proginių) monetų kaldinimas, valstybės 

apdovanojimų garbės ženklų – ordinų ir kitų ženklų gamyba, medalių, žetonų kaldinimas, 

technologinės įrangos, prietaisų, štampų, įrankių ir įvairių spaudų gamyba, poligrafinės įrangos, 

įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių gamyba, kolekcinių (proginių) monetų bei įvairių medalių 

didmeninė ir mažmeninė prekyba bei graviravimo paslaugos. 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2015 metais   – 76,1  (2014 metų  – 75,7). 

Bendrovės 2015 metų finansinį auditą atliko UAB „Provisus“, parinkta vadovaujantis 

Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 03-141. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 Apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Bendrovės 

apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti. 

 Bendrovės direktoriaus  patvirtintoje Apskaitos politikoje nustatyti apskaitoje taikomi būdai 

ir metodai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Bendrovės vykdomas ūkines operacijas ir 

objektyviai atspindėti jos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

 Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusius 

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS). 

 Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: 

- balansas;                                                                                                                                                                                                                   

- pelno (nuostolių) ataskaita; 

- pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu būdu); 

- nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 

- aiškinamasis raštas. 
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Balanse Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai parodomi balanso paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną. 

 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos visos uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos 

ir sąnaudos, patirtos toms pajamoms uždirbti. 

 Pinigų srautų ataskaita apima pinigų įplaukas ir išmokas iš Bendrovės pagrindinės veiklos, 

investicinės bei finansinės veiklos. 

 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikti visi su nuosavo kapitalo pasikeitimu susiję 

atvejai. 

Visos Bendrovės ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais. 

Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu, arba tuoj pat jai pasibaigus. Bendrovės 

ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose. Apskaitos 

registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba 

ūkinio įvykio dieną pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine tvarka. Apskaitos registrai 

rengiami kompiuteriu. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės 

ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu. 

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų 

keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir 

įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.  

Oficialų euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas. 

   

 

Nematerialusis turtas 

 

Bendrovės nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo verslo apskaitos 

standarto reikalavimais. Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo  

savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant 

sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

nenustatoma. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

jos buvo patirtos, sąnaudomis. 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos 

standarto reikalavimais.  

Ilgalaikis materialusis turtas Bendrovės apskaitoje registruojamas įsigijimo (pagaminimo) 

savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus 

įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu 

eksploatuoti.  
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Finansinėje atskaitomybėje ilgalaikis materialusis turtas parodomas likutine verte, kuri 

apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. 

Likvidacinė vertė – 0,29 eurai. 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: pastatai ir statiniai, nebaigta 

statyba, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai ir įrenginiai,  kitas 

materialusis turtas.  

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, 

kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms ir gaminamos produkcijos savikainai. 

Užkonservuoto ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas pelno (nuostolių) ataskaitoje 

priskiriamas veiklos sąnaudoms, o pelno mokesčio tikslais tokio ilgalaikio materialaus turto 

nusidėvėjimas neskaičiuojamas.  

Išlaidos, patirtos ilgalaikio materialiojo turto remontui, kuris nepagerino turto naudingųjų 

savybių ir nepailgino jo naudingo tarnavimo laikotarpio, yra priskiriamos sąnaudoms to ataskaitinio 

laikotarpio, kurį jos buvo patirtos.  

 

 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir (arba) įsipareigojimai pripažįstami ir apskaitomi 

vadovaujantis 24-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas – būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno 

mokesčio sumos, kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų. 

Bendrovės laikinieji skirtumai – turto balansinės vertės ir jo mokesčio bazės skirtumai.  

 

 

Atsargos 

 

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. 

Bendrovės atsargos – tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektavimo gaminiai, nebaigta 

gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos  perpardavimui), kurį Bendrovė sunaudoja 

pajamoms uždirbti. Įsigytos bei pasigamintos atsargos registruojamos apskaitoje įvertinus jas 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri 

iš jų yra mažesnė. 

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję 

mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei 

kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Jei sumos yra nereikšmingos, atsargų 

gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo 

patirtos.  

Atsargoms priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo ūkinio 

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine išraiška.  

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu 

oficialiu Lietuvos Respublikos valiutos ir užsienio valiutos keitimo kursu ar santykiu.  Pirkimo 
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diena nustatoma pagal sutarties sąlygas, kurias Bendrovė su pardavėjais  nustato vadovaudamiesi 

Tarptautinių prekybos rūmų priimtomis taisyklėmis INCOTERMS.  

Iš anksto už prekes ir paslaugas sumokėtos sumos valiutiniams straipsniams nepriskiriamos, 

todėl už įsigyjamas atsargas sumokėtas avansas įvertinamas tik mokėjimo dienos valiutos kursu.  

Pagamintos atsargos (produkcija) apskaitoje registruojamos faktine pasigaminimo savikaina, 

kurią sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. Su gamyba nesusijusios išlaidos (t. y. 

bendrosios administracinės ir pardavimo išlaidos) įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas ir į 

atsargų pasigaminimo savikainą nėra įskaitomos.   

Jeigu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje produkcija nėra visiškai baigta gaminti,  ji vadinama 

nebaigta gamyba. Nebaigta gamyba apskaitoje registruojama faktine jai priskirtų tiesioginių ir 

netiesioginių gamybos išlaidų suma. 

Gaminamos produkcijos metu atsiranda atliekų, kurių vertė nereikšminga, tačiau jas galima 

parduoti, todėl jos įvertinamos grynąja realizavimo verte. Brangiųjų metalų laužas ir atliekos  

įkainojamos pagal įmonės pasirinktą metodiką, ir išvežamas perdirbimui.  

            Bendrovė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje 

registruoja kiekvieną atsargų operaciją.  

Apskaičiuodama sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO  būdą.  

 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinomis sumomis Bendrovėje laikoma teisė gauti pinigus iš kito juridinio ar privataus 

asmens už parduotą produkciją ar suteiktas paslaugas. 

Bendrovės gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau 

trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. Gautinų sumų vertės 

sumažėjimas  yra  apskaitomas,  kai  yra  požymių,  kad  gautinų  sumų vertė gali būti sumažėjusi, 

tada balansinė gautinų sumų vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimo sąskaitą. 

Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. 

Užsienio valiuta gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos eurais pagal 

sandorio dienos Lietuvos banko nustatytą oficialų euro ir užsienio valiutos kursą. 

 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

 Bendrovės pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra 

trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą.  

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami eurais pagal sandorio 

dienos Lietuvos banko nustatytą oficialų euro ir užsienio valiutos kursą. 

 Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, terminuoti indėliai 

banko sąskaitose, indėliai einamosiose sąskaitose. 

 Jei dėl valiutos kursų pokyčių piniginio turto vertė padidėja, skirtumas pripažįstamas 

pajamomis, jei sumažėja, skirtumas pripažįstamas sąnaudomis. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

pokyčiai atvaizduojami finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje. 
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Pajamos  

 

Bendrovės pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis 10-ojo verslo apskaitos 

standarto reikalavimais.  

Tipinė (pagrindinė) Bendrovės veikla – tai veikla, kuriai vykdyti organizuojamas verslas. 

Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra gaminių, prekių ir paslaugų pardavimas. 

Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo 

sutarties sąlygas bei visa su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda 

perduodama pirkėjui.  

Pardavimų pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

Kitoms veiklos pajamoms, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto 

turto pardavimas ir kitos atsitiktinės pajamos.  

Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio 

valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. 

Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis, taip pat iš pirkėjų gauti avansai ir kiti 

išankstiniai apmokėjimai, išskyrus atvejus, kai prekė nepatiekiama/paslauga nesuteikiama per tris 

metus nuo avanso gavimo dienos. Tais atvejais, kai prekė nepatiekiama/paslauga nesuteikiama per 

tris metus nuo avanso iš pirkėjo gavimo dienos, gautas avansas pelno (nuostolių) ataskaitoje 

pripažįstamas to laikotarpio, kurį suėjo trejų metų terminas, kitos veiklos pajamomis. 

 

Sąnaudos 

 

Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis 11-ojo 

verslo apskaitos standarto reikalavimais. 

Į pardavimo savikainą įeina visos patirtos paslaugų teikimo ir parduotų prekių išlaidos, 

susijusios su paslaugų teikimu ir prekių pardavimu, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai priskiriamos 

konkrečių prekių pardavimui ar paslaugų tiekimui. 

 Pardavimo savikainą sudaro paslaugų teikimo sąnaudos ir parduotos produkcijos savikaina. 

 Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 

finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės parduodamos ir kai pajamų suma gali 

būti patikimai įvertinta. 

 Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 

finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamomis už 

suteiktas paslaugas. 

 Parduotos produkcijos savikaina nustatoma taikant tuos pačius apskaičiavimo ir įkainojimo 

būdus, kurie taikomi pagamintos produkcijos atsargų apskaitai (FIFO būdas). 

 Pardavimo savikaina įvertinama tikrąja verte. 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis 

susijusi su tipine Bendrovės veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.                                                                                          

 Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir 

palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis pajamos ir 

registruojamos apskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. 
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 Bendrųjų ir administracinių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi.  

Kitos veiklos sąnaudomis pripažįstama nurašyto ilgalaikio turto likutinė vertė. 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio 

valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. 

  

 

Nuosavas kapitalas 

 

Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama: įmonės savininko kapitalas, privalomasis 

rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 

Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. 

Bendrovėje sudaromas privalomasis rezervas, kuris naudojamas tik Bendrovės nuostoliams dengti. 

Privalomasis rezervas sudaromas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta 

tvarka. Atskaitymai į privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo ataskaitinių 

finansinių metų pelno. Jie turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 10 proc. 

įstatinio kapitalo vertės. Privalomasis rezervas, panaudotas Bendrovės nuostoliams dengti, turi būti 

sudaromas iš naujo pagal šioje dalyje nustatytą tvarką. 

Kiti rezervai sudaromi ir naudojami tik Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Visuotiniam 

akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą, sudaromi rezervai įvairioms reikmėms. Panaudota 

rezervų suma,  išskyrus investicijas,  priskiriama ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms.          

Nepaskirstytas pelnas – sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas. 

Nepaskirstytieji nuostoliai – sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai. 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymo ir 8-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis.  

 

 

Įsipareigojimai  

 

Finansiniai įsipareigojimai Bendrovės apskaitoje registruojami ir pripažįstami pagal 18-ąjį 

verslo apskaitos standartą,  31-ąjį verslo apskaitos standartą ir kitus verslo apskaitos standartus. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos 

Bendrovė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso datos. Trumpalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai parodomi balanso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalies straipsnyje „Per vienerius 

metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“. 

Bendrovė, vadovaudamasi 31-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis, už nepanaudotas 

kasmetines atostogas darbuotojams apskaičiuotą ir sukauptą atlygį pripažįsta ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis ir atostoginių kaupiniais.  

 

 

Neapibrėžtumai 

 

 Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi 

finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys 

ištekliai bus prarasti, yra labai maža. 
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 Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas 

finansinėse ataskaitose tuomet, kai tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 

 

 

Pobalansiniai įvykiai 

 

 Pobalansiniai įvykiai finansinės ataskaitose atskleidžiami vadovaujantis 19-ojo verslo 

apskaitos standarto reikalavimais. 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo 

dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atskleidžiami.  

Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra 

reikšminga. 

 

 

Susiję asmenys 

 

 Su Bendrove susiję asmenys nustatomi ir informacija apie juos bei jų sandorius su Bendrove 

finansinėse ataskaitose atskleidžiama vadovaujantis 30-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. 

 Asmuo laikomas susijęs su Bendrove, kai jis turi galimybę kontroliuoti Bendrovę arba gali 

daryti reikšmingą įtaką priimant Bendrovei reikšmingus finansinius ir veiklos sprendimus. 
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III. PASTABOS 
 

Pastaba III. 1.  Ilgalaikis nematerialusis turtas  

 

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas 

 

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Patentai, licencijos, sertifikatai 3 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialusis turtas 4 

 

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupių minimali turto vieneto vertė 
 

Turto grupė         Minimali vertė (eurais) 

Patentai, licencijos, sertifikatai 145 

Programinė įranga 145 

Kitas nematerialusis turtas 145 
 

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (visos sumos pateiktos eurais) 
 

Straipsniai 

Patentai,    

licencijos ir 

pan. 

Programinė 

įranga  

Kitas 

nematerialusis 

turtas 

Iš viso  

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. 317    5 887    - 6 204    

Įsigijimo savikaina:  

2014 finansinių metų pabaigoje: 1 974    49 370    1 303    52 647    

2015 finansinių metų pokyčiai 

 

 

  
turto įsigijimas -   8 177 375 8 552    

perleidimai ir nurašymai - - - - 

2015 m. gruodžio  31 d.  1 974   57 547    1 678    61 199 

          

Amortizacija: 

 

 

  

2014 m. gruodžio 31 d. 

 

1 657    

 

43 483    

 

1 303    

 

46 443    

2015 finansinių metų pokyčiai 

 

 

  
nusidėvėjimas 110 3 980 32 4 122 

perleidimai ir nurašymai -              - -     - 

2015  m. gruodžio 31 d.  1 767   47 463 1 335  50 565 

 

Likutinė vertė 

2015 m. gruodžio 31 d. 

 

  207  

 

  10 084   

 

343   

 

10 634    
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Bendrovė neturi savo sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto.  

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) 

ataskaitoje yra įtrauktos į pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų 

straipsnius.  

 2015 finansiniais metais šio turto amortizacijos sąnaudas sudarė  4 122 Eur  (2014 m.  – 3 184  

Eur). 

Bendrovėje buvo atlikta ilgalaikio nematerialiojo turto inventorizacija. 2015 finansiniais 

metais ilgalaikio nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta. 

 

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina (visos sumos pateiktos eurais) 

 

Turto grupė 
2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

gruodžio 31 d. 

Patentai, licencijos, sertifikatai 1 644 1 644 

Programinė įranga 43 359 38 240 

Kitas nematerialusis turtas 1 303 1 303 

Iš viso: 46 306 41 187 

 

 

 

Pastaba III. 2. Ilgalaikis materialusis turtas  

 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas 

 

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Pastatai ir statiniai 80 

Transporto priemonės 6-10 

Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 5 

Mašinos ir įrengimai 5-20 

Kitas materialusis turtas 5-15 

 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupių minimali turto vieneto vertė 
 

Turto grupė Minimali vertė (eurais) 

Pastatai ir statiniai 290 

Transporto priemonės 1448 

Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 290 

Mašinos ir įrengimai 290 

Kitas materialusis turtas 290 
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Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (visos sumos pateiktos eurais) 

 

 

Straipsniai 

Pastatai 

ir 

statiniai 

Nebaigta 

statyba 

Mašinos 

ir 

įrengimai 

Transpo

rto 

priemo-

nės 

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai 

ir 

įrenginiai 

Kitas 

material. 

turtas 

Iš viso : 

 

Likutinė vertė 2014 m. 

gruodžio 31 d. 1 360 193 60 036 2 007 214 

 

15 176 15 052 35 262 3 492 933 

Įsigijimo savikaina: 

2014 finansinių metų 

pabaigoje: 1 538 027 60 036 3 686 973 

 

113 104 122 256 71 793 5 592 189 

2015 finansinių metų 

pokyčiai 

 

turto įsigijimas - 1 293 

 

698 625 

 

 

9 939 

 

8 904 718 761 

perleidimai, nurašymai - - - - - - - 

 2015 m. gruodžio 31 d.  1 538 027 61 329 4 385 598 113 104 132 195 80 697 6 310 950 

 Nusidėvėjimas: 

       

2014 m. gruodžio 31 d. 177 834 - 1 679 760 97 928 107 203 36 531 2 099 256 

2015 finansinių metų 

pokyčiai - - - - - - - 

nusidėvėjimas 19 225  - 229 475 6 608 4 827 8 543 268 678 

- perleidimai ir 

nurašymai - - - - - - - 

2015  m. gruodžio 31 d.  197 059 - 1 909 235 104 536 112 030 45 074 2 367 934 

 

Likutinė vertė 

 2015 m. gruodžio 31 d. 1 340 968 61 329 2 476 363 8 568 20 165 35 623 3 943 016 

 

 

 

Sukauptas Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2015 finansinių metų 

pabaigoje sudaro  2 367 934 Eur  (2014 m. – sudaro  2 099 256  Eur).  Į  2015 finansinių metų pelno 

(nuostolių) ataskaitos   pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsnius yra įtraukta 268 678 Eur 

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (2014 m.  – 242 615  Eur).  

Bendrovėje buvo atlikta ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. 2015 finansiniais 

metais ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta. 
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Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau jo būklė dar patenkinama ir jis vis 

dar naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina. (visos sumos pateiktos eurais) 

 

Turto grupė 
2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

gruodžio 31 d. 

Transporto priemonės 84 394 42 554 

Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 100 302 98 579 

Mašinos ir įrengimai 289 378 272 349 

Kitas materialusis turtas 33 500 32 623 

Iš viso: 507 574 446 105 

 

 

Pastaba III. 3. Atsargos  

Visos sumos pateiktos eurais 

 

Turto dalys 

2015 metų 

gruodžio 31 d.  

2014 metų 

gruodžio 31 d.  

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  1 261 832 2 644 839 

Nebaigta gamyba -  3 363 

Pagaminta produkcija 120 503 138 041 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 225 413 43 086 

Iš viso: 1 607 748 2 829 329 

 

 

Atsargas kelyje (visos sumos pateiktos eurais) 

 

Turto dalys 

2015 metų 

gruodžio 31 d.  

2014 metų 

gruodžio 31 d.  

Žaliavos  - 150 716 

 

 

Atsargos, esančios pas trečiuosius asmenis (visos sumos pateiktos eurais) 

 

Turto dalys 
2015 metų 

gruodžio 31 d.  

2014 metų 

gruodžio 31 d.  

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  439 1 573 

Pagaminta produkcija 5 440 2 530 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 176 73 

Iš viso: 6 055 4 176 

 

 

 

Pastaba III. 4. Išankstiniai apmokėjimai  

Visos sumos pateiktos eurais 

 

Turto dalys 
2015 metų 

gruodžio 31 d.  

2014 metų 

 gruodžio 31 d. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 14 830 22 606 

Išankstiniai apmokėjimai 6 215 16 279 

Iš viso: 21 045 38 885 
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Pastaba III. 5. Per vienerius metus gautinos sumos  

 

Visos sumos pateiktos eurais 

Turto dalys 
2015 metų  

gruodžio 31 d. 

2014 metų  

gruodžio 31 d. 

Pirkėjų įsiskolinimas 820 693 58 984 

Kitos gautinos sumos 94 022 37 948 

Iš viso: 914 715 96 932 

 

 

Pastaba III. 6 . Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

  

Visos sumos pateiktos eurais        

Turto dalys 
2015 metų 

gruodžio 31 d. 

2014 metų 

 gruodžio 31 d. 

Pinigai banke  988 558 1 996 415 

Pinigai kasoje  7 425 - 

Iš viso: 995 983 1 996 415 

 

 

Pastaba III. 7.  Bendrovės savininko kapitalas 

                                            
Visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip 

Rodikliai 

Akcijų skaičius 

 (vnt.) 

Akcijų nominali vertė Apmokėtų akcijų 

nominali vertė 

2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 

 Paprastosios    

akcijos 
190 000 190 000 5 502 400 5 502 780 5 502 400 5 502 780 

 

2015 finansiniais metais litais išreikšto įstatinio kapitalo straipsnio suma perskaičiuota į eurus 

akcijų nominaliąją vertę suapvalinus iki euro cento. Perskaičiuotas rezultatas 380 eurų pripažintas 

ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis.  

  

 

Pastaba III. 8. Rezervai 

 

Visos sumos pateiktos eurais         

Rezervai 2015 metai  2014 metai 

Privalomasis rezervas 550 278 530 186 

Kiti rezervai 115 153 8 252 

Iš viso: 665 431 538 438 

 

2015 metais kitų rezervų straipsnyje parodyti rezervai, sudaryti iš 2014 finansinių metų 

paskirstytinojo pelno. 
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Pastaba III. 9. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 

 

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodytas per ataskaitinį laikotarpį bei 

ankstesniais laikotarpiais uždirbtas ir dar nepaskirstytas pelnas.  

 

Visos sumos pateiktos eurais 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metai 2014 metai 

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 633 797 1 149 487 

 

 

2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas  

 Suma  

2014 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 finansinių 

metų pabaigoje  

0  

Grynasis 2015 finansinių metų pelnas  633 797  

Pervedimai iš rezervų  115 153  

Paskirstytinasis 2015 finansinių metų pelnas  748 950  

Pelno paskirstymas:  

    - į privalomąjį rezervą  

    - dividendams išmokėti  

    - kitiems tikslams  

 

0 

700 000 

48 950 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 finansinių metų pabaigoje  0  

 

 

Pastaba III. 10. Pajamos  

 

Pajamos 2015 metai  2014 metai  

Pardavimo pajamos 12 861 592 14 008 358 

Kitos veiklos pajamos - 1 940 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 3 484 636 

Iš viso:          12 865 076 14 010 934 

 

Pardavimo pajamos 2015 finansiniais metais, palyginus su 2014 finansiniais metais, sumažėjo 

1 146 766 eurų  arba 8,19 proc.  

 

Pastaba III. 11.  Sąnaudos  

Sąnaudos 2015 metai  2014 metai  

Parduotų prekių savikaina            11 514 950 12 025 373 

Veiklos sąnaudos 646 867 611 943 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 1 917 167 

Iš viso: 12 163 734 12 637 483 
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Pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos straipsnyje pateikta pardavimo grynoji 

savikaina, kuri 2015 finansiniais metais, palyginus su 2014 finansiniais metais, sumažėjo 510 423  

eurų arba 4,24 proc. 

 

Veiklos sąnaudos (visos sumos pateiktos eurais) 

 

Straipsniai 

  

2015 metai 

  

2014 metai 

Darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos 290 955 207 461 

Sukauptos sąnaudos (atidėjiniai) 116 934 69 200 

Mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sąnaudos 10 436 10 769 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos 

 

11 106 

 

13 145 

Finansinės apskaitos ir kokybės valdymo sistemos auditų 

bei konsultacijų mokesčių klausimais sąnaudos 

Pašto ir ryšio sąnaudos 

 

5 228 

9 018 

 

2 751 

9 682 

Komandiruočių sąnaudos 15 540 15 460 

Rinkodaros išlaidos 20 936 - 

Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros 

sąnaudos 

 

13 528 

 

9 908 

Energetinių išteklių, apsaugos, turto priežiūros ir draudimo  

sąnaudos 

 

83 583 

 

 103 095 

Reprezentacijos ir reklamos sąnaudos 13 809 19 330 

Kitos sąnaudos (darbų sauga, personalo mokymai, 

kanceliarinės prekės, banko paslaugos, turto 

nurašymai,atidėjiniai ir kita) 55 794 151 142 

Iš viso: 646 867 611 943 

 

Veiklos sąnaudų straipsnyje pateiktos visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos su tipine 

Bendrovės veikla susijusios sąnaudos. 2015 finansiniais metais Bendrovės veiklos sąnaudos -  

646 867 Eur, 5,7 proc. didesnės už 2014 finansinių metų veiklos sąnaudas (611 943 Eur).  

Dėl  euro įvedimo Bendrovė patyrė ir pripažino 2 559 eurų ataskaitinio laikotarpio veiklos 

sąnaudų, kurios susidarė pritaikant turimą programinę įrangą litais išreikštų apskaitos duomenų 

perskaičiavimui į eurus, apskaitos duomenų eurais registravimui ir finansinių ataskaitų eurais 

sudarymui. 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų straipsnyje pateiktos per ataskaitinį laikotarpį 

patirtos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Šioms sąnaudoms priskirti delspinigiai 

tiekėjams, pirkėjams, palūkanos už paskolą, nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo. 
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Pastaba III. 12. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

 

Visos sumos pateiktos litais 

Straipsnio pavadinimas 

2015 metų 

 gruodžio 31 d. 

2014 metų 

 gruodžio 31 d. 

Kredito įstaigoms (paskola) 500 000 - 

Skolos tiekėjams 53 219 177 668 

Gauti išankstiniai apmokėjimai                                                                     230 606 068 

Pelno mokesčio įsipareigojimai                              16 087 189 678 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 188 434 120 075 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
50 857 435 110 

 Iš viso : 808 827 1 528 599 

 

Bendrovė 2015 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.  

 

Pastaba III. 13. Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimas 

 

Visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip 

 

Atidėtojo pelno 

mokesčio turtas 

Atidėtas pelno mokestis 

2015 metų 2014 metų Pokytis 

Bazė PM Bazė PM Bazė PM 

Dėl suformuotų 

atostogų rezervų 21 311 3 197 28 517 4 277 (7 206) (1 080) 

Dėl sukauptų sąnaudų 

metinei premijai 63 606 9 541 - - 63 606 9 541 

Dėl ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos 656 802 98 520 662 905 99 436 (6 103) (916) 

Iš viso: 741 719 111 258 691 422 103 713 50 297 7 545 

 

 

Atidėtojo pelno mokesčio laikinieji skirtumai 2015 ir 2014 metais buvo vertinami 15 proc. 

pelno mokesčio tarifu. Atidėtas pelno mokestis 2015 m. - 7 545 eurų. 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2015 finansiniais metais sudarė 111 259 eurų, 2014 

finansiniais metais – 103 714  eurų.  
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Pastaba III. 14. Pelno mokestis 

 

   

Mokesčio pavadinimas 

2015 metų                                     

gruodžio 31 d.                           

2014 metų                                     

gruodžio 31 d.                           

Pelno mokestis, apskaičiuotas pelno  mokesčio 

deklaracijoje 75 090  217 580  

Atidėtasis pelno mokestis     (7 545)      6 384  

Iš viso: 67 545  223 964  

 

            2015 metais apmokestinamasis pelnas sumažintas 253 593 eurais dėl investicijų pagal  

Pelno mokesčio įstatymo 46
1
 str. 

   

Pastaba III. 15. Bendrovės turto metinė inventorizacija  

 

 Bendrovės turto metinė inventorizacija atlikta pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės 

direktoriaus įsakyme Nr. FT-11 nurodytą grafiką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 

1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. spalio 3 d. 

nutarimo Nr. 1070 redakcija) patvirtintais inventorizacijos taisyklių reikalavimais. 

 Bendrovės turto metinėje inventorizacijoje dalyvavo ir 2015 m. finansinių ataskaitų auditą 

atliekančios UAB „Provisus“ atstovai.  

 Inventorizuojant turtą, surašyti du turto inventorizacijos aprašų egzemplioriai, kuriuos 

pasirašė visi komisijos nariai ir materialiai atsakingi asmenys. 

 Inventorizacijos komisija, remdamasi turto inventorizacijos aprašų sutikrinimo žiniaraščiais, 

nenustatė turto trūkumų ar pertekliaus. 

Bendrovės turto metinė inventorizacija vyko sklandžiai. Inventorizacijos metu buvo 

suderinti tarpusavio skolų likučiai su sandorių šalimis, Bendrovės vardu Lietuvos bankuose 

atidarytų sąskaitų likučiai – su bankais ir mokestinių prievolių likučiai – su Valstybine mokesčių 

inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriumi. 

 

 

Pastaba III. 16. Informacija apie susijusius asmenis:  

Bendrovės valdymo organų narius ir Bendrovės vadovus  

       

Bendrovės valdymo organas yra valdyba, kurią 2015 finansiniai metais sudarė 5 nariai. 

Bendrovės vadovai yra direktorius ir vyriausiasis buhalteris. 

2015 finansiniais metais Bendrovės valdybos nariams, išskyrus nepriklausomus valdybos 

narius,  nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų priedai, tantjemos ar kitos išmokos. 

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą nustatytas 

fiksuotas atlygis už darbo valandą su išmokamos per mėnesį maksimalios sumos apribojimu.  

2015 finansiniais metais Bendrovės direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui buvo mokamas 

atlyginimas, nustatytas atsižvelgiant į Bendrovės valdybos patvirtintos UAB „Lietuvos   monetų 

kalykla“ direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo ir kitų išmokų mokėjimo tvarkos 

nuostatas. 2015 finansiniais metais iš 2014 m. pelno Bendrovės direktoriui ir vyriausiajam 

buhalteriui buvo išmokėta vienos pastoviosios mėnesio algos dydžio premija. 
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Per ataskaitinius finansinius metus Bendrovės vadovams nebuvo suteiktos paskolos, nebuvo 

apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos į pensijų fondus, nebuvo jiems parduotas ilgalaikis materialusis 

turtas. Bendrovė neteikia jokių garantijų ar laidavimų dėl Bendrovės vadovų įsipareigojimų. 

 

Susijusieji asmenys ir  apskaičiuotos sumos (visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip) 

 

Rodikliai 2015 metai 2014 metai Įmonės skola             

2015-12-31                 

1.  Susijusių asmenų  skaičius per metus 7 7  

1.1.Valdybos narių skaičius iš viso 5 5  

iš jų:    

1.1.1. Nepriklausomų valdybos narių skaičius 2 2  

1.2. Bendrovės vadovų skaičius   2 2  

2. Per  finansinius metus susijusiems 

asmenims apskaičiuotos sumos 

 

75 428 

 

66 678 

 

6 851 

2.1. Nepriklausomiems valdybos nariams  3 996 4 300 - 

2.2. Bendrovės vadovams su darbo santykiais 

susijusios sumos: 

2.2.1. Pagrindinis darbo užmokestis 

2.2.2. Premija iš įmonės pelno 

2.2.3. Sukaupti atostoginiai 

 

71 432 

62 390 

2 191 

6 851 

 

62 378 

52 548 

- 

9 830 

 

6 851 

- 

- 

6 851 

              

Pastaba 17. Sandoriai su kitais susijusiais asmenimis 
 

Su susijusiu asmeniu (žr. Aiškinamojo rašto I dalį) 2015 finansiniais metais Bendrovės 

vykdytų pardavimo sandorių vertė –  9 056 871 Eur  (2014 finansiniais metais – 10 532 695 Eur). 

           

Pastaba 18. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

bei pobalansiniai įvykiai 

 

 Įvykių, kurie sąlygotų atidėjinių formavimą arba reikalautų neapibrėžtų įsipareigojimų, 

turto ar pobalansinių įvykių atskleidimo aiškinamajame rašte, finansinių ataskaitų parengimo datai 

Bendrovėje nebuvo. 

 

Direktorius                                                                                                            Saulius Vaitiekūnas 

 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                                             Regina Pušklevič
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UAB “LIETUVOS MONETŲ KALYKLA”  

2015 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 
 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

Juridinis asmuo ir jo kontaktiniai duomenys 

 

Pavadinimas: UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (toliau – Bendrovė). 

Teisinė forma:  uždaroji akcinė bendrovė. 

Įregistravimo data: 1991 m. rugpjūčio 13 d. 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras. 

Įmonės kodas: 110052936 

Buveinės adresas: Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, Lietuva. 

Telefonas:  (8 5) 216 23 90 

Faksas: (8 5) 216 24 00 

Elektroninis paštas:  lmk@lithuanian-mint.lt  

Interneto adresas: www.lithuanian-mint.lt 

Bendrovė filialų ar atstovybių neturi. 

 

 

Pagrindinės veiklos pobūdis 

 

Pagrindinė Bendrovės produkcijos dalis – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių 

apyvartinės ir kolekcinės monetos. Bendrovė taip pat gamina valstybės apdovanojimų garbės 

ženklus – ordinus (Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių subjektams), teikia dizaino paslaugas 

ir gamina medalius, žetonus, ženklus, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei kitus gaminius, 

vykdo kolekcinių (proginių) monetų ir medalių mažmeninę prekybą. 

Bendrovė turi naujausius monetų kaldinimo ir įrankių gamybos įrengimus, aukštos 

kvalifikacijos personalą bei 2003 m. įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio 

standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.  

 

Bendrovės misija 

Kokybiškai ir profesionaliai kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines 

(progines) monetas, teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų gamybos paslaugas užsienio 

valstybėms, vykdyti kitą įvairiapusę gamybinę-komercinę veiklą monetų ir monetų gamybai 

artimose srityse. 

 

Bendrovės vizija  

Konkurencinga ir nuolat tobulėjanti, modernių technologijų ir klientų lūkesčius pateisinanti 

Bendrovė. 

 

 

 

mailto:lmk@lithuanian-mint.lt
http://www.lithuanian-mint.lt/
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II. 2015 M. ŪKINĖS VEIKLOS, FINANSINĖ IR KITA INFORMACIJA  

 

2015 m. pagrindinis Bendrovės uždavinys buvo tinkamai užbaigti kaldinti Lietuvos 

Respublikos euro monetų tiražus. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų Ministrų 

Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos  narystės euro zonoje  nuo 2015 m. sausio 1 d. 

Bendrovė nuo 2014 m. liepos 24 d. pradėjo masinį 8 nominalų Lietuvos Respublikos eurų monetų 

kaldinimą. Bendrovė per 2014 – 2015 m. nukaldino iš viso 370  mln. vienetų Lietuvos Respublikos 

eurų monetų.  

Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės 

aktus bei Verslo apskaitos standartus. Bendrovė nenaudoja jokių finansinių priemonių, kurios gali 

turėti įtakos vertinant Bendrovės turtą, nuosavą kapitalą, finansinę būklę, įsipareigojimus ir veiklos 

rezultatus.  

 

Ūkinės veiklos rezultatai 

 

Bendrovė  2015 m.  gavo  12 865 076 Eur  pajamų,  patyrė  12 163 734 Eur sąnaudų  ir     

uždirbo 701 342 Eur apmokestinamąjį pelną.  

 

 (visos sumos pateiktos eurais) 

Ūkinės veiklos rezultatai 2015 m. 2014 m. 

Pajamos 12 865 076 14 010 934 

Sąnaudos 12 163 734 12 637 483 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 701 342 1 373 451 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 633 797 1 149 487 

 

Pajamos 

 

Bendrovė 2015 m. pagamino ir pardavė produkcijos už 12 733 786 Eur, t.y. 8,44 proc. mažiau 

negu 2014 m. (13 906 925 Eur). 

 

(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip) 

Bendrovės pardavimai 2015 m. 2014 m. Pokytis (%) 

Apyvartinės ir kolekcinės (proginės) 

apyvartinės monetos 

 

7 225 747 

 

9 307 738 

 

(22,37) 

Kolekcinės (proginės) monetos 4 775 679 4 023 800 18,69 

Valstybės apdovanojimų garbės ženklai 105 653 64 294 64,33 

Kiti ženklai 67 249 33 898 98,39 

Medaliai 479 466 425 207 12,76 

Kiti gaminiai 79 992 51 988 53,87 

Iš viso pagaminta ir parduota 12 733 786 13 906 925 (8,44) 

Kiti pardavimai 127 806 101 433 26,00 

Iš viso parduota 12 861 592 14 008 358 (8,19) 
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2015 m. Bendrovė baigė kaldinti antrąją 2014 – 2015 m. užsakyto Lietuvos Respublikos eurų 

monetų tiražo dalį, pagamino 1,74 mln. vnt. 2 eurų nominalo (UNC kokybės) proginių apyvartinių 

monetų, skirtų lietuvių kalbai ir Europos sąjungos vėliavos 30-mečiui.   

Laimėjusi paskelbtus tarptautinius konkursus, Bendrovė nukaldino apyvartines ir apyvartines-

progines eurų monetas Latvijos ir Estijos bankams.  

2015 m. Bendrovė nukaldino 186,9 tūkst. vnt. kolekcinių (proginių) monetų: 62 tūkst.  vnt.  

Lietuvos  Respublikos  monetų  bei  124,9  tūkst.  vnt.  monetų  užsienio  valstybėms  už 4 775 679  

Eur sumą ir 18,7 proc. viršijo 2014 m. kolekcinių monetų pardavimo apimtį (2014 m. nukaldinta 

165,4 tūkst. vnt. kolekcinių (proginių) monetų: 50 tūkst.  vnt.  Lietuvos  Respublikos  monetų  bei  

115,4  tūkst.  vnt.  monetų  užsienio  valstybėms  už 4 023 800 Eur sumą). Per 2015 m. Bendrovė 

parengė gamybą ir kaldino 63 skirtingų nominalų kolekcines (progines) monetas.  

Valstybės apdovanojimų garbės ženklų (ordinų ir medalių) pardavimo apimtis yra 105 653 

Eur, kitų ženklų – 67 249 Eur,  medalių – 479 466 Eur, kitų gaminių (žetonų, metalinių spaudų, 

žymeklių) – 79 992  Eur. 

 

Produkcijos grupių lyginamasis  

svoris bendroje pardavimų apimtyje, % 2015 m. 2014 m. 

Apyvartinės monetos ir kolekcinės (proginės)  

apyvartinės monetos 

 

56,74 

 

66,93 

Kolekcinės (proginės) monetos 37,50 28,94 

Valstybės apdovanojimų garbės ženklai 0,83 0,46 

Kiti ženklai 0,53 0,24 

Medaliai 3,77 3,06 

Kiti gaminiai 0,63 0,37 

 

Iš kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos 2015 m. buvo gauta 3 484 Eur pajamų.  

 

Sąnaudos 

 

2015 m. Bendrovės sąnaudos sudarė 12 163 734 Eur. (2014 m. - 12 637 483 Eur) 

 

Sąnaudų struktūra, %  2015 m. 2014 m. 

Sąnaudos pagrindinėms medžiagoms ir gaminiams 82,3 82,1 

Darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 10,4 9,5 

Kitos sąnaudos 7,3 8,4 

 

Sąnaudų struktūra  

neįskaitant patirtų sąnaudų  pagrindinėms medžiagoms ir 

gaminiams įsigyti, % 2015 m. 2014 m. 

Darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 

(be išeitinių kompensacijų) 

58,7 53 

Nusidėvėjimas ir amortizaciniai atskaitymai 12,7 11 

Kitos išlaidos 28,6 36 
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 2015 m.  Bendrovės veiklos sąnaudos sudarė 646 867 Eur, 2014 m. veiklos sąnaudų suma –  

611 943  Eur. 

Darbuotojai 

 

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 69 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis 2015 metų 

darbuotojų skaičius – 76,1. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 89 darbuotojai, vidutinis 

sąrašinis 2014 metų darbuotojų skaičius buvo 75,7.  

Per 2015 m. Bendrovės darbuotojams išmokėta 964 249 Eur darbo užmokesčio. 2014 m. 

darbuotojams buvo išmokėta 915 008 Eur. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 

2015 m. buvo 1 147 Eur, t.y. 11 proc. didesnis negu 2014 m. (1 033 Eur).  

 

Duomenys apie bendrovės atskirų pareigybių grupių darbuotojų skaičių ir jų vidutinį mėnesinį 

darbo užmokestį (DU) 

Pareigybių grupės 

Darbuotojų skaičius 

gruodžio 31 d. 

DU (Lt) 

Sausis-gruodis 

DU pokytis, 

proc. 

padidėjimas 

(sumažėjimas) 
2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 

Vadovai 2 2 2 691 2 190 22,88 

Padalinių vadovai, 

vyriausieji specialistai  

 

5 

 

6 

 

1 661 

 

1 361 

 

22,04 

Specialistai 17 16 1 146 997 14,94 

Gamybos darbininkai 39 55 1 059 1 013 4,54 

Technikos priežiūros 

darbininkai 

 

4 

 

8 

 

1 007 

 

838 

 

20,17 

Pagalbiniai darbininkai 2 2 663 505 31,29 

 

Kiekvieno ketvirčio duomenys apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį yra 

skelbiami Bendrovės interneto svetainėje. 

 

2015 m. duomenys apie Bendrovės darbuotojų išsimokslinimą  

 
Darbuotojų grupė Darbuotojų 

skaičius 

Aukštasis Aukštasis 

neuniver-

sitetinis 

Specialus 

vidurinis 

Vidurinis 

Vadovai 2 2 0 0 0 

Padalinių vadovai ir 

vyriausieji specialistai  

 

5 

 

4 

 

0 

 

1 

 

0 

Specialistai 17 15 0 2 0 

Gamybos darbininkai 39 6 1 13 19 

Technikos priežiūros 

darbininkai 

 

4 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2 

Pagalbiniai 

darbininkai 

2 0 0 2 0 

Iš viso: 69 28 1 19 21 
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Balansas 

 

Bendrovės   turtas   2014 m.  gruodžio  31  d. buvo 8 719 304 Eur, 2015 m. gruodžio 31 d. –  

7 610 455 Eur, t.y.  sumažėjo 12,7 proc.  Ilgalaikis turtas dėl įrengimų, kompiuterinės technikos ir 

programinės įrangos įsigijimo padidėjo 12,8 proc., o trumpalaikis sumažėjo 30,7 proc., sumažėjus 

žaliavų ir komplektavimo gaminių atsargoms.  

2015 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis turtas sudarė 53,4 proc., o trumpalaikis – 46,6 proc.  viso 

turto. Pinigai sudarė 995 983 Eur arba 13,1 proc. viso turto. 

Per 2015 m. Bendrovė sumokėjo 2 450 777 Eur (2014 m. – 2  337 924 Eur) įmokų ir 

mokesčių: į Valstybinio socialinio draudimo fondą – 360 473 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai 

– 2 087 349 Eur, Vilniaus miesto savivaldybei –  2 955 Eur.  

 

 

Veiklos rezultatas, jo atitiktis veiklos tikslams,  

pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų dinamika 

 
2015 m. veiklos tikslų atitikties rezultatai 

Tikslų ir rodiklių 

pavadinimas 
Siektinas rodiklis  Rezultatas 

1. Veiklos tikslai:   

1.1. Užbaigti 2014 -

2015 m. Lietuvos 

Respublikos eurų 

apyvartinių monetų 

kaldinimo programą 

Kokybiškai ir pagal 

nustatytą grafiką 

nukaldinti ir pateikti 

monetas 

2015 m. rugsėjo 30 d. buvo baigtas kaldinti 

ir perduotas visas užsakytų Lietuvos 

Respublikos euro monetų tiražas.  

 

1.2. Išlaikyti 2014 m. 

lygyje kolekcinių 

monetų pardavimus 

 

Pardavimų apimčių, 

nukaldintų monetų ir jų 

nominalų (pavadinimų) 

skaičiaus dinamika 

Pardavimo apimtis:  

2015 m. 4,78 mln. €;  

2014 m. 4,02 mln. €;  

2013 m. 3,95 mln. €,  

Monetų skaičius:  

2015 m. 186,9 tūkst. vnt., 

2014 m. 165,4 tūkst. vnt., 

2013 m. 147,5 tūkst. vnt., 

Nominalų skaičius:  

2015 m. 63 vnt.,  

2014 m. 63 vnt.,  

2013 m. 38 vnt.  

1.3. Kaldinti kitų 

valstybių apyvartines ir 

kolekcines apyvartines 

monetas 

Valstybės ir nukaldinti 

nominalai 

Nukaldinti Latvijos Respublikos 1 € 

apyvartinių monetų ir 2 € proginių 

apyvartinių (1 pav.) tiražai. 

Nukaldinti Estijos Respublikos 1 ct bei 2 ct 

euro apyvartinių monetų ir 2 € proginių 

apyvartinių (2 pav.) tiražai. 



 
 
 

 

2015 m. metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________ 

32 
 

1.4. plėsti Bendrovės 

platinamų 

(parduodamų) gaminių 

nomenklatūrą 

 

Naujų platinamų 

gaminių sukūrimas, 

gamyba, reklama ir 

platinimas 

Sukurta ir išplatinta antroji auksinių LDK 

monetų serija – Stepono Batoro 1 ir 10 

dukatų replikos. Replikų pristatymui ir 

reklamai pravesta netradicinė viešinimo 

akcija. 

Sukurtas ir išleistas medalis skirtas 

krikštynoms, gaminių platinimui pasirašytos 

5 naujos konsignacijos sutartys, Bendrovė 

tapo DailyCard nuolaidų dalyve  

 

Tikslų ir rodiklių 

pavadinimas 
Siektinas rodiklis  Rezultatas 

2. Finansiniai rodikliai:   

2.1.Pardavimo pajamos, 

iš viso 

Ne mažesnės negu 

11,24 mln.€  

12,86 mln. € 

2.1.1. pajamos iš  

apyvartinių monetų 

pardavimų  

 

Iki 5,76 mln. € 

 

7,23 mln. €  

2.1.2. pajamos iš 

kolekcinių monetų 

pardavimų  

Iki  4,46 mln. € 4,78 mln. € 

2.1.3. pajamos iš kitos 

produkcijos pardavimų  

Iki  1,02 mln. € 0,73 mln. €  

2.2. Sąnaudos, iš viso 

 

10,54 mln. € 12,16 mln. € 

2.2.1. pagrindinių 

medžiagų ir pirktinių 

gaminių įsigijimo 

sąnaudos 

 

8,46 mln. € Lt 10,01 mln. € 

2.2.2. darbo užmokestis 

ir soc. draudimas 

 

1,19 mln. € Lt 1,26 mln. € 

2.2.3. ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas ir 

amortizacija 

 

0,26 mln. € 0,27 mln. € 

2.2.4. kitos sąnaudos 

 

0,63 mln. € 0,62 mln. € 

2.3. Pelnas prieš 

apmokestinimą  

0,70 mln. € pelnas 0,70 mln. € pelnas 

2.4. Darbuotojų 

vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis 

 

 1 016 € 1 147 €  

2.5. Darbuotojų 

vidutinis sąrašinis 

skaičius 

74 74,2 
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2015 m. pagrindinių finansinių rodiklių vykdymo rezultatai 

Rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

Faktinė Prognozuota 

1. EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, 

nusidėvėjimą ir amortizaciją), € 
974 142 960 090 

2. Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų 

piniginiam vienetui, € 
0,89 0,89 

3. Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris realizuotoje 

produkcijoje,  
9,8 10,5 

4. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lyginamasis svoris 

pardavimų apimtyje,  
5,0 4,3 

5. Veiklos rentabilumas,  5,8 6,6 

6. EBITDA marža,  7,6 8,5 

7. Bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas 8,4 6,7 

8. Nuosavo kapitalo grąža (ROE),  9,3 8,5 

9. Turto grąža (ROA),  8,3 7,8 

 

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų dinamika per 3 metus 

 

Rodiklis 

Rodiklio reikšmė 

2015 m. 2014 m. 2013 m. 

EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, 

nusidėvėjimą ir amortizaciją), € 

Pardavimų  pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, €                                                                                        

 

974 142 

 

173 337 

 

1 619 250 

 

185 051 

 

308 223 

 

100 933 

Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų 

piniginiam vienetui, € 

 

            0,89 

 

            0,86 

 

0,91 

Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris 

realizuotoje produkcijoje,  

 

9,80 

 

8,56 

 

13,18 

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lyginamasis 

svoris pardavimų apimtyje,  

 

5,00 

 

4,37 

 

7,82 

Veiklos rentabilumas,  

EBITDA marža,  

5,80 

7,57 

10,87 

11,56 

1,28 

5,96 

Bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas 8,40 7,63 31,96 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE),  9,32 17,32 0,91 

Turto grąža (ROA),  8,33 15,23 0,88 
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Naujų technologijų įsisavinimas 

 

2015 m. buvo nukaldinta Lietuvos Respublikos 50 eurų kolekcinė auksinė moneta, skirta 

monetų kalybai LDK, kurios meninės idėjos išpildymui buvo pirmą kartą panaudotas originalus  

reljefo plokštumų išdėstymo sprendimas metale - monetos averse stilizuotas Lietuvos Respublikos 

herbas Vytis pavaizduotas istorinės monetos ir kaldinimo įrankio atvirkščiosios (negatyvinės) pusės 

deriniu. 

Latvijos banko užsakymu Bendrovė nukaldino technologiškai sudėtingų sidabrinių kolekcinių 

monetų „Rainis ir Aspazija“ tiražą. Ši proof kokybės moneta yra sudaryta iš dviejų atskirų 

netaisyklingos formos dalių, kurias sujungus gaunamas vientisas monetos dizaino vaizdas.  

 

 

  Investicijų programos vykdymas  

 

2015 m. Bendovė įsigijo ilgalaikio turto už 727 313 Eur.  

Bendrovė pirko įrangą, skirtą kolekcinių monetų įrankių graviravimo pajėgumų ir galimybių 

išplėtimui, kolekcinių monetų gamybos efektyvumo ir kaldinimo našumo didinimui. Buvo įsigyta 

lazerinė įrankių graviravimo sistema, monetų ruošinių poliravimo įrenginys, monetų ruošinių 

plovimo ultragarsu linija bei papildoma įranga veikiančio hidraulinio preso modernizavimui.  

2015 m. pabaigoje Bendrovė įsigijo kolekcinių monetų kaldinimo presą, jo pastatymas ir  

paleidimas į eksploataciją buvo atliktas 2016 m. sausio mėn.  

Taip pat Bendrovė pirko programinės įrangos, kompiuterinės ir ryšių įrangos, vandens 

valymo, darbo sąlygų gerinimo bei kito ilgalaikio materialiojo turto. 

 

 

Dividendų politika 

 

2015 m Bendrovė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. 

nutarimą Nr. 359 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir 

valstybės įmonių pelno įmokų“, išmokėjo valstybei 88 proc. Bendrovės 2014 m. paskirstytinojo 

pelno dydžio dividendus (1 022 494 Eur). 2014 m. buvo išmokėti valstybei 80 proc. Bendrovės 

2013 m. paskirstytinojo pelno dydžio dividendai (44 013 Eur).  

 

 

Finansinių metų įvykiai, turėję esminės reikšmės Bendrovės veiklai 
 

2015 finansiniais metais įvykių, turėjusių esminės reikšmės Bendrovės veiklai, nebuvo.  

 

 

Rinkodara ir reklama 

 

2015 m. Bendrovės rinkodaros veiksmai buvo orientuoti į Bendrovės sukurto įvaizdžio 

palaikymą ir mažmeninės prekybos plėtrą. Įgyvendinant šiuos tikslus buvo populiarinama 

Bendrovės elektroninės prekybos platforma. Bendrovė sukūrė ir išleido naujai platinamų gaminių, 

ieškojo naujų ir stiprino turimus ryšius su verslo partneriais ir užsakovais. 
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Bendrovė, siekdama plėsti verslo ryšius ir reklamuoti Lietuvos Respublikos monetas bei savo 

gaminius, dalyvavo 45-ojoje Pasaulio pinigų parodoje („World Money Fair“) Berlyne, kur 

eksponavo naujausias Lietuvos Respublikos kolekcines monetas, ordinus, medalius ir ženklus, 

informavo lankytojus apie Lietuvos banko naujų monetų išleidimo planus, platino reklaminius 

leidinius, susitiko su potencialiais užsakovais, verslo partneriais, numizmatais ir monetų 

platintojais. 

Siekdami susipažinti su Amerikos rinka ir užmegzti ten naudingų ryšių Bendrovės atstovai 

lankėsi didžiausioje kasmet JAV vykstančioje monetų parodoje „The World‘s Fair of Money“. 

Parodoje bendrovės atstovai susitiko su potencialiais monetų platintojais ir užsakovais. 

Bendrovės atstovai taip pat dalyvavo Maskvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Coins 

2015“. Tai didžiausia tokio tipo konferencija Rusijoje ir buvusiose NVS valstybėse. Iš jos 

Bendrovės atstovai parvežė tris tarptautinio kolekcinių monetų konkurso „Monetų žvaigždynas“ 

apdovanojimus, skirtus šioms Lietuvos banko išleistoms monetoms: 50 litų kolekcinė (proginė) 

sidabro moneta „Forma“ (I vieta – nominacija „Metų sidabro moneta“; II vieta – nominacija 

„Originali technologija“); 50 litų kolekcinė (proginė) sidabro moneta iš serijos „Lietuvos 

nepriklausomybės kelias“, skirta Baltijos kelio 25-mečiui (III vieta – nominacija „Sėkmingas 

meninis sprendimas“); 10 litų kolekcinė (proginė) moneta iš serijos „Lietuvos mokslas“, skirta 

baltistikai (II vieta – nominacija „Metų aukso moneta“). 

2015 m. Bendrovė sėkmingai tęsė 2014-aisiais pradėtą projektą – sukūrė ir išplatino auksinių 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų – Stepono Batoro 1 ir 10 dukatų replikas. Projekto 

viešinimui buvo pasirinkta netradicinė viešųjų ryšių kampanija. Kartu su Vilniaus universitetu buvo 

rengiamos Stepono Batoro dienos, kurių metu vilniečiai galėjo ne tik aplankyti monetų replikų 

ekspoziciją Vilniaus universiteto muziejuje, dalyvauti specialiuose renginiuose, bet ir pamatyti 

išskirtinį meno kūrinį – 70 cm skersmens monetą (aversą ir reversą). Iš daugiau nei 2 kilogramų 

„lietuviško aukso“ – gintaro – Stepono Batoro monetą atkūrė menininkė Jolita Vaitkutė Tokia 

kampanija ne tik padėjo sėkmingai parduoti replikas, bet ir padidino Bendrovės vardo žinomumą. 

Remiantis viešai skelbiamais interneto portalų lankomumo rodikliais, spaudos leidinių tiražais ir 

televizijos laidų reitingais, kampanijos metu pasiekta apie 1,5 mln. auditorija.  

Siekdama didinti savo vardo žinomumą ir mažmeninės prekybos pardavimus Bendrovė tapo 

DailyCard nuolaidų programos dalyve.  

Išlaikydama aukštą savo gaminių kokybę ir naudodama netradicinius numizmatinių vertybių 

kūrimo sprendimus Bendrovė formuoja rinkos tendencijas gamybos technologijų srityje. Tai 

iliustruoja Latvijos banko užsakymu kaldinta moneta „Rainis ir Aspazija“, susidedanti iš dviejų 

skirtingų dalių. Kruopštaus darbo ir sumanumo reikalavo Makedonijos banko užsakymu gamintos 

„Angelo dienos“ serijos ovalo formos monetos, kurių kaldinimui naudota tampografinė spauda ir 

Swarowski kristalai. Taip pat įmonės iniciatyva išleisti nauji proginiai medaliai, skirti krikštynoms. 

Jų platinimui, be tradicinių kanalų – kalyklos elektroninės ir fizinės parduotuvės, – buvo pasitelkti 

konsignatoriai. Iš viso per 2015 m. pasirašytos 5 naujos konsignacijos sutartys, pagal kurias 

medaliai pardavinėjami daugiau nei 20-tyje parduotuvių, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje.  

Technologinių naujovių diegimas bei rinkai patrauklių gaminių išleidimas buvo vienas iš 

būdų palaikyti Bendrovės prekės ženklą, didinti jo žinomumą, pranešti visuomenei apie Bendrovės 

gaminius, jų kokybę, išskirtinumą ir taip reklamuotis nepatiriant didelių išlaidų įprastoms reklamos 

priemonėms.  
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Siekiant geriau suprasti klientų poreikius ir rinkos tendencijas Bendrovėje buvo 

organizuojamos ekskursijos numizmatams. Iš viso surengtos trys ekskursijos, kuriose dalyvavo 30 

žmonių. Interesantai turėjo unikalią galimybę apsilankyti gamybinėse patalpose ir iš arti stebėti 

monetų parengimo procesą nuo eskizo kūrimo iki kaldinimo bei pakavimo. Po ekskursijos vyko 

neformalūs pokalbiai, kurių metu buvo atsakyta į numizmatams rūpimus klausimus. 

Bendrovės vykdoma strategija būti ypač lankstiems, siūlyti patrauklius gamybos terminus, 

teikti pirmaeilį dėmesį produkcijos kokybei ir bendravimui su klientais, nuolatinė Bendrovės 

kokybės vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas taip pat padeda surasti naujų klientų ir užsakymų 

gamybai, gerina Bendrovės įvaizdį ir konkurencingumą. 

 

Bendrovės pagrindinės prekių grupės ir klientų segmentai 

Prekių ir paslaugų grupė Klientų segmentai Rinkos, kuriose dirbama 

Apyvartinės monetos Nacionaliniai (centriniai) 

bankai 

Lietuva, ES valstybės, NVS 

valstybės 

 

Kolekcinės monetos Nacionaliniai (centriniai) 

bankai 

Numizmatinės įmonės 

Lietuva, ES valstybės, kitos 

Europos valstybės, NVS 

valstybės 

 

Kolekcinių monetų platinimas Numizmatinės įmonės 

Fiziniai asmenys 

 

Lietuva ir kitos pasaulio 

valstybės 

Medaliai Lietuvos ir užsienio valstybių 

privačios bei valstybės įmonės, 

organizacijos ir įstaigos 

Numizmatinės įmonės 

Fiziniai asmenys 

 

Lietuva, ES valstybės, kitos 

Europos valstybės, NVS 

valstybės 

Valstybės apdovanojimų  

garbės ženklai 

Valstybių Prezidentų 

institucijos ar įgalioti jų 

atstovai 

 

 

Lietuva, ES valstybės, kitos 

Europos valstybės 

Kiti ženklai Lietuvos ir užsienio valstybių 

privačios bei valstybės įmonės, 

organizacijos ir įstaigos 

 

Lietuva, ES valstybės 

Kiti gaminiai Lietuvos privačios  

bei valstybės įmonės, 

organizacijos ir įstaigos 

 

Lietuva, ES valstybės 
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Tyrimų ir plėtros veikla 

 

 2015 m. Bendrovė nevykdė tyrimų ir plėtros projektų, išskyrus nuolatinį paslaugų gerinimą ir 

Bendrovės kokybės vadybos sistemos tobulinimą. 

 

 

Aplinkosauga 

 

Bendrovė savo veikloje naudoja pažangius ir naujausius technologinius procesus, 

atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.  

Bendrovės ūkinės veiklos metu susidaro gamybos atliekų. 2015 m. buitinėms ir gamybinėms 

reikmėms panaudota ir išleista į kanalizacijos tinklus 1 705 m
3
 vandens. Taip pat buvo sukaupta ir 

perduota UAB „Toksika“ utilizavimui 0,206 t galvaninių tirpalų atliekų, 0,669 t laboratorinių 

cheminių atliekų ir 0,753 panaudotų tepalų. Gamybinių ir buitinių atliekų tvarkymas per 2015 

metus Bendrovei kainavo 1 396  Eur  be PVM.  

Per 2015 m. Bendrovė sukaupė 7,5 t kartono, 1,17 t plastiko ir 13,32 t medienos atliekų. Visas 

šis kiekis buvo perduotas atliekas tvarkančioms įmonėms perdirbimui. 

Bendrovės vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su reikšmingesniais teršalų išmetimais, todėl 

Bendrovė neplanuoja papildomų išlaidų gamtos apsaugai ir neprognozuoja veiklos apribojimo dėl 

aplinkosaugos priežasčių.  

 

 

III. VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR PROGNOZĖS 2015 METAMS 

 

 Bendrovė 2015 m. savo veiklą vykdė atsižvelgdama į 2015 m. sausio 27 d. Bendrovės 

valdybos protokolu Nr. 1 patvirtintame UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2015 – 2017 metų 

strateginiame plane (toliau – strateginis planas) nustatytus tikslus. 

2016 m. sausio 14 d. Bendrovės valdyba protokolu Nr. 1 patvirtino atnaujintą strateginį 

planą. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtų 

strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairių nuostatomis. Strateginis planas nustato 

ilgalaikes Bendrovės veiklos strategines kryptis, vizijas, tikslus, uždavinius ir siektinus rezultatus 

2016 – 2019 m. laikotarpiui. 

 

Ilgalaikiai strateginiai veiklos tikslai 

 

Kaldinti Lietuvos  Respublikos apyvartines ir kolekcines (progines) monetas. 

Didinti kitų valstybių kolekcinių (proginių) monetų gamybos apimtis ir pardavimus, kaldinti 

kitų valstybių apyvartines monetas. 

Didinti kitos produkcijos (B2C) gamybos apimtis ir pardavimus. 

Siekti stabilių Bendrovės pajamų iš mažmeninės prekybos. 

Siekti optimalių veiklos sąnaudų. 

Tobulinti ir atnaujinti Bendrovės Kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią standarto ISO 

9001reikalavimus. 

Siekti būti nuolat tobulėjančia, modernia ir konkurencinga Bendrove. 

Kelti darbuotojų kompetenciją ir didinti motyvaciją. 
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Vykdyti socialiai atsakingą veiklą. 

 

 

Rizikos veiksniai ir grėsmės 

 

 Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla: 

- netolygus Lietuvos Respublikos apyvartinių monetų ir jų atsargų papildymo poreikis; 

- sunkiai prognozuojamas ir netolygus kitų valstybių, neturinčių savo monetų gamintojo, 

apyvartinių monetų poreikis; 

- dideli konkurentų laisvi monetų gamybos pajėgumai; 

- žinomi ir nauji konkurentai; 

- apribotas pigių (konkurencingų) ruošinių įsigijimas; 

- Lietuvos Respublikos politinių santykių kaita su užsienio valstybėmis ir kadrų kaita 

užsienio valstybių institucijose; 

- maža vietinė kitų gaminių rinka ir jos dalyvių konkurencija; 

- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas; 

- didelė administracinė našta; 

- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai. 

 

 

Trumpalaikiai (2016 m.) veiklos tikslai 

 

Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines 

(progines) monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų gamybos paslaugas užsienio 

valstybėms, neturinčioms savo nacionalinių kalyklų. Pajamos už suteiktas monetų kaldinimo 

paslaugas paprastai siekia daugiau kaip 80 proc. visų Bendrovės metinių pajamų.  

 

Pagrindiniai Bendrovės 2016 m. strateginiai tikslai: 

- siekti išlaikyti 2015 m. lygyje kolekcinių monetų pardavimus; 

- kaldinti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių apyvartines ir kolekcines apyvartines 

monetas; 

- plėsti Bendrovės iniciatyva kuriamų ir platinamų (parduodamų) gaminių nomenklatūrą bei 

didinti jų pardavimus. 

 

Planuojamos 2016 m. veiklos rodiklių reikšmės: 

 

- Pajamos – ne mažesnės negu 6,82 mln. Eur, iš jų: 

pajamos iš apyvartinių monetų pardavimų -  0,903 mln. Eur; 

pajamos iš kolekcinių monetų pardavimų -  3,655 mln. Eur; 

pajamos iš kitos produkcijos pardavimų –  2,10 mln. Eur, 

kiti pardavimai – 0,162 mln. Eur. 

- Sąnaudos –6,6 mln. Eur, iš jų: 

pagrindinių medžiagų ir pirktinių gaminių įsigijimo sąnaudos – 4,77 mln. Eur, 

darbo užmokestis ir soc. draudimas – 1,14 mln. Eur; 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 0,29 mln. Eur; 
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kitos sąnaudos – 0,40 mln. Eur. 

- Pelnas prieš apmokestinimą – 0,22 mln. Eur. 

- Darbuotojų orientacinis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1 115 Eur. 

- Darbuotojų skaičius paskutinei metų dienai – 68.  

- Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius – 68. 

 

Planuojamos 2016 m. veiklos rodiklių reikšmės (finansiniai rodikliai) 

Rodiklis 

Rodiklio reikšmė 

2016 m. 

EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, 

nusidėvėjimą ir amortizaciją), € 

Pardavimų pajamos, tenkančios  

vienam darbuotojui, € 

 

507 700 

 

100 294 

Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų 

piniginiam vienetui, € 

 

0,9 

Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris 

realizuotoje produkcijoje,  

 

16,7 

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lyginamasis 

svoris pardavimų apimtyje,  

 

6,8 

Veiklos rentabilumas,  

EBITDA marža,  

3,3 

7,4 

Bendrojo mokumo (likvidumo) koeficientas 12,7 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE),                                                              3,0 

Turto grąža (ROA),                                                             2,8 

 

 

Planuojami pardavimai 

 

2016 m. Bendrovės pardavimų faktinis rezultatas  priklausys nuo kaldinti užsakomų monetų 

tiražų, nuo sėkmės, dalyvaujant nacionalinių bankų skelbiamuose apyvartinių ir kolekcinių monetų 

kaldinimo konkursuose bei nuo Bendrovės iniciatyva kuriamų ir platinamų gaminių pardavimų 

apimčių masto.  

 (visos sumos pateiktos  eurais) 

Planuojami pardavimai 2016 m. 

Apyvartinės monetos 903 000 

Kolekcinės (proginės) monetos 3 655 000 

Valstybės apdovanojimų garbės ženklai 70 000 

Kiti ženklai 160 000 

Medaliai 1 821 000 

Kiti gaminiai 49 000 

Iš viso 6 658 000 

Kiti pardavimai 162 000 

Iš viso: 6 820 000 
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Planuojamas produkcijos grupių  

lyginamasis svoris bendroje pardavimų apimtyje, % 2015 m. 

Apyvartinės monetos 13,56 

Kolekcinės (proginės) monetos  54,90 

Valstybės apdovanojimų garbės ženklai              1,05 

Kiti ženklai 2,40 

Medaliai 27,35 

Kiti gaminiai 0,74 

  

 

Investicijų programa 2016 metams 

 

Bendrovė  2016 m. neplanuoja reikšmingesnių investicijų. Bendrovė pirks ilgalaikį 

matereialujį turtą gerindama darbo sąlygas, užtikrindama Bendrovės saugią ir sklandžią veiklą. 

2016 m. Bendrovė numato įsigyti ilgalaikio materialaus turto už orientacinę 50 000 Eur sumą. 

 

 

Bendrovės socialinės iniciatyvos ir politika 

 

Bendrovė nevykdo socialinių iniciatyvų. 

 

 

 

IV. AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI 

 

Bendrovės įstatinis kapitalas – 19 000 000 litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 190 000 

nematerialių paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 100 litų. Bendrovės 

akcijų savininkė yra valstybė (Lietuvos Respublika). Bendrovės akcininko teises ir pareigas 

valstybė įgyvendina per Lietuvos banką. 

2015 metais Bendrovės akcijomis prekiauta nebuvo. 

 

 

V. VALDYMO ORGANAI 

 

Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą ir Bendrovės įstatus, Bendrovės 

valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės valdyba ir vadovas 

(direktorius). Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybos funkcijos neperleistos 

kitiems Bendrovės organams. 

Lietuvos banko valdybos nutarimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimams.  

Bendrovės valdybą sudaro penki nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria 

ketverių metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės valdyba iš 

savo narių renka Bendrovės valdybos pirmininką.  
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Vadovaujantis gerąja įmonių valdymo praktika ir siekiant, kad Bendrovės valdymo organai 

turėtų visą reikiamą kompetenciją, Bendrovės valdybos veikloje dalyvaujai du nepriklausomi 

valdybos nariai. 

Bendrovės valdybos posėdžiai šaukiami ir vedami bei sprendimai priimami Lietuvos 

Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.  

Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo 

sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Direktorius yra 

Bendrovės vadovas ir veikia Bendrovės vardu. Jis pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją 

Bendrovės ūkinę veiklą, užtikrina Bendrovės turto apsaugą ir atlieka kitas funkcijas nustatytas 

Bendrovės įstatuose bei pareiginiuose nuostatuose. Bendrovės direktoriaus patvirtinti pareiginiai 

nuostatai išsamiai nustato kitų bendrovės darbuotojų pareigas ir įgaliojimus. 

 

 

Bendrovės įstatų keitimo tvarka 

 

Bendrovės įstatai numato, kad tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti 

Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. 

Priimant sprendimą keisti įstatus reikalinga dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime ir 

turinčių balsavimo teises akcininkų ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma. 

 

 

 

Informacija apie išmokas Bendrovės valdymo organų nariams 

 

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą yra 

nustatytas fiksuotas atlygis už darbo valandą su išmokamos per mėnesį maksimalios sumos 

apribojimu. Kitiems Bendrovės valdybos nariams 2015 m. nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų 

priedai, tantjemos ar kitos išmokos. 

Bendrovės direktoriui buvo mokamas Bendrovės valdybos ketvirčiui nustatomas atlyginimas, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl 

valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių 

vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ nuostatas. 

2015 m. Bendrovės direktoriui buvo išmokėta vienos pastoviosios mėnesio algos dydžio 

dalies premija (1 206 Eur) iš 2014 m. pelno. Priedai ar kitos piniginės lėšos Bendrovės direktoriui 

2015 m. nebuvo mokamos. 

Bendrovė valdymo organų nariams 2015 m. neskyrė paskolų, nesuteikė garantijų ir 

laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 

 

 

Auditoriai 

 

2014 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-141 išrinko audito įmonę 

UAB „Provisus“ 2014 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui ir metinio pranešimo 

patikrinimui atlikti su galimybe pratęsti audito sutartį vieneriems metams. Bendrovės valdybai 
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pritarus (2015 m. rugsėjo 29 d. posėdžio protokolas Nr. 9), sutartis su UAB „Provisus“ buvo 

pratęsta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. 

 

 

VI. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI 

 

Bendrovės 2015 m. metinio pranešimo turinio struktūra parengta atsižvelgiant į Skaidrumo 

gairių pagrindines nuostatas bei reikalavimus, išdėstytus 2010-07-14 Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtintame (2012-03-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo Nr. 258 redakcija) „Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 

apraše“. 

Bendrovė apie nustatytus tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą 

darbuotojų skaičių ir darbuotojų atlyginimus, finansiniais metais vykdomus ir planuojamus 

pirkimus ir investicijas skelbia Bendrovės interneto svetainėje: www.lithuanian-mint.lt.  

Bendrovė, atsižvelgdama į 2011-04-22 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos rašte 

Nr.(37.4-35)-3-228 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 

nuostatų dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo“ pateiktas rekomendacijas, kurios apibrėžia 

Tarptautinių apskaitos standartų taikymo įmonėse finansinius ir nefinansinius kriterijus, 2015 m 

apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus.  

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito 

standartus.  

 

 

Direktorius                                     Saulius Vaitiekūnas 
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