
 UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLOS VEIKLOS STRATEGIJOS SANTRAUKA  

 

2020 m. sausio 23 d. UAB Lietuvos monetų kalyklos (toliau – Bendrovė) valdyba protokolu Nr. 15 

patvirtino atnaujintą 2020 – 2023 metų strateginį planą.  

Bendrovės 2020 – 2023 m. strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio 

ministerijos parengtų „Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairių“ nuostatomis.  

Bendrovės veiklos ilgalaikiai ir trumpalaikiai strateginiai tikslai yra nustatyti atsižvelgiant į nuostatas 

išdėstytas Lietuvos banko 2017-04-28 rašte „Dėl valstybės lūkesčių UAB Lietuvos monetų kalyklai“.  

 

Valstybės lūkesčiai Bendrovės veiklai:  

• 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  

UAB Lietuvos monetų kalykla, atsižvelgdama į užsienio valstybių monetų kalyklų patirtį, esamą ir 

prognozuojamą rinką bei konkurenciją, išanalizavusi savo veiklos istorinius rezultatus ir įvertinusi 

ateities galimybes, prognozuoja nuosaikią veiklos plėtrą, siekia būti finansiškai stabilia, konkurencinga, 

modernia ir socialiai atsakinga Bendrove. UAB Lietuvos monetų kalykla, pasitelkdama kvalifikuotus, 

patyrusius ir lojalius darbuotojus, siekia kantriu ir kryptingu darbu tobulinti sukauptą profesinę patirtį, 

efektyviai naudoti materialinius, technologinius ir žmogiškuosius išteklius, rūpintis produkcijos, 

kokybe, palaikyti ir plėtoti ryšius su verslo partneriais, vystyti ir puoselėti Bendrovę kaip šalies 

valstybingumo simbolį, o per istorinėmis vertybėmis tampančius gaminius – pristatyti Lietuvą kaip 

pilnavertę, žinomą ir pažangią valstybę.  

 

Konkurencinė aplinka 

 

Europos Sąjungos valstybėse veikia 29 monetų kalyklos. Jų apyvartinių monetų kaldinimo pajėgumai 

apie 3 kartus viršija poreikį. Europos valstybių kalyklų apyvartinių monetų kaldinimo pajėgumai lyginant 

su Bendrovės pajėgumais yra reikšmingai didesni. Panašų pajėgumą turi Čekijos  monetų kalykla, o 

kitos kalyklos yra nuo dviejų iki keliolikos kartų pajėgesnės. 

 

Geografiškai artimiausios užsienio valstybių monetų kalyklos – Suomijos,  Kremnicos (Slovakija) ir 

Lenkijos monetų kalyklos. Jos kaip ir kitos Europos kalyklos aktyviai veikia ir konkuruoja valstybėse, 



kurios neturi savo monetų kalyklų. Šios monetų kalyklos, lyginant su Bendrove, neturi technologinio, 

įrengimų ir gaminių nomenklatūros įvairovės pranašumo, tačiau yra gerokai pajėgesnės gamybos 

apimčių srityje, turi dideles vietines rinkas, tradicijas, istoriškai susiformavusias monetų kolekcininkų 

grupes ir klientus.   

Dėl intensyvėjančios konkurencijos ir perteklinių pajėgumų apyvartinių monetų kaldinimo versle 

pastaraisiais metais šių įmonių maržos yra sumenkusios ir veikla yra nuostolinga, arba tampa 

priklausoma nuo atsitiktinių stambių užsakymų konkursų laimėjimo. Kalyklos, siekdamos kompensuoti 

apyvartinių monetų poreikio mažėjimą  ir gerinti finansinius rezultatus, ieško naujų veiklų, 

diversifikuoja savo pajamų šaltinius 

 

Strategijos formavimas ir pagrindinis tikslas 

Bendrovės strategija buvo formuojama atsižvelgiant į strateginius elementus ir siekiant suderinti 

Bendrovės suinteresuotųjų šalių interesus.  

Strateginiai tikslai, uždaviniai, veiksmai sugrupuoti remiantis subalansuotų rodiklių principu (BSC). 

Pagal atskiras sritis (finansai, klientai, procesai, personalas) išgryninti pagrindiniai strateginiai tikslai, 

kiekvienam tikslui inicijuoti atskiri uždaviniai ir veiksmai yra apibrėžti laike ir išmatuojamu tikslu (KPI).  

Pagrindinis tikslas numatytas Bendrovės strategijoje yra siekti teigiamo nuosavo kapitalo grąžos 

rodiklio (ROE) atitinkančio Akcininko bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės lūkesčius. 

 

Pagrindiniai strateginiai veiksmai kapitalo grąžos rodiklio pasiekimui:  

• organizuoti globalią prekybą, pritraukti globalius ir naujus tikslinius klientus (MTO), plėsti rinką;  

• padidinti nemonetinės produkcijos (B2B ir B2C) pardavimus, kuriant naujus produktus, 

inovatyvius produktus;  

• įdiegti naujus veiklos efektyvinimo įrankius (finansinius, veiklos meistriškumo, darbuotojų 

motyvavimo);  

• išlaikyti pasiektame lygyje apyvartinių ir kolekcinių monetų pardavimus;  

• didinti prekės ženklo žinomumą, auginti socialinių tinklų sekėjų skaičių ir kt.  

 

Rizikos veiksniai ir grėsmės,  jų valdymas 

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) monetų ruošinių įsigijimas;  

• mažiausio nominalo eurų apyvartinių monetų atsisakymas (išėmimas iš apyvartos);  

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

valstybių institucijose;  

• geopolitiniai ir ekonominiai pokyčiai Rytų Europos valstybėse;  

• maža vietinė kitų gaminių rinka ir jos dalyvių konkurencija;  

• Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas;  

• apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai.  

Analizuojant rizikos veiksnius yra išskirtos 3 pagrindinės Bendrovės rizikos grupės:  

Veiklos rizika. Šios rizikos susijusios su aplinka, kurioje Bendrovė vykdo veiklą ir daro įtaką Bendrovės 

finansiniams rezultatams. Bendrovė dirba su keletu stambių klientų (valstybių centriniais bei 

nacionaliniais bankais), kurių kintantis poreikis kolekcinėms bei apyvartinėms monetoms bei atskiri 

sprendimai gali esminiai įtakoti Bendrovės veiklos rezultatus. Taip pat svarbu vertinti apyvartinių 

monetų poreikio mažėjimą, pokyčius kolekcinių monetų rinkoje, Bendrovės konkurencingumą, verslo 

reglamentavimo bei teisinių normų valstybėje pokyčius ir pan. Bendrovė, siekdama tinkamai valdyti 

veiklos rizikas, plečia apyvartinių ir kolekcinių monetų užsakovų rinką, deda pastangas diversifikuoti 

savo veiklą, vysto savo iniciatyvinių nemonetinių gaminių portfelį, ieško globalios prekybos kanalų, 

siekia pritraukti naujus tikslinius klientus.  

Operacinė rizika. Tai yra rizikos susijusios su Bendrovės veiklos vidiniais procesais, tokiais kaip operacijų 

patikimumas, darbuotojų klaidų rizika, vidaus kontrolės trūkumas, darbuotojų sauga ir sveikata, 

žmogiškųjų išteklių klausimai, žaliavų trūkumas, investicinių projektų ir pinigų srautų nesuvaldymas, 

išoriniai aplinkos veiksniai (pavyzdžiui, nusikalstami trečiųjų asmenų veiksmai, informacinių sistemų 

sutrikdymas). Bendrovė operacinės rizikos suvaldymui įgyvendina organizacines priemones, atnaujina 

ir diegia naujas procedūras, procesus ir priemones.  

Reputacijos rizika. Bendrovės veiklos tvarumui yra labai svarbu turėti gerą vardą ir klientų pasitikėjimą. 

Bendrovė vertina savo reputaciją, siekia puoselėti Bendrovės vertybes, ieško būdų didinti darbuotojų 

įsitraukimą, skiria tinkamą dėmesį korupcijos rizikos mažinimui.  

Bendrovės pagrindiniai rizikos valdymo tikslai:  

• užtikrinti Bendrovės veiklos stabilumą, tvarumą bei pasiekti Bendrovės tikslus;  

• užtikrinti teisingos informacijos teikimą sprendimų priėmėjams, akcininkui, kitoms 

suinteresuotoms šalims;  

• apsaugoti Bendrovės reputaciją.  

Bendrovėje, siekiant veiksmingai valdyti rizikas, yra parengta Bendrovės Rizikos valdymo politika, 

kurioje remiantis geriausios praktikos principais yra aprašyta rizikos valdymo organizacinė struktūra, 

nustatytos rizikos valdymo atsakomybės, rizikos valdymo sistema bei priemonės, reglamentuota rizikų 

valdymo stebėsena. 



  

2020 – 2023 metų veiklos tikslai  

Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines 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.  

Pagrindinės planuojamos 2020 – 2023 m. veiklos rodiklių reikšmės 

Rodiklis 2020 2021 2022 2023 

Pajamos, mln. Eurų, iš jų: 5,2 5,9 6,3 7,1 

nemonetinės pajamos, proc. 26,6 30,3 37,0 42,8 

Grynasis pelnas, mln. Eurų (0,15) 0,34 0,42 0,50 

Nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. (3,3) 0,9 2,6 4,2 

 

Investicijų programa 2020 – 2023 metams  

Bendra 2020 m. planuojama investicijų vertė 0,25 mln. Eurų. Papildomiems įrengimams, skirtiems 

veiklos diversifikavimui bei nematerialiam turtui (programinės įrangos tobulinimas ir licencijos), įsigyti 

numatyta investuoti iki 70 tūkst. Eurų. Likusios investicijos bus nukreiptos susidėvėjusios įrangos 

atnaujinimui (darbo našumo didinimui, darbo sąlygų gerinimui), užtikrinant Bendrovės saugią ir 

sklandžią veiklą. Analogiška  investicijų paskirtis ir panaudojimas numatytas 2021 m., kurių vertė yra 0,30 mln. 

Eurų. Vėlesnių 2022 m. investicijoms numatyta skirti 0,09 mln. Eurų, o 2023 m – 0,12 mln. Eurų. Investicijos 

bus finansuojamos nuosavomis ir skolintomis lėšomis. 

 

 

 

 

 


