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Nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB "Lietuvos monetų kalykla" akcininkams

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės

2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir

pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo

apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms

ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar

yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms,

pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu

pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo

susijusių pastebėjimų.

Kita informacija 

• Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių

ataskaitų duomenis; ir

• Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo

reikalavimų.

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių

ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų

pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų

teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais

reikšmingais atžvilgiais:

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios

formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Nuomonė 

Pagrindas nuomonei pareikšti

Mes atlikome UAB "Lietuvos Monetų Kalykla" (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021

m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų

ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos

metodų santrauką, auditą. 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų

auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos

išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip

pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito

įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami

mūsų nuomonei pagrįsti.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Moore Mackonis UAB

Danguolė Pranckėnienė

Atestuota auditorė

2022 m. kovo 23 d. 

J.Kubiliaus 6, Vilnius

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis

surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio

gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks

reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius

atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo

nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos.

Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir

atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos

nustatėme audito metu.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei

būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus

tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų,

tik taip pasielgti. Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo

procesą.

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų

nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą

iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai,

kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad

atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems

remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat: 

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,

suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito

įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei

reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas,

tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis

tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės

veiksmingumą. 

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais

susijusių atskleidimų pagrįstumą. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar

finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo

koncepciją.



TURTAS
Pastabos 

Nr.
2021.12.31 2020.12.31

A. ILGALAIKIS TURTAS          2 971 208            3 037 992 

1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1.                 5 595                   4 996 

1.1. Plėtros darbai                       --- ---                       

1.2. Prestižas                       --- ---                       

1.3. Programinė įranga                 5 081 2 796                  

1.4.
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir 

panašios teisės
                   513 2 200                  

1.5. Kitas nematerialusis turtas                       --- ---                       

1.6. Sumokėti avansai                       --- ---                       

2. MATERIALUSIS TURTAS 2.          2 625 597            2 767 360 

2.1. Žemė                       --- ---                       

2.2. Pastatai ir statiniai          1 285 413 1 305 405           

2.3. Mašinos ir įrengimai          1 318 667 1 433 790           

2.4. Transporto priemonės                 1 253 1 364                  

2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai               20 263 26 801                

2.6. Investicinis turtas                       --- 

2.6.1. Žemė                       --- ---                       

2.6.2. Pastatai                       --- ---                       

2.7.
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto 

statybos (gamybos) darbai
                      --- ---                       

3. FINANSINIS TURTAS                       ---                        --- 

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos                       --- ---                       

3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms                       --- ---                       

3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos                       --- ---                       

3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos                       --- ---                       

3.5. Paskolos asocijuotoms įmonėms                       --- ---                       

3.6. Iš asocijuotų įmonių gautinos sumos                       --- ---                       

3.7. Ilgalaikės investicijos                       --- ---                       

3.8. Po vienerių metų gautinos sumos                       --- ---                       

3.9. Kitas finansinis turtas                       --- ---                       

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS             340 017               265 636 

4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 3.             340 017 265 636              

4.2. Biologinis turtas                       --- ---                       

4.3. Kitas turtas                       --- ---                       

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

BALANSAS
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(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

TURTAS
Pastabos 

Nr.
2021.12.31 2020.12.31

B. TRUMPALAIKIS TURTAS          1 874 853            2 185 144 

1. Atsargos 5.          1 342 591            1 783 067 

1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai             813 649 1 347 241           

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                       --- ---                       

1.3. Produkcija             450 402 210 104              

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti               62 040 204 122              

1.5. Biologinis turtas                       --- ---                       

1.6. Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti                       --- ---                       

1.7. Sumokėti avansai               16 500 21 600                

2. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 6.             402 674               250 783 

2.1. Pirkėjų skolos             303 059 189 731              

2.2. Įmonių grupės įmonių skolos                       --- ---                       

2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos                       --- ---                       

2.4. Kitos gautinos sumos               99 615 61 052                

3. Trumpalaikės investicijos                       ---                        --- 

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos                       --- ---                       

3.2. Kitos investicijos                       --- ---                       

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7.             129 588 151 294              

C.
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS
8.               53 484 17 134                

TURTAS IŠ VISO:          4 899 545            5 240 270 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastabos 

Nr.
2021.12.31 2020.12.31

D. NUOSAVAS KAPITALAS          4 240 516            4 564 678 

1. KAPITALAS          4 940 000            4 940 000 

1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 9.          4 940 000 4 940 000           

1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                       --- ---                       

1.3. Savos akcijos (-)                       --- ---                       

2. AKCIJŲ PRIEDAI                       --- ---                       

3. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)                       --- ---                       

4. REZERVAI             494 000               494 000 

4.1.
Privalomasis rezervas arba atsargos  (rezervinis) 

kapitalas
            494 000 494 000              

4.2. Savoms akcijoms įsigyti                       --- ---                       

4.3. Kiti rezervai                       --- ---                       

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 10.         (1 193 484)              (869 322)

5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)            (324 162) (150 269)            

5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)            (869 322) (719 053)            
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(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastabos 

Nr.
2021.12.31 2020.12.31

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                       --- 

F. ATIDĖJINIAI                       ---                        --- 

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                       --- ---                       

2. Mokesčių atidėjiniai                       --- ---                       

3. Kiti atidėjiniai                       --- ---                       

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI             633 787               658 350 

1.
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 

KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
                      ---                        --- 

1.1. Skoliniai įsipareigojimai                       ---                        --- 

1.2. Skolos kredito įstaigoms                       ---                        --- 

1.3. Gauti avansai                       ---                        --- 

1.4. Skolos tiekėjams                       ---                        --- 

1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                       ---                        --- 

1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos                       ---                        --- 

1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos                       ---                        --- 

1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                       ---                        --- 

2.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS 

IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
            633 787               658 350 

2.1. Skoliniai įsipareigojimai                       --- ---                       

2.2. Skolos kredito įstaigoms 11.                       --- 222 766              

2.3. Gauti avansai 12.             375 021 127 341              

2.4. Skolos tiekėjams 12.             128 819 23 152                

2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 12.                       --- ---                       

2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos                       --- ---                       

2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos                       --- ---                       

2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai                       --- ---                       

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12.               82 077 142 308              

2.10.
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai
12.               47 870 142 783              

H.
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
13.               25 242 17 242                

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 

VISO:
         4 899 545            5 240 270 

2022.03.23

L.e.p. Direktorė Aldona Jakutienė

Vyr. buhalterė Irena Žuromskaja
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Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.
2021 2020

1. PARDAVIMO PAJAMOS 14.         7 120 972 5 380 141       

2. PARDAVIMO SAVIKAINA 15.        (6 564 268) (4 885 344)      

3. BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS                     --- ---                    

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)            556 704           494 797 

5. Pardavimo sąnaudos 15.           (245 417)          (192 180)

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 15.           (703 666)          (453 219)

7. Kitos veiklos rezultatai 14;15                6 882               3 307 

8.
Investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
                    ---                     --- 

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                     ---                     --- 

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos                     ---               9 235 

11.
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 

sumažėjimas
                    ---                     --- 

12. Palūkanos ir panašios sąnaudos 16.             (13 046)            (11 677)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ           (398 543)          (149 737)

14. Pelno mokestis 17.              74 381                 (532)

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)           (324 162)          (150 269)

L.e.p. Direktorė Aldona Jakutienė

Vyr. buhalterė Irena Žuromskaja

2022.03.23

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
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Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

Privalomasis 

arba atsargos 

(rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1 Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.          4 940 000          ---           ---                ---               ---            494 000               ---             ---        (719 053)         4 714 947 

2 Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                        -            -             -                   -                 -                        -                  -               -                     -                     --- 

3 Esminių klaidų taisymo rezultatas                        -            -             -                   -                 -                        -                  -               -                     -                     --- 

4 Perskaičiuotas likutis 2019 m. gruodžio 31 d.          4 940 000          ---           ---                ---               ---            494 000               ---             ---        (719 053)         4 714 947 

5
Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

6
Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

7 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

8
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---        (150 269)           (150 269)

9
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

10 Dividendai                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

11 Kitos išmokos                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

12 Sudaryti rezervai                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

13 Panaudoti rezervai                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

14
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba 

pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

15
Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

16 Įnašai nuostoliams padengti                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

17 Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.          4 940 000          ---           ---                ---               ---            494 000               ---             ---        (869 322)         4 564 678 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Įstatymo numatyti rezervai Kiti 

rezervai

Nepaskirs-

tytasis 

pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoApmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos 

(–)

Perkainojimo rezervas 

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
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UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

Privalomasis 

arba atsargos 

(rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

18
Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

19
Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

20 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

21
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

22
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---        (324 162)           (324 162)

23 Dividendai                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

24 Kitos išmokos                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

25 Sudaryti rezervai                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

26 Panaudoti rezervai                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

27
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba 

pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

28
Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                     ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

29 Įnašai nuostoliams padengti                      ---          ---           ---                ---               ---                     ---               ---             ---                   ---                     --- 

30 Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.          4 940 000          ---           ---                ---               ---            494 000               ---             ---     (1 193 484)         4 240 516 

L.e.p. Direktorė Aldona Jakutienė

Vyr. buhalterė Irena Žuromskaja

2022.03.23

Įstatymo numatyti rezervai Kiti 

rezervai

Nepaskirs-

tytasis 

pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoApmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos 

(–)

Perkainojimo rezervas 
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Eil. Nr. Straipsniai
Past. 

Nr.
2021 2020

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)       7 544 162       6 068 251 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų       7 487 886       5 930 253 

1.1.2. Kitos įplaukos            56 276          137 998 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos      (7 250 456)      (5 874 350)

1.2.1.
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams

    (su PVM)
     (5 797 932)      (4 610 469)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais      (1 143 033)         (900 794)

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai         (233 700)         (281 354)

1.2.4. Kitos išmokos           (75 791)           (81 733)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai          293 706          193 901 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas           (93 889)           (12 162)

2.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas              1 245                    --- 

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas                    ---                    --- 

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas                    ---                    --- 

2.5. Paskolų suteikimas                    ---                    --- 

2.6. Paskolų susigrąžinimas                    ---                    --- 

2.7. Gauti dividendai, palūkanos                    ---                    --- 

2.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                    ---                    --- 

2.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                    ---                    --- 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai           (92 644)           (12 162)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                    ---                    --- 

3.1.1. Akcijų išleidimas                    ---                    --- 

3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti                    ---                    --- 

3.1.3. Savų akcijų supirkimas                    ---                    --- 

3.1.4. Dividendų išmokėjimas                    ---                    --- 

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais         (222 766)           (94 325)

3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas       4 685 860          884 600 

3.2.1.1. Paskolų gavimas       4 685 860          884 600 

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas                    ---                    --- 

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas      (4 908 626)         (978 925)

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas      (4 908 626)         (978 925)

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas                    ---                    --- 

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
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UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Eil. Nr. Straipsniai
Past. 

Nr.
2021 2020

3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos                    ---                    --- 

3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                    ---                    --- 

3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                    ---                    --- 

3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                    ---                    --- 

3.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                    ---                    --- 

3.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                    ---                    --- 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai         (222 766)           (94 325)

4.
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui
                   (2)                  (16)

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)           (21 706)            87 398 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje          151 294            63 896 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje          129 588          151 294 

L.e.p. Direktorė Aldona Jakutienė

Vyr. buhalterė Irena Žuromskaja

2022.03.23
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Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad UAB “Lietuvos monetų kalykla” neturi ketinimų ar

poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties.

Nematerialusis ilgalaikis turtas

Nematerialusis ilgalaikis turtas – tai identifikuojamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kurį

naudodama ilgiau kaip vienerius metus Bendrovė tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės

naudos ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 500 EUR. 

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos pagrindas

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.

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Ataskaitinio laikotarpi pabaigoje Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 4.490.000 Eur, įstatinis kapitalas padalintas į

190.000 akcijų.

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, 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 darbuotojų skaičius 2021 m. buvo  – 48,7, 2020 m. – 46,6.

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartų nuostatomis, galiojusiomis

2021-01-01 dieną. Bendrovė sudaro pilną finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių)

ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, netiesioginių pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi bendraisiais apskaitos

principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo,

neutralumo, turinio svarbos. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais.

Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas

apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję. 
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UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą naudingo

tarnavimo laikotarpį:

80

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kada šis

turtas buvo pradėtas naudoti, pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos

dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo. Nudėvimoji turto vertė apskaičiuojama iš turto įsigijimo

(pasigaminimo) savikainos atėmus likvidacinę vertę.

Kita įranga, prietaisai, įrenginiai

Mašinos ir įrengimai 5-20

6-10

Bendrovėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo

būdas. Atskiroms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra patvirtinti skirtingi nusidėvėjimo normatyvai:

5

Naudingo tarnavimo laikas (metais)

3

3

4

Turto grupė

Patentai, licencijos, sertifikatai

Programinė įranga

Kitas nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo

savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus

mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui

išlaidos. Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo,

pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.

Balanse nematerialusis turtas parodomas likutine verte, t.y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą

amortizaciją ir vertės sumažėjimą bei pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. 

Turto grupės

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu

laikotarpiu, kai jos patiriamos. 

Ilgalaikis materialusis turtas, pateiktas finansinėse ataskaitose, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo

(pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą bei pridėjus vertės

sumažėjimo atstatymą. 

5-15

Materialusis ilgalaikis turtas 

Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovė priskiria turtą, kuris teikia tiesioginę ir (arba) netiesioginę ekonominę

naudą naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 500

EUR, o  rizika, susijusi su materialiuoju turtu, yra perduota Įmonei.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, į kurią įskaitoma

įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo išlaidos, sumokėti negrąžinami mokesčiai,

projektavimo, montavimo, instaliavimo ir kitos su to turto įsigijimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Į

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaitomas negrąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Jis

pripažįstamas to laikotarpio, kada turtas buvo įsigytas, veiklos sąnaudomis. 

Pastatai ir statiniai

Transporto priemonės

Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)

Kitas materialusis turtas
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UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Finansine nuoma (lizingu) pripažįstama nuoma, kai pagal nuomos sąlygas visa rizika ir nauda, susijusi su turto

nuosavybe, iš esmės perduodama Įmonei. Lizinguojamo turto apskaita nesiskiria nuo nuosavo turto apskaitos.

Palūkanos bei kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos finansinėmis sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuomet jos buvo

patirtos.

Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas pajamas su to

turto balansine verte. Sandorio rezultatas pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitos kitos veiklos pajamų arba

sąnaudų straipsnyje. Bendrovėje nenaudojamas nusidėvėjęs turtas yra nurašomas. Ilgalaikis materialusis turtas,

nebenaudojamas bendrovės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtraukiamas į atsargų straipsnį.  

Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas pajamas su to

turto balansine verte. Sandorio rezultatas pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitos kitos veiklos pajamų arba

sąnaudų straipsnyje. Bendrovėje nenaudojamas nusidėvėjęs turtas yra nurašomas. Ilgalaikis materialusis turtas,

nebenaudojamas bendrovės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtraukiamas į atsargų straipsnį.  

Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė atlieka ilgalaikio materialaus turto inventorizaciją. Kiekvieno

atskiro turto vieneto likutinė vertė peržiūrima, siekiant nustatyti jos nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas,

apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių:

grynoji realizacinė arba turto naudojimo vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto

apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Dėl turto nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių)

ataskaitoje. 

Išankstiniai apmokėjimai

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Registruojant

atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina.

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 susiję su atsargų

įsigijimu išlaidos. Minėtos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos

yra nereikšmingos. 

Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, bendrovė taiko FIFO būdą. Taikant šį būdą daroma prielaida, kad 

pirmiausiai sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau.

Atsargos

Atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės atliekamas pagal kiekvieną atsargų vienetą taip, kad 

atsargų balansinė vertė neviršytų sumos, kurią tikimasi gauti pardavus arba sunaudojus atsargas įprastinio 

bendrovės veiklos ciklo metu. Vertės sumažėjimo nuostoliai pripažįstami veiklos sąnaudomis, o atsargų vertės 

sumažėjimo nuostolių atstatymas pripažįstamas pajamomis. 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo

(pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Bendrovėje iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, kitą trumpalaikį turtą ar paslaugas, būsimųjų laikotarpių

sąnaudos apskaitoje ir finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos 

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra

apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. Skola, kurios sumokėjimo terminas yra pasibaigęs daugiau kaip

prieš keturis mėnesius, kol vyksta jos išieškojimo procedūra, laikoma abejotina. Abejotinos skolos pripažįstamos

ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos

ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos. 
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UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius

terminuotus indėlius. Gauti dividendai pinigų srautų ataskaitoje yra priskiriami investicinei veiklai, išmokėti –

finansinei veiklai. Sumokėtos palūkanos už paskolas ir lizingą priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos

už terminuotus indėlius parodomos investicinėje veikloje.

Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vienerius metus nuo balanso

sudarymo datos. 

Kitoms veiklos pajamoms, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto turto pardavimas ir kitos

atsitiktinės pajamos. 

Bendrovės pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis 10-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. 

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. 

Pajamos

Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominaliąja verte. Suma, gauta už parduotas akcijas, viršijanti jų

nominaliąją vertę, yra apskaitoma kaip akcijų priedai. Sąnaudos, susijusios su naująja akcijų emisija, mažina

akcijų priedus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažįstamas pelnas arba nuostoliai iš nuosavų akcijų pardavimo,

išleidimo ar anuliavimo. 

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet

dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius

sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai

pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.

Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti,

t.y. akcininkų susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, privalomasis rezervas,

perkainojimo rezervas ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 

Įsipareigojimai

Bendrovės įsipareigojimais, kurie pripažįstami apskaitoje, yra laikomos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių

operacijų ir ūkinių įvykių, kurios turės būti įvykdytos ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. Planuojami sandoriai

Bendrovės įsipareigojimais nepripažįstami. Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi tokie įsipareigojimai, kurie

turi būti įvykdyti per vieną Bendrovės įprastinės veiklos ciklą arba per vienus metus nuo balanso sudarymo datos.

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai apima Bendrovės įsiskolinimus bei įsipareigojimus prekybos partneriams,

kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai

konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra 

labai nežymi.

Nuosavas kapitalas ir rezervai
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Sąnaudos

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai pripažįstami apmokestinamiesiems laikiniesiems skirtumams, išskyrus,

jei atidėtojo mokesčio įsipareigojimas atsirastų iš pirminio turto ar įsipareigojimo pripažinimo sandorio, kuris nėra

verslo įsigijimas ar įmonių reorganizavimas jungimo būdu, ir sandorio metu neturi įtakos nei apskaitiniam, nei

apmokestinamajam pelnui (mokestiniams nuostoliams).

Atidėtojo pelno mokesčio turtas – būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos,

kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų.

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 apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su

ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje

registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. 

Pardavimo savikaina – tai Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį

laikotarpį parduotoms prekėms ir suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi

su produkcija, prekėmis ir paslaugomis, parduotomis per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine

Bendrovės veikla ir sudarančias sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti, bet nepriklausančias nuo

parduoto produkcijos, prekių ir paslaugų kiekio. Šios sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir

pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos patiriamos.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, taip pat kitos sąnaudos,

kurios nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet patirtos kitos veiklos pajamoms uždirbti. 

Pelno mokesčio apskaičiavimas yra paremtas LR pelno mokesčio įstatymo reikalavimais. Ataskaitiniais metais

Įmonei taikomas pelno mokesčio tarifas - 15%.

Valiutos perkainojimas 

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte

apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos

kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie

susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, yra pripažįstami

ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliais.

Pelno mokestis

Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams,

susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės finansinėse atskaitose.

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

pasikeitimo rezultatas.

Finansinės veiklos sąnaudos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos neigiamas rezultatas, sumokėtos baudos ir

delspinigiai, palūkanos ir įsipareigojimo mokesčiai, susiję su finansinėmis skolomis, investicijų vertės

sumažėjimas.
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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.

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose

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

Po ataskaitiniai įvykiai

Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai praėję palyginamieji metai taip pat 

perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai. Bendrovė esmine klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5 

%  ataskaitinio laikotarpio pardavimų sumos. 

Poataskaitiniai įvykiai - tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai finansinės

ataskaitos yra parengtos, pasirašytos Bendrovės vadovo ir pateiktos tvirtinimui. 

Klaidų taisymas ir perklasifikavimai

Rengiant finansines ataskaitas, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja

pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. 

Bendrovės sandoriai vyksta eurais, todėl užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika nėra reikšminga.

Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų

kontrolę. Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu iš partnerių ar partnerių grupe. Likvidumo

rizikos Bendrovė išvengia, išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėdama finansavimą

per atitinkamą kreditą, iš anksto planuodama pinigų srautus. 

Susijusiais fiziniais asmenimis Bendrovėje laikomi: valdybos nariai ir jų šeimos nariai, vadovas ir artimi jo šeimos 

nariai. 2021 metais susijusiais asmenimis buvo Bendrovės valdybos nariai ir vadovas. 

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

priimant Bendrovei reikšmingus finansinius ir veiklos sprendimus. 

Santykiai su susijusiais asmenimis ir šalimis

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

ataskaitose atskleidžiama vadovaujantis 30-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais.

Praėjusių ataskaitinių metų klaidos pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu jos yra neesminės, taisomos 

einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas yra įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) 

ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Taisant esmines klaidas, taikomas retrospektyvinis būdas, klaidų 

taisymas pateikiamas ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose koreguojant ankstesniųjų metų rezultatus, 

taip pat šių taisymų informacija pateikiama aiškinamajame rašte. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Finansinės rizikos valdymas

Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų

rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai tik atsiras.

Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima pardavimo pajamas

pardavimo savikainą, nusidėvėjimą, vertės sumažėjimo vertinimus bei atidėjinius, galimus pelno mokesčio

perskaičiavimus. Bendrovės vadovybei nėra žinomos aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti reikšmingas

įsipareigojimas šiuo atžvilgiu. 

Apskaitiniai Įvertinimai, rengiant finansines ataskaitas
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Tikroji vertė – tai suma, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis

gali parduoti turtą ar įsipareigojimus arba perleisti įsipareigojimus. 

Tikrosios vertės nustatymas

Tikrosios vertės nustatymo standartas taikomas, kai pagal kitus Verslo apskaitos standartus reikalaujama ar

leidžiama nustatyti ilgalaikio materialiojo, investicinio, biologinio, parduoti laikomo finansinio turto, išvestinių

finansinių priemonių ir finansinių įsipareigojimų tikrąją vertę ar atskleisti informaciją apie nustatytą tikrąją vertę,

atlikti tikrąja verte pagrįstus vertinimus.

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną

(koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys

įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.
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1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Koncesijos, 

patentai, 

licencijos, prekių 

ženklai ir panašios 

teisės 

Programinė 

įranga

Kitas 

nematerialusis 

turtas

Iš viso

9 408                  70 620          1 678              81 706            

1 560                  2 518            4 078              

---                    

---                    

10 968                73 138          1 678              85 784            

4 233            4 233              

(2 574)                 (9 339)           (375)                (12 289)           

---                    

8 394                  68 032          1 303              77 729            

7 670                  68 129          1 678              77 477            

1 098                  2 213            3 311              

---                    

---                    

8 768                  70 342          1 678              80 788            

1 687                  1 863            3 550              

(2 574)                 (9 254)           (375)                (12 204)           

---                    

7 881                  62 951          1 303              72 135            

1 738                  2 491            ---                   4 229              

2 200                  2 796            ---                   4 996              

513                     5 081            ---                   5 594              

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pelno

(nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsnius. 2021 finansiniais metais šio turto amortizacijos

sąnaudas sudarė 3.550 Eur (2020 m. – 3.311 Eur).

Bendrovėje buvo atlikta ilgalaikio nematerialiojo turto inventorizacija. 2021 finansiniais metais ilgalaikio nematerialiojo turto

nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta.

Aiškinamojo rašto pastabos

UAB "Lietuvos monetų kalykla"
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(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Rodikliai

Įsigijimo vertė

2019 m. gruodžio 31 d.

Įsigyta

Nurašyta (-)

Perklasifikavimai

2020 m. gruodžio 31 d.

Įsigyta

Nurašyta (-)

Perklasifikavimai

2021 m. gruodžio 31 d.

Sukaupta amortizacija

2019 m. gruodžio 31 d.

Priskaityta už laikotarpį

Nurašyta (-)

Perklasifikavimai

Balansinė vertė

2019 m. gruodžio 31 d.

2020 m. gruodžio 31 d.

2021 m. gruodžio 31 d.

2020 m. gruodžio 31 d.

Priskaityta už laikotarpį

Nurašyta (-)

Perklasifikavimai

2021 m. gruodžio 31 d.
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2. Ilgalaikis materialus turtas

Įsigijimo vertė

2019 m. gruodžio 31 d. 1 599 356     4 436 863       37 400         256 670                  6 330 289            

Įsigyta 1 782              6 302                      8 084                   

Nurašyta (-) (504)                (2 888)                     (3 392)                  

Perklasifikavimai ---                        

2020 m. gruodžio 31 d. 1 599 356     4 438 141       37 400         260 084                  6 334 981            

Įsigyta 79 786            440              9 430                      89 656                 

Nurašyta (-) (11 309)           (1 539)          (26 370)                   (39 218)                

Perklasifikavimai ---                        

2021 m. gruodžio 31 d. 1 599 356     4 506 618       36 301         243 143                  6 385 418            

Sukauptas nusidėvėjimas

2019 m. gruodžio 31 d. 273 960        2 810 925       35 673         222 851                  3 343 409            

Priskaityta už laikotarpį 19 991          193 930          363              13 006                    227 290               

Nurašyta (-) (504)                (2 574)                     (3 078)                  

Iš straipsnio į kitą straipsnį ---                        

2020 m. gruodžio 31 d. 293 951        3 004 351       36 036         233 283                  3 567 621            

Priskaityta už laikotarpį 19 992          194 165          436              11 818                    226 411               

Nurašyta (-) (10 565)           (1 425)          (22 221)                   (34 211)                

Perklasifikavimai ---                        

2021 m. gruodžio 31 d. 313 943        3 187 951       35 048         222 880                  3 759 822            

Balansinė vertė

2019 m. gruodžio 31 d. 1 325 396     1 625 938       1 727           33 819                    2 986 880            

2020 m. gruodžio 31 d. 1 305 405     1 433 790       1 364           26 801                    2 767 360            

2021 m. gruodžio 31 d. 1 285 413     1 318 667       1 253           20 263                    2 625 596            
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Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Rodikliai
Pastatai ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Transporto 

priemonės

Kita įranga, 

prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai

Į 2021 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsnius yra įtraukta

226.411 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (2020 m.  – 227.290 Eur). 

Bendrovėje buvo atlikta ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. 2021 finansiniais metais ilgalaikio materialiojo turto

nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta.

Iš viso
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Įsigijimo 

savikaina 2021

Įsigijimo 

savikaina 2020

663 001           760 689

25 487 33 777

183 743           189 615

872 231 984 081

Nuomojamas iš trečiųjų asmenų turtas (įskaitant ir veiklos nuomą)

Turto vertė
Nuomos 

laikotarpis

Nuomos 

kaina 

metams

21 612 36 mėn. 1 239

16 488 48 mėn. 2 330

33 802 60 mėn. 3 235

20 479 48 mėn. 3 675

92 381             10 479

Veiklos nuomos mokėjimai ateityje

10 890

18 454

29 344

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Iš viso

Pastabos

Turto grupės pavadinimas

Mašinos ir įrengimai

Transportas

Kita įranga

Turto grupės pavadinimas

Per vienerius metus

Nuo vienerių iki penkerių metų

Po penkerių metų

Automobilis Škoda Superb Combi

Automobilis Škoda Oktavia

Automobilis TOYOTA  PROACE Verso

Iš viso 

Automobilis Škoda Kodiaq

Iš viso
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3. Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Apmokestinamieji ir įskaitomieji 

laikinieji skirtumai

Atidėtojo 

mokesčio 

turto bazė 

Tarifas  %

Atidėtasis 

pelno 

mokesčio 

turtas

 Laikinojo 

skirtumo 

termino 

pabaiga 

(metai)

2021.12.31

Nepanaudotų atostogų kaupimai 1 022 15 153

Mokestiniai nuostoliai 1 249 355 15 187 403

Atsargų nuvertinimas 267 561 15 40 134

Ilgalaikio turto perkainojimas 743 363 15 111 504

Apskaitos politikos pasikeitimas dėl 

ilgalaikio turto minimalios vertės
5 479 15 822

Iš viso 2 266 780 X 340 017

2020.12.31

Nepanaudotų atostogų kaupimai 850 15 128

Mokestiniai nuostoliai 1 170 875 15 175 631

Ilgalaikio turto perkainojimas 710 528 15 106 579

atimti: sumažėjimas po įvertinimo -111 349 15 -16 702

Iš viso 1 770 904 X 265 636 X

Pokytis        (74 381)

5. Atsargos

Rodikliai

Žaliavos ir 

komplektavi

mo gaminiai

Pagaminta 

produkcija 

Pirktos 

prekės, 

skirtos 

perparduoti

Sumokėti 

avansai
Iš viso

a) Atsargų įsigijimo savikaina ---              

Praėjusių finansinių metų pabaigoje    1 347 241       210 104       204 122          21 600 1 783 067  

Finansinių metų pabaigoje       949 982       517 663       126 007          16 500 1 610 152  

b) Nukainojimas iki grynosios 

galimo realizavimo vertės 

(atstatymas)

---              

Praėjusių finansinių metų pabaigoje ---              

Finansinių metų pabaigoje 136 333     67 260        63 967        267 561     

c) Grynoji galimo realizavimo 

vertė finansinių metų pabaigoje 

(a) - (b)

813 649     450 402      62 040        16 500         1 342 591  

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 

taikomas LIFO būdas
---              

Įkeistų atsargų vertė ---              

Atsargos pas trečiuosius asmenis 3 225          3 225         

UAB "Lietuvos monetų kalykla"

Įmonės kodas 110052936; Adresas: Eigulių g. 4, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre

Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
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(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

6. Gautinos sumos

2021.12.31 2020.12.31

303 059 189 731

400 400

75 159 55 751

24 056 4 901

402 674 250 783

7. Pinigų sąskaitų detalizavimas

2021.12.31 2020.12.31

118 045 146 762

11 543 4 532

129 588 151 294

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

2021.12.31 2020.12.31

2 463 2 354

33 467 5 253

10 515 2 889

501 1 435

6 538 5 203

53 484 17 134

9. Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų 

skaičius 
Suma 

190 000 4 940 000

190 000 4 940 000

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

1.3.   Darbuotojų akcijos

1.4.   Specialiosios akcijos

1.5.   Kitos akcijos 

IŠ VISO

2.   Valstybės arba savivaldybių kapitalas

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

Rodikliai

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

1.   Pagal akcijų rūšis

1.1.   Paprastosios akcijos

1.2.   Privilegijuotosios akcijos

Prekybos gautinos sumos

Gautinas iš biudžeto pelno mokestis

Iš viso

Pinigai banke

Suteiktos garantijos

Kitos  gautinos sumos

Produkcijos dizainas būsimiems projektams

Iš viso

Kitos

Pinigai kasoje

Iš viso

Draudimas

Monetų nominalo mokestis būsimiems projektams

Prenumerata

Pastabos apie gautinas sumas po vienerių metų

Abejotinos skolos (-)

Gautinos sumos per vienerius metus
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10. Pelno paskirstymo projektas

Metai Suma 

2020.12.31       (869 322)

      (324 162)

2021.12.31    (1 193 484)

   (1 193 484)

   (1 193 484)

11. Paskolos ir lizingo įsipareigojimai

2021.12.31 2020.12.31

0 222 766

222 766

---               222 766       

12. Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos per vienerius metus

2021.12.31 2020.12.31

      375 021        127 341 

      128 819          23 152 

        58 584          48 897 

        23 393          57 263 

             100          36 148 

        45 087        140 065 

          2 783            2 718 

633 787 435 584

13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 

2021.12.31 2020.12.31

        14 372          14 341 

          6 915 

          3 100            2 900 

             855 

25 242 17 241

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Monetų nominalo mokestis

Iš viso

Trumpalaikiai įsiskolinimai

Bankų kredito linijos ir paskolos

Lizingo įsipareigojimai

Iš viso

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį dėl sąskaitos kredito perviršimo limito (1 000 000 Eur), kurio

grąžinimo terminas yra 2022 m. liepos 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito

perviršio limitas nebuvo panaudotas.

- dividendai

- kiti

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas pelnas

Pelno paskirstymas:

- į įstatymo numatytus rezervus

- į kitus rezervus

Straipsniai

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)

Avansu gautos sumos

Prekybos mokėtinos sumos

Atostogų kaupimai

Socialinio draudimo įsipareigojimai

GPM įsipareigojimai

PVM įsipareigojimai

Kitų mokesčių įsipareigojimai

Iš viso

Fin.audito sąnaudos

Kitos sukauptos sąnaudos
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14. Bendrovės pajamos

2021 2020

7 120 972 5 380 141

   4 953 644     4 540 484 

   2 167 328        839 657 

8 605 3 866

          1 314 

          7 291            3 866 

15. Bendrovės sąnaudos

2021 2020

6 564 268 4 885 344

   5 436 225     3 920 150 

      219 885        218 792 

      908 158        746 402 

245 417 192 180

      178 605        162 159 

        66 812          30 021 

703 666 453 219

267 561

173 803 150 377

74 691 72 383

37 881 17 597

21 339 18 608

17 544 11 772

17 008 20 333

9 687 25 184

9 625 11 807

4 419 5 800

3 417 3 255

3 233 7 013

63 458 109 090

1 722 559

1 722

559

Kitos veiklos sąnaudos

Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis

Kitos veiklos sąnaudos

Europos sąjunga

Kitos veiklos pajamos

Ilgalaikio turto pardavimas 

Pardavimo savikaina

Nusidėvėjimas

Kitos sąnaudos

Reklamos ir rinkodaros sąnaudos

Energetinių išteklių, apsaugos, turto priežiūros ir draudimo 

Vadovavimo sąnaudos (atlygis valdybai, draudimas, kitos su 

valdyba susijusios sąnaudos)

Transporto nuoma ir eksploatacija

Lėtai judančių atsargų nuvertinimas

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Reprezentacijos sąnaudos

Finansinio ir ISO audito sąnaudos

Darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios 

Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros 

sąnaudos

Mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sąnaudos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Pašto ir ryšio sąnaudos

Kitos sąnaudos (darbų sauga, personalo mokymai, 

kanceliarinės prekės, banko paslaugos, automobilių veiklos 

nuomos sąnaudos, turto nurašymai ir kita)

Trečiosios šalys 

Kitos veiklos pajamos 

Pardavimo savikaina

Pardavimų sąnaudos

Sukaupti  atostoginiai

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos

Rinkodaros skyriaus DU sąnaudos
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16. Finansinė ir investicinė veikla

2021 2020

0 9 235

123

9 112

13 046 11 677

86 1 092

12 882 10 519

78 66

(13 046)      (2 442)          

17. Pelno mokesčio sąnaudos

2021 2020

     (398 543)       (149 737)

15% 15%

      327 329          54 869 

          7 265          12 937 

           3 544 

       (74 381)               532 

       (74 381)               532 

0,00% 0,00%

18. Ryšiai su vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Susijusios šalys 2021 2020 2021 2020

Patronuojanti įmonė 869 303 2 208 150 185 367 173 662

2021 2020 2019

A. 108 332 88 608 61 993

1. 81 697 72 103 44 323

2. Valdybos nariams 26 635 16 505 17 670

I. 5 6 6

1. 1 1 1

2. 4 5 5Valdybos nariams

Asmenų skaičius

Administracijos vadovams

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 

darbo santykiais:

Administracijos vadovams

Ankstesniųjų metų pelno mokesčio deklaracijų koregavimo 

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

Pelno mokesčio efektyvus tarifas

Rodikliai

Bendrovės valdymo organas yra valdyba, kurią 2021 finansinių metų pabaigoje sudarė 4

nariai. 2021 finansiniais metais Bendrovės valdybos nariams buvo sumokėtas atlygis už

darbą valdyboje. Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų

atlikimą nustatytas fiksuotas atlygis už darbo valandą (laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 01 d.

iki 2021 m. balandžio 28 d.), o nuo 2021 m. balandžio 29 dienos – fiksuotas mėnesinis

atlygis. Kadangi l. e. p. direktoriaus pareigoms Aldona Jakutienė buvo paskirta laikinai - jai

direktoriaus pavadavimo laikotarpiu buvo nustatytas fiksuotas atlygis, kuris yra apskaičiuotas

ir remiasi prieš tai dirbusio direktoriaus vidutiniu 9 mėnesių vidurkiu.

Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų tarp mokestinės ir 

finansinės atskaitomybės pokytis

Atidėto pelno mokesčio  sąnaudos (pajamos)

Pelnas prieš mokesčius

Pelno mokesčio tarifas

Pelno prieš apmokestinimą padidinimo suma

Pelno prieš apmokestinimą sumažinimo suma 

Baudos ir delspinigiai 

Sąnaudos

Delspinigiai 

Neigiama valiutų kursų įtaka

Veiklos rezultatas

Pajamos

Teigiama valiutų kursų įtaka

Palūkanos, įsipareigojimo mokestis 

Pardavimai Pirkimai
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19. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Suma Galioja iki

75 159 2 022

20. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

21. Poataskaitiniai įvykiai

L.e.p. Direktorė Aldona Jakutienė

Vyr. buhalterė Irena Žuromskaja

2022.03.23

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė neturėjo neapibrėžtų įsipareigojimų.

Bendrovė iki balanso sudarymo dienos koreguojančių ir nekoreguojančių poataskaitinių

įvykių neturėjo.

2022 m. vasario 24 d. prasidėjo karas Ukrainoje. Šiuo metu Bendrovė vertina padidėjusią

geopolitinės rizikos įtaką Bendrovės veiklai 2022 metams ir veiklos tęstinumui. Kol kas

tiesioginės reikšmingos neigiamos įtakos nenumatoma, bet yra netiesioginis neapibrėžtumas

dėl žaliavų kainų, tiekimo grandinių, transportavimo trukdžių, kurių negalima įvertinti.

Bendrovė yra pasirengusi reaguoti į padidėjusią geopolitinę riziką numatydama tam galimas

priemones, nors tiesiogiai su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos rinkomis nedirbama. 

Suteiktos arba neatšaukiamai pažadėtos įmonės garantijos (be 

vekselių)

Bendrovė nėra gavusi garantijų ir laidavimų. Bendrovė nedalyvauja teismo procesuose.

Žemiau atskleista bendrovės išleistų garantijų suma. Garantijų sutarčių pabaiga - 2022

metai.

Bendrovės vadovui ir kitiems susijusiems asmenims buvo išmokėtas tik darbo užmokestis.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. vadovui nebuvo suteiktos paskolos ar išmokėti avansai, išduotos

ar gautos garantijos, laidavimai.
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UAB “LIETUVOS MONETŲ KALYKLA” 

2021 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:    8 611 15 811 

Elektroninis paštas:  lmk@lithuanian-mint.lt  

Interneto adresas:   www.kalykla.lt 

Filialai ar atstovybės:  neturi 

 

Pagrindinės veiklos pobūdis 

 

Pagrindinė Bendrovės veikla yra Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių apyvartinių ir kolekcinių monetų 

gamyba. Bendrovė gamina įvairias monetas, medalius, žetonus, ženklus, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei 

kitus gaminius bei teikia su monetų gamyba susijusias paslaugas. 

Bendrovė dirba konkurencinės rinkos sąlygomis, pagrindiniai užsakymai gaunami dalyvaujant konkursuose, 

gaunant užsakymus iš klientų bei vystant aktyvius pardavimus. Bendrovė organizuoja ir valdo gaminių kūrimo, 

paruošimo, medžiagų įsigijimo ir produktų gamybos grandinę. Mažmeninę prekybą vykdo per fizinę bei elektroninę 

parduotuves ir turimų bei plečiamų platintojų tinklą visame pasaulyje. Bendrovė nuo 2020 metų pradėjo aktyviai 

vystyti savo naujai kuriamų iniciatyvų (kolekcinių monetų) išleidimus. Bendrovė taip pat teikia atskirų operacijų 

subrangos paslaugas vietiniams ir užsienio užsakovams. 

Bendrovė turi naujausius monetų kaldinimo, įrankių gamybos, monetų dažymo įrengimus, aukštos 

kvalifikacijos personalą. Nuo 2003 metų įmonėje yra įdiegta ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemą, o nuo 2019 

metų Bendrovė yra įsidiegusi ISO 14001:2015aplinkos apsaugos vadybos sistemą.  

Nuo 2015 m. Bendrovėje nepertraukiamai diegiami veiklos meistriškumo sistemos (LEAN) metodai. 

 

Įmonės valdoma infrastruktūra 

 

Bendrovės veiklai vykdyti užimamas žemės sklypas yra 0,9707 ha, iš kurių turimi statiniai sklype užima 

2744,3 kv.m. Bendrovės administracinis pastatas sudaro 590,84 kv. m., gamybinės patalpos – 1997,79 kv.m., 

sandėliai – 155,67 kv.m. 

 

mailto:lmk@lithuanian-mint.lt
http://www.kalykla.lt/
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Bendrovės misija 

 

Bendrovės misija – kokybiškai ir profesionaliai teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos  

paslaugas globaliu mastu, efektyviai vykdyti kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse, 

kurti pridėtinę vertę klientams, darbuotojams ir akcininkui. 

 

Bendrovės vizija  

 

Bendrovės vizija – moderni, konkurencinga, klientų lūkesčius pateisinanti ir viršijanti, monetų prekybos - 

gamybos įmonė. 

 

2021 m. veikė Bendrovės valdymo struktūra (1 pav.). 

 

    1 pav. UAB „ Lietuvos monetų kalyklos“ valdymo struktūra 
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Siekiant efektyvesnio bendrovės valdymo bei atsižvelgiant į tai, kad ji turi apie 50 darbuotojų, valdymo 

struktūra buvo supaprastina, ištiesinta ir nuo 2021 m. gruodžio 16 d. buvo pakeista. Nauja bendrovės valdymo  

struktūra yra pateikta 2 pav. 

    2 pav. UAB „ Lietuvos monetų kalyklos“ valdymo struktūra 

 

 
 

II. 2021 M. ŪKINĖS VEIKLOS, FINANSINĖ IR KITA INFORMACIJA 
 

Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais bei Verslo apskaitos standartais (VAS). Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas 

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais. 

Bendrovė netaiko TFAS standartų finansinių ataskaitų parengimui dėl šių priežasčių:  

- Bendrovė priskiriama mažų ir vidutinių įmonių kategorijai; 

- Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į reguliuojamų rinkų sąrašą; 

- Bendrovė neturi atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių, todėl Bendrovė nesudaro konsoliduotų 

finansinių ataskaitų; 

- Bendrovės žiniomis kitų šalių monetų kalyklos finansines ataskaitas rengia pagal savo šalies apskaitos 

standartus, TFAS netaiko. Net ir perėjus prie TFAS taikymo, Bendrovės finansiniai rodikliai negalėtų būti 

palyginami su kitomis kalyklomis; 

- Lietuvoje absoliuti dauguma įmonių, įskaitant gamybos įmones, taiko verslo apskaitos standartus, todėl 

Bendrovei taikant verslo apskaitos standartus palyginamumas su kitomis vietos įmonėmis yra tikslesnis; 

- Lietuvai tapus OECD nare esminiai skirtumai tarp Verslo apskaitos standartų ir TFAS buvo panaikinti; 

- Bendrovei pradėjus taikyti TFAS, pabrangtų apskaitos vedimas ir audito paslaugos, taptų sunkiai 

prieinamos konsultacijos dėl TFAS taikymo, nes aiškinimus gali pateikti tik Tarptautinė apskaitos standartų 

valdyba (IASB). 

 

Bendrovė nenaudoja jokių finansinių priemonių, kurios gali turėti įtakos vertinant Bendrovės turtą, nuosavą 

kapitalą, finansinę būklę, įsipareigojimus ir veiklos rezultatus.  
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a) Pagrindinė finansinė informacija 

 

Ūkinės veiklos rezultatai 

 

Bendrovė 2021 m. uždirbo 7 127 930 Eur pajamų, patyrė 7 526 473 Eur sąnaudų ir uždirbo 324 162 Eur 

grynąjį nuostolį.  

 

Ūkinės veiklos rezultatai 
(Visos sumos pateiktos eurais) 

2021 2020 

Pajamos 7 127 930 5 393 242 

Sąnaudos 7 526 473 5 542 979 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (398 543) (149 737) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (324 162) (150 269) 

 
 

2021 m. pagrindinių finansinių rodiklių vykdymo rezultatai 

 

Rodiklis Faktinė Planuota 

EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą 
ir amortizaciją), tūkst. Eur 

(156) 161 

Pardavimų savikaina, tenkanti vienam pardavimų 
piniginiam vienetui, Eur 

0,92 0,87 

Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris realizuotoje 
produkcijoje, % 

15,2 20,1 

Veiklos sąnaudų lyginamasis svoris pardavimuose, % 13,3 14,0 

Grynasis pelningumas, % (4,6) (1,0) 

EBITDA marža, % (2,2) 3,0 

Bendrasis mokumo koeficientas 14,9 13,2 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % (7,6) (1,7) 

Turto grąža (ROA), % (6,6) (1,6) 

 

Bendrovė 2021 m. sėkmingai didino pardavimus ir pasiekė 32,2 proc. arba 1734 tūkst. Eur augimą.  

Bendrovė per 2021 m. ženkliai išplėtė monetų platintojų pasaulyje tinklą, pradėjo aktyviai ir labai sėkmingai 

pardavinėti savos gamybos sukurtas ir pagamintas monetas. Per 2021 m. 2-4 ketvirčius Bendrovė savo jėgomis 

sukūrė ir išleido į prekybą net 21 savo monetą. Visa tai sudarė puikias sąlygas Bendrovės veiklos pelningumui 

didėti.  

Per 2021 m. Bendrovė taipogi investavo daug jėgų didinant gamybos bei Bendrovės valdymo efektyvumą.   

Siekiant efektyvinti Bendrovės valdomą turtą, įvertinus Bendrovėje susidariusią valdomo turto situaciją, bei  

įvertinus Bendrovėje užsigulėjusių atsargų likvidumą, atsargų valdymo procesus buvo priimti ryžtingi Ilgalaikio turto 

apskaitos bei Lėtai judančių atsargų apskaitos politikų pakeitimai, kurių vienkartinė įtaka 2021 m. finansinei 

atskaitomybei buvo neigiama ir sudarė 273 tūkst. Eur. Tai pablogino Bendrovės 2021 m. EBITDA rezultatą iki 

neigiamo 156 tūkst. Eur nuostolio. 

Tačiau atmetus vienkartinę neigiamą 273 tūkst. Eur įtaką dėl naujai įvestos Ilgalaikio turto apskaitos bei 

Lėtai judančių atsargų apskaitos politikų pasikeitimų 2021 m. finansinei atskaitomybei – Bendrovės 2021 m.  

EBITDA rezultatas yra teigiamas 117 tūkst. Eur. 2020 m. EBITDA buvo 93 tūkst. Eur, o 2021 m. pasiektas veiklos 
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rodiklis EBITDA, išeliminavus Ilgalaikio turto apskaitos bei Lėtai judančių atsargų apskaitos politikų vienkartinę 

įtaką, yra geresnis nei praeitų metų EBITDA rodiklis 24 tūkst. Eur arba 25,8 proc.  

Vertinant Bendrovės veiklą vis tik reikia pažymėti, kad Bendrovė 2021 m. turėjo didelių iššūkių adaptuojant 

verslą pandemijos sąlygomis, optimizuojant  gamybos savikainos procesus, sprendžiant  gamybos ir turto valdymo 

efektyvumo klausimus, bet 2021 m. padėti pagrindai leis Bendrovei toliau koncentruotis į gamybos efektyvumo 

didinimą, procesų optimizavimą ir siekti pelningai dirbančios Bendrovės vardo. 

Bendrovei 2021 m. buvo keliamas tikslas sumažinti grynojo pelno nuostolį iki 76 tūkst. Eur nuostolio. 

Atmetus vienkartinę 273 tūkst. Eur įtaką dėl Ilgalaikio turto apskaitos bei lėtai judančių atsargų politikų 

pasikeitimo, Bendrovė būtų pasiekusi 51 tūkst. Eur neigiamą rezultatą, o tai 33 proc. geresnis rezultatas už 

planuotąjį.   

Aukščiau minėta Bendrovės valdymo politikų pasikeitimo įtaka yra vienkartinė ir užtikrina, kad ateityje 

Bendrovė įsidiegusi efektyvias atsargų valdymo sistemas išvengs tokių susikaupusių praeities problemų  sprendimo 

ir leis dar labiau efektyvinti Bendrovės apyvartinį kapitalą.  

Per 2021 m. Bendrovės atsargų apyvartumas dienomis pagerėjo nuo 124,4 dienų 2020 m. iki 89,3 dienų 

2021 m. pabaigoje. 

Gerėjo darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris realizuotoje produkcijoje nuo 20,1% 2020 m. iki 15,2% 

2021 m., t.y. didėjo našumas. 

Tačiau kiti rodikliai: ROE ir RO, kurie buvo keliami Bendrovei 2021 m.,  nebuvo pasiekti dėl mažo  Bendrovės 

pasiekto pelningumo rodiklio. 

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų dinamika per 3 metus 

 

Rodiklis  2021 2020 2019 

Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, 
nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), 
tūkst. Eur 

 
(156) 93 (536) 

EBITDA pelningumo koeficientas, %  (2,2) 1,7 (12,1) 

Grynasis pelnas, tūkst. Eur  (324) (150) (662) 

Grynasis pelningumas, %  (4,6) (2,8) (14,9) 

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis 
(ROE), % grynąjį pelną.  

 
(7,6) (3,3) (14,0) 

Turto pelningumo rodiklis (ROA), %  (6,6) (2,9) (11,7) 

Pardavimų savikainos lyginamasis svoris 
pardavimuose, %  

 
92,2 90,8 103,5 

Veiklos sąnaudų lyginamasis svoris 
pardavimuose, % 

 
13,3 12,0 14,6 

Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris 
pardavimuose, % 

 
15,2 17,1 22,2 

Turto apyvartumas  1,5 1,0 0,8 

Atsargų apyvartumas, dienomis  89,3 124,4 128,8 

Skolos ir nuosavybės santykis (D/E)  0,1 0,1 0,1 

Bendrasis mokumo koeficientas  14,9 6,9 7,1 

Einamojo likvidumo koeficientas  3,0 3,3 4,8 

Kritinio likvidumo koeficientas  0,8 0,6 1,2 

Įsiskolinimo koeficientas 
(įsipareigojimai/turtas) 

 
0,1 0,1 0,1 
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Manevringumo koeficientas  0,4 0,5 0,4 

 

2021 m. Bendrovėje vidutiniškai dirbo 48,7 darbuotojai, kas yra 4,5%. daugiau nei 2020 m., bet vienas 

Bendrovės darbuotojas 2021 m. generavo 146,4 tūkst. Eur pajamų, kai 2020 m. vienas darbuotojas generavo 115,7 

tūkst. Eur pajamų, o tai rodo 27% augimą. 

Bendrovėje per 2021 m. nebuvo registruota nelaimingų atsitikimų atvejų. 

 

Nefinansiniai rodikliai ir jų dinamika per 3 metus 

 

Rodiklis 2021 2020 2019 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 48,7 46,6 53,0 

Darbuotojų skaičius paskutinę laikotarpio dieną 48 48 52 

Darbuotojų kaita, proc. 22 11 24 

Nelaimingų atsitikimų atvejai (skaičius) 0 0 0 

Veikloje naudojama elektros energija 
pagaminama iš atsinaujinančių energijos 
išteklių, proc. 

100 100 75 

 
 

b) Pajamos 

 
Pardavimai 

(Visos sumos pateiktos eurais) 
2021 2020 Pokytis, % 

Apyvartinės ir kolekcinės (proginės) 
apyvartinės monetos 

1 577 576 2 077 359 (24,1) 

Kolekcinės (proginės) monetos 4 205 094 2 204 706 90,7 

Ženklai 12 572 38 271 (67,2) 

Medaliai 248 745 221 759 12,2 

Kiti gaminiai 80 410 63 099 27,4 

Pajamos už pagamintą produkciją  6 124 397 4 605 194 33,0 

Kiti pardavimai 996 575 774 947 28,6 

Pajamos iš viso 7 120 972 5 380 141 32,4 

 

 

Bendras Bendrovės pardavimo pajamų lygis 2021 m. buvo 25,5% didesnis nei planuotas strateginiame plane 

ir 32,4% didesnis nei 2020 m. 

2021 m. Bendrovė dalyvavo 6 apyvartinių monetų konkursuose. Laimėti 5. Kitų bankų, išskyrus Lietuvos 

banką, apyvartinių monetų pajamos augo 57%. 

Nepaisant Lietuvos banko užsakymų kolekcinėms monetoms sumažėjimo 38%, kolekcinių monetų augimą 

daugiausia lėmė komercinių užsakovų užsakymų didėjimas, kuris siekė 304%. Sėkmingi buvo Estijos ir Sakartvelo 

bankų konkursai.  Bendrovė laimėjo 4 kitų valstybių centrinių bankų konkursus. 

Ženklų pardavimai mažėjo 67,2%, medalių pardavimai augo 12,2%, kitų gaminių pardavimai  augo 27,4%. 

Šioje sumoje yra ir 2021 m. naujiena - Bendrovė pradėjo pardavinėti investicinį auksą, turėjo tauriųjų metalų laužo 

pardavimą, kas nebuvo planuota biudžete.  
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Per 2021 m. pavyko parduoti subrangos paslaugas Suomijos kalyklai, kas padėjo pagrindus tolimesniam 

bendradarbiavimui. 

 

Pagrindinės produkcijos pajamų kitimas 2017-2021 m. 

 

 
 

2021 m. Bendrovė nukaldino 75 skirtingų nominalų (pavadinimų) kolekcines ir progines monetas (2020 m. 

atitinkamai – 75 pavadinimai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos produkcijos pajamų kitimas 2017-2021 m. 
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Produkcijos lyginamasis svoris bendroje pardavimų apimtyje 2017 - 2021 m. 

 

 
 

 

Kitų gaminių lyginamasis svoris, proc. 2021 2020 

Pardavimo pajamos, Eur 341 727 323 129 

Ženklai 3,7% 11.8% 

Medaliai 72,8% 68.6% 

Kiti gaminiai 23,5% 19.5% 

 

Mažmeninės prekybos pajamų kitimas 2017-2021 m. 
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Iš finansinės ir kitos veiklos 2021 m. buvo gauta 8 680 Eur pajamų.  

 
 

c)     Sąnaudos 

 
2021 m. Bendrovės sąnaudos – 7 526 473 Eur, iš kurių vienkartinis efektas dėl lėtai judančių atsargų 

atidėjinių ir ilgalaikio turto minimalios vertės pasikeitimo sudaro  273 253  Eur (2020 m. – 5 542 979 Eur).  

2021 m. Bendrovės sąnaudos, išeliminavus lėtai judančių atsargų atidėjinių ir ilgalaikio turto minimalios 

vertės pasikeitimą, yra 7 253 220 Eur, o jų santykis su pardavimo pajamomis buvo 101,8%. Įskaitant šį vienkartinį 

lėtai judančių atsargų atidėjinių ir ilgalaikio turto minimalios vertės pasikeitimą – pokytis sudarytų 105,6% (2020 m. 

– 102,8%, planuotas 2021 m. – 101,3%). Aukštą sąnaudų lygį įtakojo nepakankamai išnaudojami gamybiniai 

pajėgumai (sumažėjęs apyvartinių monetų gamybos poreikis), gatavos produkcijos brokų sąnaudos, viršvalandžių 

sąnaudos (vėlavimai), nesuvaldyta savikainų nuokrypių kontrolė bei kiti veiksniai. 

 

 

Sąnaudų struktūra, Eur 2021 2020 

Sąnaudos pagrindinėms medžiagoms ir gaminiams 5 306 548 3 891 423 

Darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 1 079 414 921 023 

Nusidėvėjimas ir amortizaciniai atskaitymai 229 510 230 600 

Kitos sąnaudos 911 001 499 933 

Tame tarpe: Lėtai judančių atsargų atidėjiniai ir ilgalaikio 
turto minimalios vertės pakeitimo įtaka 

273 253  

Sąnaudų struktūra, proc. 2021 2020 

Sąnaudos pagrindinėms medžiagoms ir gaminiams 70,5 70,2 

Darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 14,3 16,6 

Kitos sąnaudos 15,2 13,2 

 

Sąnaudų struktūra neįskaitant patirtų sąnaudų  
pagrindinėms medžiagoms ir gaminiams įsigyti, proc. 

2021 2020 

Darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 48,6 55,8 
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Nusidėvėjimas ir amortizaciniai atskaitymai 10,3 14,0 

Kitos išlaidos 41,0 30,3 

Tame tarpe: Lėtai judančių atsargų atidėjiniai ir ilgalaikio 
turto minimalios vertės pakeitimo įtaka 

12,3  

 

 

Sąnaudų struktūros kitimas 2017-2021 m. 

 

 
 
2021 m. Bendrovės veiklos sąnaudos, išeliminavus lėtai judančių atsargų atidėjinių ir ilgalaikio turto 

minimalios vertės pasikeitimą, sudarė 675 830 Eur, o įtraukus lėtai judančių atsargų atidėjinių ir ilgalaikio turto 

minimalios vertės pasikeitimą 949 083 Eur.  Jos buvo 15% mažesnės nei buvo planuota 2021 m. ir 4,6% didesnės 

nei 2020 m. Įskaičiuojant vienkartinį lėtai judančių atsargų atidėjinių ir ilgalaikio turto minimalios vertės pasikeitimą 

Bendrovės sąnaudos buvo 19,4% didesnės nei planuotos (Planas - 794 575 Eur) ir 46,9% didesnės nei 2020 m. 

(645 958 Eur).  

2021 m. Bendrovės valdyba patvirtino Lėtai judančių atsargų politiką ir dėl padarytų atidėjimų Bendrovės 

bendrosios ir administracinės sąnaudos didėjo 268 tūkst. Eur. Tai turėjo vienkartinę neigiamą įtaką veiklos 

sąnaudoms, tačiau tai leis Bendrovei anksčiau identifikuoti lėtai judančias prekes ir imtis veiksmų efektyvesniam 

atsargų valdymui, kas yra vienas iš strateginių Bendrovės tikslų.  

2021 m. Bendrovė taipogi pasitvirtino Ilgalaikio turto apskaitos politiką, kuri (atsižvelgiant į rinkos kainų lygį, 

kitų įmonių praktiką bei siekiant efektyvinti apskaitos darbuotojų darbo laiką reikalingą apskaitoje) pakeitė 

ilgalaikio turto minimalią ribą iki 500 Eur, kas padidino 2021 m. Bendrovės veiklos sąnaudas 6 tūkst. Eur. Tai leis 

Bendrovei efektyvinti jos apskaitą. 

 

 

 

 

d) Darbuotojai 
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2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 48 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis 2021 m. darbuotojų skaičius – 

48,7. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 48 darbuotojai, vidutinis sąrašinis 2020 m. darbuotojų skaičius buvo 

– 46,4.   

 

Vidutinio atlyginimo kitimas 2017-2021 m. 

 

 
 

 

Per 2021 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 1 021 640 Eur darbo apmokėjimo lėšų, kai 2020 m. - 879 

277 Eur. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2021 m. – 1 823 Eur, t.y. buvo 5% didesnis negu 

2020 m. (1 737  Eur).  

 

2021 m. pagrindiniai personalo pokyčiai: 

- nuo gruodžio 1 d. pasikeitė Bendrovės vadovas, pradėjo darbą naujas įmonės l. e. p. direktorius; 

- metų gale buvo supaprastinta ir ištiesinta Bendrovės valdymo struktūra; 

- atnaujinta Bendrovės vadovų komanda - naujas gamybos skyriaus vadovas, atsisakyta vyr. finansininko 

pozicijos, vyr. inžinieriaus pozicijų, perkeliant ir išgryninant atsakomybes kitiems Bendrovės darbuotojams. 

 

Personalo politika 

  

Personalo politika yra Bendrovės filosofijos dalis. Siekdama įgyvendinti savo strategiją ir užsibrėžtus tikslus, 

Bendrovė siekia užtikrinti geriausias sąlygas savo darbuotojams, kad kiekviename žingsnyje būtų vadovaujamasi 

personalo politikoje išdėstytais principais. 

  

 

 

 

 

Esminiai personalo politikos principai 
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Pagarba ir bendradarbiavimas. Darbo santykiai Bendrovėje yra grindžiami abipuse pagarba, pasitikėjimu, 

bendradarbiavimu, atviru ir skaidriu bendravimu. Iš darbuotojų Bendrovė tikisi draugiško ir atviro požiūrio, vidinės 

motyvacijos ir noro bendradarbiauti. 

  

Darbuotojų lygybė. Bendrovės darbuotojams suteikiamos lygios įsidarbinimo, tobulėjimo ir karjeros 

galimybės, taikomos vienodos darbo apmokėjimo sąlygos nepaisant jų lyties, amžiaus ar tautybės. Bendrovėje 

netoleruojama bet kokia diskriminacija, ar bet koks priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ar nurodymas 

diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 

etninės   priklausomybės,   narystės  politinėje  partijoje  ar   asociacijoje,  religijos,  tikėjimo,  įsitikinimų  ar pažiūrų,  

ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais 

įstatymuose nustatytais pagrindais. 

 

Bendrovės darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas  pagal amžių 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį 
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Atlygis. Bendrovės darbuotojams mokamas konkurencingas ir sąžiningas atlygis už darbą. Sutartas darbo 

užmokestis mokamas laiku, nustatytu periodiškumu, suteikiamos visos socialinės garantijos. Bendrovė nevengia 

vykdyti jokių savo įsipareigojimų darbuotojams, susijusių su atlyginimu už darbą ir socialine apsauga. Už pasiektus 

individualius rezultatus, rodomą iniciatyvą, įsitraukimą gerinant savo bei Bendrovės veiklą, indėlį atliekant svarbias 

ir skubias užduotis Bendrovės darbuotojai yra skatinami papildomais priedais. 

Bendrovė laikosi darnumo politikoje numatytų kriterijų dėl lygių galimybių vyrams ir moterims. Tų pačių 

pareigybių darbuotojų atlyginimai priklausomai nuo lyties skiriasi ne daugiau kaip 10%. 

Bendrovės valdyba 2019 m. spalio 29 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 12 patvirtino Bendrovės Atlygio 

politiką bei nutarė ją viešinti. Atlygio politika paviešinta įmonės internetiniame puslapyje. Bendrovė atliko 

nepriklausomos šalies rinkos atlygio tyrimą, siekiant nustatyti, kad darbuotojų atlygis neviršytų atitinkamo 

pareigybės lygio medianos. 

 

Duomenys apie Bendrovės atskirų pareigybių grupių darbuotojų skaičių ir jų vidutinį mėnesinį darbo 

užmokestį (DU) 

Sąnaudų struktūra, proc. 
Darbuotojų skaičius DU, Eur DU 

pokytis, 
proc. 

2021 2020 2021 2020 

Vadovai 1 1 6 377 5 825 9,5 

Padalinių vadovai, vyr. specialistai 5 5 3 033 2 768 9,6 

Specialistai 18 19 1 847 1 796 2,8 

Gamybos darbininkai 21 20 1 402 1 314 6,7 

Technikos priežiūros darbininkai 2 2 1 065 1 021 4,3 

Pagalbiniai darbininkai 1 1 1 042 874 19,2 

 

Kiekvieno ketvirčio duomenys apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį yra skelbiami Bendrovės 

interneto svetainėje. 
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Darbuotojų motyvacija.  Bendrovė stengiasi tapti patraukliu darbdaviu darbuotojams ir siekia stiprinti 

darbuotojų pasitenkinimą darboviete bei lojalumą. Kiekvienam naujam darbuotojui sėkmingai  išlaikiusiam  darbo 

bandomąjį laikotarpį įteikiamas paauksuoto sidabro Bendrovės darbuotojo ženklelis. 

Darbuotojai aktyviai įtraukiami į Bendrovės organizacinę veiklą. Nuolatos ir periodiškai yra organizuojami 

visuotiniai susirinkimai, kurių metu darbuotojai yra informuojami apie jau įvykusius Bendrovės pasikeitimus ir 

artimiausius ateities planus. Kiekvienais metais darbuotojus norima įtraukti ir supažindinti su Bendrovės strategija. 

Vyksta diskusijos ir pasiūlymų pateikimai. 

Bendrovėje kartu švenčiamos mažos ir didelės šventės, darbuotojams kasmet organizuojamas Kalėdinis 

renginys (2021 metais nevyko dėl COVID-19), didžiųjų metų švenčių progomis darbuotojams įteikiamos simbolinės 

dovanos, periodiškai Bendrovės darbuotojams yra organizuojamos išvykos į gamtą (2021 m. rudens pradžioje 

surengta kaimo turizmo sodyboje), patirties pasikeitimo išvykos į kitas kalyklas, darbuotojai yra skatinami kartu 

leisti laisvalaikį, pramogauti (2021 m. vasarą darbuotojai dalyvavo Walk15 žingsniavimo iššūkyje tarpusavyje 

komandomis, buvo skirtos trys prizinės vietos). 

 

Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 

 

 
 

Daugiau kaip 65% darbuotojų dirba Bendrovėje ilgiau kaip 5 metus.  

 

Darbuotojų mokymai. Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo profesionalių specialistų. Kvalifikacija, 

profesionalumas bei stipri vidinė motyvacija yra pagrindas, kuriuo remiantis atrenkami įvairių sričių darbuotojai. 

Bendrovėje yra svarbu, kad pradedantis dirbti žmogus sugebėtų ir norėtų pats mokytis ir prisitaikyti prie darbo 

aplinkos.  

Bendrovė yra subūrusi patyrusį, aukštos kvalifikacijos kolektyvą – daugiau nei 50% darbuotojų turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą.  

 

Bendrovės darbuotojų išsilavinimas pagal darbuotojų grupes 

 Darbuotojų 
skaičius 

Aukštasis 
Aukštasis 
neuniver-
sitetinis 

Specialus 
vidurinis 

Vidurinis 

Vadovai 1 1 - - - 
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Padalinių vadovai, vyr. specialistai 5 4 - 1 - 

Specialistai 18 13 5 - - 

Gamybos darbininkai 21 4 2 8 7 

Technikos priežiūros darbininkai 2 - - - 2 

Pagalbiniai darbininkai 1 - - 1 - 

Iš viso: 48 22 7 10 9 

 

Bendrovė skatina nuolatinį profesinį ir asmeninį tobulėjimą, dalinimąsi patirtimi tarp darbuotojų. 

Bendrovėje organizuojami išoriniai ir vidiniai mokymai, Bendrovės vadovai ir specialistai nuolat dalyvauja 

tarptautinių darbo grupių veikloje (MDC, MDWG ir kt.), Bendrovės darbuotojai yra įtraukiami  Bendrovėje diegiant 

veiklos meistriškumo (LEAN) metodus, darbuotojams yra sudarytos sąlygos teikti ir įgyvendinti darbinės veiklos ir 

darbo sąlygų gerinimo pasiūlymus ir idėjas. Dalis vadovų ir darbuotojų dalyvauja Linpra (Lietuvos pramonės 

asociacijos) rengiamose patirties mainų apsikeitimo programose (forumuose). Už įgyvendintus naudingus 

pasiūlymus darbuotojai apdovanojami prizais. Bendrovė siekia, kad darbuotojai būtų pilnai įsitraukę į diegiamus 

naujus technologinius sprendimus ar atnaujinimus. 

  

Veiklos vertinimas. Bendrovėje numatytas metinis darbuotojų darbinės veiklos vertinimas. Vertinimo metu 

išgryninami pagrindiniai kiekvieno darbuotojo darbinės veiklos aspektai, nustatomos sėkmingiausiai atliktos 

užduotys, iškilę sunkumai ir juos lėmusios priežastys, yra nustatyti darbuotojų vertinimo kriterijai, numatomi 

ateities veiklos tikslai, nustatomi reikalingi nauji įgūdžiai, mokymų poreikiai, aptariama motyvacija ir perspektyvos. 

  

Gerų darbo sąlygų užtikrinimas. Bendrovė siekia, kad darbuotojams būtų užtikrintos saugios ir patogios, 

visus reikalavimus atitinkančios darbo vietos. Yra vertinamos darbo ir aplinkos sąlygos, sprendžiami darbovietės 

saugumo ir darbuotojų sveikatos klausimai, atliekami periodiniai sveikatos patikrinimai. Darbuotojams nemokamai 

suteikiama, skalbiama ir atnaujinama darbinė apranga, suteikiamos visos darbui reikalingos priemonės ir įranga. 

  

Atitikimas darbo teisei. Bendrovė vadovaujasi darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir reikalavimais 

įdarbinant bei atleidžiant darbuotojus, kontroliuojant jų darbo ir poilsio režimą.  

  

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Bendrovė siekia, kad būtų užtikrinama pusiausvyra tarp 

darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo. Atsižvelgiant į darbuotojų darbo funkcijas sudaromos galimybės 

pasirinkti patogesnį darbo laiką. 

Pagrindiniai Bendrovės personalo politikos principai yra įtvirtinti šiuose Bendrovės patvirtintuose 

dokumentuose: 

- darbo tvarkos taisyklėse; 

- darbuotojų pareiginiuose nuostatuose; 

- darbuotojų atlygio politikoje; 

- lygių galimybių politikoje; 

- asmens duomenų tvarkymo taisyklėse; 

- nulinės tolerancijos korupcijai politikoje; 

- nulinėje dovanų politikoje; 

- interesų konfliktų valdymo apraše. 

 

e) Balansas 

 



 

 46 

Bendrovės turtas 2021 m. gruodžio 31 d. –  4 899 544 Eur, 2020 m. gruodžio 31 d. –  5 240 270 Eur. Per 2020 

m. Bendrovės turtas sumažėjo 6,5%: ilgalaikis turtas sumažėjo 2,2%; trumpalaikis sumažėjo 14,2%. 

2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis turtas sudarė 60,6%, o trumpalaikis – 38,3% viso turto. Pinigai sudarė 129 

588 Eur arba 2,64% viso turto.  

 

Trumpalaikio turto kitimas 2017-2021 m. 

 

 
 

 

2021 m. gruodžio 31 d. turimos atsargos sudarė 1 342 591 Eur (iš kurių atsargos laikomos ilgiau nei 180 d., 

bet mažiau nei 365 d. sudarė 4,4%, atsargos laikomos ilgiau nei 365 d. – 10,2%), iš jų: 

- Žaliavos ir medžiagos – 60,6%; 

- Pagaminta produkcija – 33,5%; 

- Prekės, skirtos perpardavimui – 4,6%. 

2021 m. gruodžio 31 d. atsargos sumažėjo 24,7% lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. likučiu (1 783 067 Eur). 

Pagrindinė sumažėjimo priežastis yra atidėjimų lėtai judančioms atsargoms formavimas. 2021 m. suformuota 

atidėjinių už 267 561 Eur. Bendrovė per 2021 m. sėkmingai mažino nelikvidžias atsargas (stovinčias 180 ir daugiau 

dienų). Per 2021 m. buvo sumažinta užsigulėjusių atsargų už 124 tūkst. Eur (kas sudarė 9,2% visų atsargų vertės). 

2021 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas sudarė 86,5%, trumpalaikiai įsipareigojimai – 12,9% visos 

nuosavybės. 
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Trumpalaikių įsipareigojimų kitimas 2017-2021 m. 

 

 
 

2021 m. trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 3,7% lyginant su 2020 m. 

Per 2021 m. Bendrovė įvykdė visus įsipareigojimus pagal numatytas sąlygas ilgalaikio kredito ir kreditinės 

linijos sutartyse. 2021 m. liepos mėnesį Bendrovė padengė galutinę ilgalaikio kredito įsipareigojimų sumą (222 766 

Eur).  

2021 m. padidėjo Gauti avansai bei Skolos tiekėjams palyginus su 2020 m. – atitinkamai 194,5% (247 680 

Eur) ir 456,4% (105 667 Eur). 

2021 m. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sumažėjo 60 231 Eur, nes už gruodžio mėnesį priskaitytas 

darbo užmokestis buvo išmokėtas gruodžio mėnesį. Kitos mokėtinos sumos sumažėjo 94 913 Eur palyginus su 2020 

m., nes 2020 m. pabaigoje Bendrovė turėjo gautą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio 

draudimo fondo leidimą atidėti įmokų bei mokesčių mokėjimą, patyrus poveikį, susijusį su viruso Covid-19 

paplitimu. Visos atidėtos įmokos ir mokesčiai buvo sumokėti 2021 m. 

Per 2021 m. Bendrovė sumokėjo 757 284 Eur (2020 m. – 612 435 Eur) įmokų ir mokesčių:  

- Valstybinio socialinio draudimo fondui – 280 383 Eur; 

- Valstybinei mokesčių inspekcijai – 470 674 Eur; 

- Vilniaus miesto savivaldybei – 6 227 Eur.  

 

f)     Naujų technologijų įsisavinimas ir investicijos 

 

Bendrovė 2021 m. buvo orientuota į savo gaminių – iniciatyvų vystymą ir gamybą. Iniciatyviniai gaminiai 

pasižymi patrauklumu rinkoje dėl jų gamyboje taikomų papildomų technologijų, dažnu atveju taikant daugiau nei 

vieną technologinį sprendimą – kombinuotas technologijas, tokias kaip: aukštas gaminio reljefas (nuo 1 mm iki 5 

mm), gaminio dirbtinis oksidavimas (Antique finish), auksavimas arba segmentinis auksavimas, UV spauda (digital 

printing), įvairių įdėklų (pvz. Swarovski kristalai, stikliukai ir kt.) montavimas.  

Viena pirmųjų iniciatyvinių, technologiškai inovatyvių monetų „Alchemikas“, buvo pagaminta su neįprasta, 

stilizuotos gyvatės odos reljefą turinčia briauna, panaudojant dirbtinį oksidavimą, segmentinį auksavimą, 

įmontuojant Swarovski kristalą.  
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Pradėta gaminti monetų serija „Eyes. I see You“. Monetų serijos gamyboje naudojamas dirbtinis 

oksidavimas, UV dažymas ir specialiu UV laku suformuojamas reljefinis skaidrus „akies vyzdis“.  

Monetos „Šaltibarščiai“ gamyboje, idėjos įgyvendinimui naudojama speciali monetos skerspjūvio forma – 

stilizuota lėkštė, dirbtinis oksidavimas, UV spauda.  

 Naudojantis iniciatyvinių gaminių patirtimi, vienam iš užsienio užsakovų pagaminta inovatyvi moneta „Al 

Capone“, joje naudotos aukšto reljefo, dirbtinio oksidavimo, segmentinio auksavimo technologijos, taip pat 

kiaurymė, vaizduojanti „peršautą“ monetą.   

Pastebima gaminių skersmens didėjimo ir masės mažėjimo tendencija, tai susiję su noru užsakovams 

pateikti patrauklų produktą. Didinant skersmenį ir mažinant masę mažėja gaminio kaina, bet gamyboje atsiranda 

iššūkis išlaikyti gaminio reljefo aukštį, kad nesumažėtų gaminio „skaitomumas“, nesuprastėtų vaizdas. Su šiuo 

iššūkiu Bendrovė sėkmingai tvarkosi gaminiams pritaikydama dirbtinio oksidavimo technologiją, kur to nėra galima 

atlikti, dėka dailininkų, technologų ir gamybininkų profesionalumo pritaikomi reljefo sprendimai, kurie leidžia 

pateikti geros kokybės gaminį. Deja rezultatui pasiekti dažnai tenka perdaryti monetų gamybos įrankius. Sėkmingi 

projektai „Motherhood“, „Baby Zodiak“. 

Toliau tęsiamos detalių gamybos ir terminio apdirbimo paslaugos užsakovams iš užsienio ir Lietuvos.  

2021 m. Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto – 93 888 Eur. Bendrovė šias investicijas finansavo nuosavomis 

lėšomis. Bendrovė pirko monetų skaičiavimo-ritiniavimo įrenginį, UV spausdintuvą, kitą įrangą, skirtą ryšio ir 

personalinių kompiuterių sistemų atnaujinimui, bei įsigijo kito materialaus turto, atliko įrenginių atnaujinimo 

darbus. Bendrovės programinė įranga buvo papildyta naujais funkciniais moduliais. 

 

Tyrimų ir plėtros veikla 

 
2021 m. Bendrovės užsakymu nebuvo atliktų tyrimų.  
 
 
g)     Dividendų politika 

 

Bendrovė neturi patvirtintos dividendų politikos. Bendrovės dividendų skyrimo valstybei politika atitinka LR 

Vyriausybės 1997-01-14 nutarimo Nr. 20 (2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 786 redakcija) „Dėl dividendų už 

valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ nuostatas. 

Bendrovė 2020 m. uždirbo 150 tūkst. Eur nuostolio, todėl vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu 2021 

m. dividendai valstybei nebuvo mokami. Kadangi 2021 m. Bendrovė uždirbo 324 tūkst. Eur nuostolio, ateinančiais 

metais dividendai valstybei irgi nebus mokami. 

 

Ankstesniais metais Bendrovė išmokėjo valstybei: 

- 2016 m. 94% Bendrovės 2015 m. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus (700 000 Eur).  

- 2015 m. 88% Bendrovės 2014 m. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus (1 022 494 Eur).  

- 2014 m. 80% Bendrovės 2013 m. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus (44 013 Eur).  

 

h) Finansinių metų įvykiai, turėję esminės reikšmės Bendrovės veiklai 

 
2021 finansiniais metais reikšmingą įtaką bendrovės veiklai vis dar turėjo COVID-19 virusas. Dėl šio viruso ir 

įvesto visuotinio karantino Bendrovė turėjo priverstinai laikinai uždaryti turimą fizinę parduotuvę. Dalis užsakovų 

projektus perplanavo, nustūmė į priekį arba visai atšaukė. Sutriko tiekimo grandinės, kadangi keletas mūsų 

pagrindinių tauriųjų metalų ruošinių ir kitų komponentų tiekėjų turėjo trikdžių dėl prekių pateikimo mums laiku. 

Dėl šių priežasčių Bendrovė visą vasario mėnesį buvo dalinėje prastovoje. Dėl netikrumo dėl ekonominės ateities 
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mažėjo mažmenos pardavimai internetu. Įvesti apribojimai dėl COVID-19 mažino keitė klientų atsiskaitymo 

įpročius, ko pasėkoje mažėjo grynųjų pinigų poreikis rinkoje.  

 

i)     Rinkodara ir reklama  

 

Pagrindiniai Bendrovės 2021 m. tikslai: 

 

Reikšmingai padidinti Bendrovės kuriamų iniciatyvų pardavimus 

Nors Bendrovei pavyko pasiekti 90% užsibrėžtų metinių pardavimo tikslų, ji sugebėjo reikšmingai padidinti 

savo  gaminamų iniciatyvų pardavimus daugiau nei 4 kartus - nuo 147 tūkst. Eur (2020 m.) iki 792 tūkst. Eur (2021 

m).   

Daugiausia įtakos pardavimų augimui turėjo sprendimas patiems kurti ir gaminti kolekcines monetas.  

Bendrovė sukūrė ir pagamino 21 kolekcinę monetą (tiražai po 500-1000 vnt.). Tai pasiekti padėjo pradėtas 

bendradarbiavimas su užsienio dailininkais ir pakeista pardavimų strategija - eksporto plėtra per užsienio 

platintojus.  

 

Plėsti globalių platintojų tinklą. 

2021 m. Bendrovė aktyviai plėtė savo gaminių globalų platinimą. Per metus pradėtas ir sėkmingai 

vykdomas bendradarbiavimas su daugiau nei 40 tarptautinių įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė 

prekyba kolekcinėmis monetomis. Užmegzti prekybiniai ryšiai su įmonėmis Europoje, JAV, Azijoje ir Australijoje.  

Platintojai sukūrė daugiau nei 70% visų metinių iniciatyvų pardavimo.  Prieš metus Bendrovė savo iniciatyvas 

platino tik lokalioje rinkoje, nes buvęs asortimentas nebuvo patrauklus eksportui.  

  

Plėsti globalių B2B klientų skaičių MTO užsakymams. 

Bendrovė aktyviai pristatinėjo savo teikiamas gamybos paslaugas ir per 2021 m. pritraukė šešias naujas 

užsienio kapitalo įmones, kurios prieš tai su Bendrove nebendradarbiavo. Su jomis jau užbaigti pirmieji projektai  ir  

numatyti nauji 2022 m. Vertinant, kad Bendrovė veikia labai mažoje nišinėje rinkoje, kur užsakovai turi ilgalaikius 

ryšius su kitais gamintojais,  ir gaminti kai kuriuos sidabro gaminius pas mus (Europos Sąjungoje) yra nepatrauklu 

dėl mokestinių prievolių, tai laikome geru rezultatu. Yra užmegzti ryšiai ir su kitais potencialiais paslaugų pirkėjais, 

bet užsakymų gavimui reikalingas įdirbis ir laikas.  

 

Bendradarbiauti su didžiosiomis Europos kalyklomis, teikti subrangos paslaugas. 

Pastoviai palaikomi darbiniai santykiai su kitomis kalyklomis dalyvaujant MDWG susitikimuose ir ieškoma 

bendradarbiavimo galimybių. Dėl susiklosčiusios situacijos ir Centriniams bankams sumažinus užsakymus 

apyvartinėms monetoms rinkoje 2021 m. buvo dideli neišnaudoti gamybiniai pajėgumai, todėl bendradarbiavimas 

(subrangos paslaugos) neturėjo paklausos.  Bendrovė suteikė dvi komponenčių ruošinių sukalimo paslaugas 

Suomijos kalyklai ir iš to sugeneravo 70 tūkst. Eur pajamų. Tai pirmasis bendradarbiavimo su kitomis kalyklomis 

atvejis per Bendrovės veiklos istoriją.  

 

Didinti prekės ženklo žinomumą ir plėsti tarptautinių pirkėjų elektroninėje parduotuvėje skaičių.  

Bendrovė skyrė didžiausią dėmesį savo įvaizdžio formavimui ir reklamai socialiniuose tinkluose 

„Facebook“ ir „Instagram“, plėtojo viešinimo veiklą „LinkedIn“ verslo kontaktų tinkle. Bendrovės sudaryta sutartis 

su skaitmeninės rinkodaros paslaugas teikiančia agentūra padėjo padidinti daugiau nei 50%  lankytojų iš Lietuvos ir 

užsienio srautus (110k per metus), daugiau nei 20% išauginti tarptautinių pirkėjų skaičių elektroninėje 

parduotuvėje.   

Bendrovės pagrindinės prekių grupės ir klientų segmentai 2021 m.  
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Prekių ir paslaugų grupė Klientų segmentai Rinkos, kuriose dirbama 

Apyvartinių monetų kalimas Nacionaliniai (centriniai) bankai 
Lietuva, ES valstybės, NVS 
valstybės 

Kolekcinių monetų kalimas 
Nacionaliniai (centriniai) bankai Lietuva, ES valstybės, kitos 

Europos valstybės, NVS 
valstybės Numizmatinės įmonės 

Kolekcinių monetų kūrimas ir 
platinimas 

Numizmatinės įmonės Lietuva ir kitos Pasaulio 
valstybės Fiziniai asmenys 

Medalių ir ženkliukų gamyba 

Lietuvos ir užsienio valstybių privačios 
bei valstybės įmonės, organizacijos ir 
įstaigos 

 
 
Lietuva, ES valstybės  

Numizmatinės įmonės 

Fiziniai asmenys 

Kiti gaminiai, paslaugos 
Lietuvos privačios bei valstybės 
įmonės, organizacijos ir įstaigos    

Lietuva 

 

j)      Aplinkosauga  

 

Bendrovė savo veikloje naudoja pažangius ir naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius 

standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Bendrovėje  įdiegta ir veikia elektroninė dokumentų 

valdymo sistema, kurios pagalba visi dokumentai yra valdomi ir tvarkomi elektroniniu būdu.  Ši sistema leidžia 

Bendrovei efektyvinti dokumentų valdymo procesus ir kaštus, leidžia ženkliai sumažinti popieriaus vartojimą. 

Įmonėje yra įdiegta LEAN sistema, kuri skatina darbuotojus siūlyti atnaujinimus ir patobulinimus. Kaizen  įrankis 

suteikia galimybę pateikti pasiūlymus dėl energijos, procesų efektyvumo tobulinimo. 

Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2015. Bendrovėje yra naudojama 100% 

„žalia“ elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Darbuotojai skatinami teikti pasiūlymus 

dėl energetinių resursų ekonominio naudojimo. Darbuotojai aktyviai pateikia pasiūlymus, kurie svarstomi, dėl jų 

ekonominio efektyvumo ir priimami sprendimai. 

 

2021 m. buitinių ir gamybos atliekų tvarkymas 

 

  Visos atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2011 m. 

gegužės 3 d. pakeitimo įsakymas Nr. D1-368) ir registruojamos vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacinėje sistemoje GPAIS. Nuolat yra stebima situacija dėl atliekų tvarkymo ir pastebėjus nukrypimams nuo 

leistinų, yra numatomos priemonės juos pašalinti. Kadangi įmonė dirba su pavojingomis medžiagomis, nuolat 

stebima nuotekų šalinimo sistema. Gaunami pasiūlymai, pastebėjimai iš darbuotojų. Jie apsvarstomi ir priimami 

atitinkami sprendimai, kad juos pašalinti. 

 

 

 

Atliekų rūšis 
Sukauptas ir priduotas 

kiekis utilizavimui 
Išlaidos pridavus, Eur 

Komunalinės atliekos 10,51 t 1301,00 

Priduota kenksmingų medžiagų utilizavimui - - 

Iš viso  1301,00 
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Atliekos, kurias pridavus buvo gautos pajamos 
 

Atliekų rūšis 
Sukauptas ir priduotas 

kiekis utilizavimui 
(panaudojimui) 

Gautos pajamos, Eur 

Priduota kartono perdirbimui 1,56 t 0,00 

Priduota plastiko perdirbimui 0,18 t 0,00 

Medienos atliekos nesukaupta  - 

Mediniai padėklai, perduoti tolimesniam 
naudojimui 

108 vnt. 252,00 

Iš viso  252,00 

 

 

2021 m. sunaudoti energetiniai resursai ir vanduo 

 

Elektros energija, kWh Šilumos energija, MWh  Vanduo, m3 

281998 338 884 

 

Bendrovėje yra įdiegta vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema. Patvirtinta 

pakuočių ir atliekų apskaitos vedimo tvarka, paskirti atsakingi asmenys. 

Bendrovės vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su reikšmingesniais teršalų išmetimais, todėl Bendrovė 

neplanuoja didelių papildomų išlaidų gamtos apsaugai ir neprognozuoja veiklos apribojimo dėl aplinkosaugos 

priežasčių. Bendrovė nuolat ieško naujų technologijų, kurios leistų tausoti gamtinius resursus. Tobulinami procesai 

ir technologijos, kurie gali užkerti avarijų tikimybę.   

 

Bendrovės atliekų pokyčiai  

 

B 

 

 

k) V

e 

 

 

  Nuotekos,  m3 
Komunalinės 

atliekos, t 
Kartonas, t Plastikas, t Mediena, t 

2018 m. 1 247 10,52 1,74 0,12 0 

2019 m. 1 073 10,52 1,31 0,03 0 

2020 m.  1 029 10,52 0,50 0,025 0,7 

2021 m.  884 10,51 2,51 0,217 0,0 
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k) Veiklos skaidrumo politika 

 
Siekiant kurti atvirus ir pasitikėjimą kuriančius bei jį keliančius santykius Bendrovėje yra patvirtinta Nulinės 

tolerancijos korupcijai politika, kurios pagrindu Bendrovė įsipareigoja sąžiningai laikytis su veikla susijusių teisės 

normų, įskaitant antikorupcines, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones, dirbti vadovaujantis 

aukštais etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartais. Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, 

rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. Bendrovė  neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos 

formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms. Pagrindiniai Nulinės tolerancijos 

korupcijai politikos principai yra skelbiami viešai Bendrovės tinklalapyje www.kalykla.lt. 

 

Bendrovėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų ir negalimų dovanų bei kitų naudų, yra nustatyta 

interesų konfliktų valdymo tvarka, yra paskirti asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą. Visos Bendrovėje 

gautos vertingos dovanos (>10 Eur) yra registruojamos sistemoje. 

Bendrovėje veikia skaidrumo komisija, kurios tikslas yra politikos įgyvendinimas, t.y. bendrovės veiklos 

procedūrų vertinimas antikorupciniu požiūriu, švietimas, pažeidimų nustatymas ir tyrimas, interesų konfliktų 

valdymas, nulinės dovanų politikos įgyvendinimas ir pan. 

Bendrovė savo tinklalapyje skatina pranešti apie galimus korupcijos ar nesąžiningos veiklos atvejus, skelbia 

pasitikėjimo telefono numerį bei el. pašto adresą, kuriais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios 

šalys. Bendrovė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą. 2021 m. pranešimų nurodytais kontaktais nebuvo 

gauta. 

Bendrovės darbuotojams yra organizuojami mokymai korupcijos ir korupcijos prevencijos, dovanų, interesų 

konfliktų ir etikos bei pasitikėjimo ir skaidrumo klausimais. Taip pat, kasmet, bendrovės darbuotojai pildo viešųjų ir 

privačių interesų deklaracijas. 

2021 m. 1-ąjį ketvirtį valdybos nutarimu patvirtinta Darnaus vystymosi politika. Taip pat suplanuota darnaus 

vystymosi veiklos/tikslai, į kuriuos įtrauktos suinteresuotos šalys. Darnaus vystymosi veikla bus vykdoma remiantis 

Europos Sąjungos strateginių dokumentų nuostatomis ir Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ 

principais, taip pat valstybės valdomų įmonių veiklą koordinuojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigto 

Valstybės koordinavimo centro rekomendacijomis. 

 

 
III. VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR PROGNOZĖS 2021 METAMS 

 
 
Bendrovė savo veiklą vykdė atsižvelgdama į 2020 m. sausio 23 d. Bendrovės valdybos protokolu Nr. 15 

patvirtintame UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2020–2023 m. strateginiame plane (toliau – strateginis planas) 

nustatytus tikslus. 

 

2021 m. sausio 14 d. Bendrovės valdyba protokolu Nr. 1 patvirtino atnaujintą 2021–2024 m. strateginį 

planą.  

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2021–2024 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 2020-11-27 rašte „Dėl valstybės lūkesčių UAB Lietuvos monetų kalyklai“.  

 

 

 

Valstybės lūkesčiai Bendrovės veiklai (atnaujinta 2020-11-27 d.): 

http://www.kalykla.lt/
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- efektyvi ir konkurencinga veikla vietinėje ir tarptautinėse rinkose; 

- kapitalo grąža ir išmokamų dividendų suma ilguoju laikotarpiu atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatytą dydį; 

- veiklos diversifikavimas, mažinant priklausomybę nuo centrinių bankų užsakymų, tačiau didinant veiklos 

skverbtį tarptautiniame komerciniame sektoriuje; 

- sandoriai tarp susijusių šalių sudaromi rinkos sąlygomis, įskaitant ir sandorius su Akcininku, bet jais 

neapsiribojant; 

- nuolat ieškoma galimybių, kaip pagerinti veiklos rezultatus ir optimizuoti veiklą. 

 

a)       2021 m.  strateginių tikslų  vykdymas  

 

Bendrovė 2021 m. siekė ilgalaikių strateginių tikslų, aktyviai iniciavo ir įgyvendino eilę pokyčių: valdymo, 

personalo, pardavimų plėtros, gamybos organizavimo, kokybės gerinimo ir t.t. srityse.  

Bendrovė daug dėmesio skyrė gaminių ir paslaugų kokybės užtikrinimui, žinomumo ir reputacijos tiksliniams 

klientams užtikrinimui, tvarios veiklos  („žalieji“ resursai) vykdymui, darbuotojų įsitraukimui siekiant Bendrovei 

keliamų tikslų įgyvendinimo.  

Buvo pasiekti finansinės srities pajamų augimo tikslai, surasta eilė distributorių,  išleista 21 pačių išvystyta 

kolekcinė moneta, pradėta sėkmingai bendradarbiauti su Sakartvelo  banku, Suomijos monetų kalykla.  

Didelę įtaką turėjo finansinių rezultatų pasiekimui priimtas ryžtingas sprendimas dėl pokyčių Ilgalaikio turto 

apskaitos bei Lėtai judančių atsargų apskaitos politikose. Šių pokyčių vienkartinę neigiama 273 tūkst. Eur įtaka 

2021 m. grynajam pelnui sudarė 273 tūkst. Eur, ko pasėkoje Grynasis pelnas iš veiklos nuo 51 tūkst. Eur pablogėjo 

iki 324 tūkst. Eur. Šis pokytis turėjo tiesioginę neigiamą įtaka ir ROE rodikliui, bet ateityje užtikrins efektyvesnius 

atsargų ir ilgalaikio turto valdymo procesus.  

 

Strateginių tikslų pasiekimai pateikti lentelėje.  

                                                                                                                                                                                                                                  

2021 m. pagrindinių finansinės srities strateginių rodiklių vykdymo palyginimas 

 

Rodiklis Faktinė Planuota 

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur (324) (76) 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % (7,6) (1,7) 

Pardavimų pajamos iš viso, mln. Eur 7,12 5,68 

Apyvartinių ir kolekcinių monetų pardavimai, mln. Eur 5,1 4,1 

 

 

b) Ilgalaikiai strateginiai veiklos tikslai 

 

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

prognozuojamą rinką, išanalizavusi savo veiklos istorinius rezultatus ir įvertinusi ateities galimybes, prognozuoja 

nuosaikią veiklos plėtrą, siekia būti finansiškai stabilia, konkurencinga, modernia ir socialiai atsakinga įmone. UAB 

„Lietuvos monetų kalykla“, pasitelkdama kvalifikuotus, patyrusius ir lojalius darbuotojus, siekia 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 įmonę kaip šalies 

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

pažangią valstybę. 
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 Bendrovės strateginis planas buvo peržiūrėtas ir atnaujintas 2021 m. antrąjį pusmetį. Rugsėjo mėnesį 

Bendrovės visų grandžių vadovai ir valdybos nariai susitiko organizuotoje strateginėje sesijoje (toliau – strateginė 

sesija). Strateginės sesijos metu buvo iš esmės peržiūrėta galiojanti strategija ir jos vykdymas, atnaujinta SWOT 

analizė, aptartas 2022 m. biudžeto projektas ir pristatytos naujos verslo kryptys. 

Bendrovės strategija buvo formuojama atsižvelgiant į strateginius elementus ir siekiant suderinti Bendrovės 

suinteresuotųjų šalių interesus. Strateginis planas yra peržiūrimas ir atnaujinamas kiekvienais metais, tuo pačiu 

išlaikant pagrindines anksčiau nustatytas Bendrovės strategines kryptis, tikslus ir uždavinius. 

2020 m. Bendrovė vykdė nepriklausomos šalies veiklos perspektyvų galimybių studiją. Atliktos studijos 

rekomendacijos ir informacija panaudota atnaujinant įmonės strateginį planą. 

 Bendrovei keliami strateginiai tikslai, uždaviniai ir 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). Bendrovė 

2022 metams išsikėlė ambicingus tikslus, apimančius ne tik bendrovės finansinio pajėgumo  didinimo tikslus, bet 

apimančius ir darbuotojų, klientų pasitenkinimo, veiklos efektyvumo gerinimo tikslus. 

Bendrovės strateginių  rodiklių pasiekimui numatyti pagrindiniai strateginiai veiksmai ir uždaviniai: 

- Plėsti rinką, diversifikuoti veiklą: 

o Mažinti priklausomybę kitų šalių nacionalinių bankų užsakymams; 

o Pritraukti naujus globalius B2B klientus (MTO); 

o Kurti, gaminti ir parduoti paklausius gaminius, atitinkančius klientų poreikius; 

o Plėsti globalių platintojų tinklą, prekės ženklo stiprinimas; 

- Didinti Lietuvos monetų kalyklos konkurencingumą, auginti sukuriamą pridėtinę vertę: 

o Siekti kliento poreikius atitinkančio kainos ir kokybės santykio; 

o Įdiegti naujus veiklos efektyvinimo įrankius (finansinius, veiklos meistriškumo, darbuotojų 

motyvavimo); 

o Mažinti defektinių gaminių perdarymo sąnaudas, auginti darbuotojų sukuriamą pridėtinę vertę; 

- Tvari veikla ir finansinis efektyvumas: 

o Gerinti vidinės kokybės sistemą, siekti atkrauti užsakymus laiku; 

o Užtikrinti optimalių sandėlio likučių palaikymą ir racionalų atsargų apyvartumą; 

o Didinti darbuotojų pasitenkinimą ir lojalumą; 

o Taikyti ir veikloje naudoti gerojo valdymo principus. 

 

Bendrovės 2022–2025 m. strateginiame plane numatyti tokie esminiai rodikliai ir jų dinamika: 

- stabiliai auganti EBITDA (2025 m. – 1,05 mln. Eur); 

- augantys Bendrovės kuriamų iniciatyvų pardavimai (2025 m. – 2,43 mln. Eur (daugiau kaip 16 kartų 

didesni pardavimai lyginant su 2020 m.)); 

- stabiliai augantys pardavimai (2025 m. – 13,37 mln. Eur). 

 

c)   Rizikos veiksniai ir grėsmės 

 
Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla: 

 

• perteklinis gamybinis pajėgumas Europoje;  

• besikeičiantys vartotojų atsiskaitymo įpročiai pereinant į elektroninius atsiskaitymus;  

• mažėjantis susidomėjimas numizmatika; 

• ribotas monetų ruošinių tiekėjų skaičius;  

• mažiausių nominalų apyvartinių monetų atsisakymas (išėmimas iš apyvartos);  

• geopolitiniai ir ekonominiai pokyčiai Rytų Europos valstybėse, karas Ukrainoje;  
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• Covid-19 pandemijos įtaka; 

• Kritinių darbo pozicijų darbuotojų praradimas. 
 

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, tęstinumą, tvarumą bei pasiekti Bendrovei keliamus tikslus; 
- užtikrinti teisingos informacijos teikimą sprendimų priėmėjams, akcininkui, kitoms suinteresuotoms 

šalims; 
- apsaugoti Bendrovės reputaciją. 

 
Siekiant veiksmingai valdyti rizikas  yra parengta ir Bendrovės valdybos patvirtinta Rizikos valdymo politika  

(toliau – politika), kurioje remiantis geriausios praktikos principais yra aprašyta rizikų valdymo organizacinė 
struktūra, nustatytos rizikų valdymo atsakomybės ir rizikų valdymo sistema bei priemonės. 

Bendrovė 1-2 kartus per metus peržiūri ir atnaujina rizikų ir galimybių registrą, kurio pagalba Bendrovė 
identifikuoja galimas rizikas ir atnaujina koreguojančių veiksmų planus. Kiekviena identifikuota rizika yra įvertinama 
atsižvelgiant į tikimybių ir poveikio matricą, priskiriami atsakingi asmenys, numatomi veiksmai šioms rizikoms 
suvaldyti. 

 

 

d) Trumpalaikiai (2022 m.) 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 60 proc. visų Bendrovės metinių 

pajamų.  

 

Pagrindiniai Bendrovės 2022 m. tikslai: 

 

- Didinti pardavimus per savos kūrybos produktų (iniciatyvų) didinim1 bei globalių platintojų tinkle plėtrą; 

- Didinti klientų pasitenkinimo lygį ( NPS) 
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- Kelti gaminamų gaminių ir paslaugų kokybę mažinant maksimalų broką; 

- Didinti Bendrovės produkcijos atkrovimą laiku; 

- Siekti efektyvesnio atsargų valdymo; 

- Didinti Bendrovės pelningumą; 

- Siekti gerojo valdymo indekso A vertinimo. 

 

Planuojamos 2022 m. veiklos rodiklių reikšmės (finansiniai rodikliai) 

 

Rodiklis 2021 2022 

Pelningumo ir veiklos efektyvumo rodikliai 

Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA), tūkst. Eur 

(156) 387 

EBITDA pelningumo koeficientas, % (2,2) 4,5 

Grynasis pelnas, tūkst. Eur (324) 101 

Grynasis pelningumas, % (4,6) 1,2 

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), %  (7,6) 2,2 

Turto pelningumo rodiklis (ROA), % (6,6) 1,7 

Pardavimų savikainos lyginamasis svoris pardavimuose, %  92,2 90,6 

Veiklos sąnaudų lyginamasis svoris pardavimuose, % 13,3 14,0 

Darbo apmokėjimo lėšų lyginamasis svoris pardavimuose, % 17,1 20,1 

Turto apyvartumas 1,5 1,5 

Atsargų apyvartumas, dienomis 89,4 103 

Skolos ir nuosavybės santykis 0,1 0,1 

Mokumo/likvidumo rodikliai 

Bendrasis mokumo koeficientas 14,9 3,8 

Einamojo likvidumo koeficientas 3,0 2,3 

Kritinio likvidumo koeficientas 0,8 0.5 

Įsiskolinimo koeficientas (įsipareigojimai/turtas) 0,1 0,2 

Manevringumo koeficientas 0,4 0,5 

e)   Planuojami pardavimai 

 
2022 m. Bendrovė ir toliau planuoja didinti pardavimus didindama savos kūrybos (iniciatyvų) pardavimus, 

plėtodama monetų platintojų globalų tinklą, dalyvaujant įvairių šalių centrinių (nacionalinių) bankų skelbiamuose 

apyvartinių ir kolekcinių monetų kaldinimo konkursuose, vystydama investicinių luitelių pardavimus.  

 

Planuojami pardavimai, tūkst. Eur 

 

Rodiklis 2021 2022 

Apyvartinės monetos 1 354 1 251 

Kolekcinės (proginės) monetos 3 718 4 102 

Iniciatyvos 792 1 235 
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Perpardavimas 491 1 398 

Kiti pardavimai 766 567 

Iš viso 7 121 8 553 

 

 

Pardavimų struktūra 

 

 
 

 

f)     Investicijų programa 2022 metams 

 
Bendrovės investicijos planuojamos atsižvelgiant į ilgalaikius strateginius planus ir 2022-2025 m. Bendrovės 

strategiją. Investicijas numatoma finansuoti nuosavomis ir skolintomis lėšomis. Bendra 2022 m. planuojama 

investicijų vertė siekia 358 tūkst. Eur. Investicijos bus skirtos naujų, efektyvių gamybinių įrengimų atnaujinimui, 

leidžiančių diegti naujas monetų apdirbimo technologijas,  bendrovės veiklos valdymo skaitmeninimui ir 

efektyvinimui. 

 

g)  Bendrovės socialinės iniciatyvos ir politika 

 
Bendrovė 2021 metais nevykdė socialinių iniciatyvų. 

 
 

IV. AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI 
 

Bendrovės įstatinis kapitalas – 4 940 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 190 000 nematerialių paprastųjų 

vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 26,00 Eur. Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė (Lietuvos 

Respublika). Bendrovės akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Lietuvos banką. 

Bendrovės akcijomis nėra prekiaujama aktyviose rinkose (biržose).  

 

 

V. VALDYMO ORGANAI 
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Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą ir Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai yra 

Visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Lietuvos banko valdybos nutarimai 

prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų 

tarybos funkcijos neperleistos kitiems Bendrovės organams. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:  

- Keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 

- Keisti Bendrovės buveinę; 

- Rinkti ir atšaukti Bendrovės valdybos narius; 

- Skirti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, 

nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 

- Nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 

- Priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką; 

- Priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas; 

- Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 

- Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo; 

- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 

- tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už 

trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 

- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 

- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 

- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų 

ar konvertuojamųjų obligacijų; 

- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; 

- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 

nustatytas išimtis; 

- priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų; 

- priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo 

sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis; 

- priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę; 

- priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 

nustatytais atvejais; 

- priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 

- rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 

nustatytas išimtis; 

- spręsti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus 

klausimus. 

Siekiant Lietuvos monetų kalyklos valdymą padaryti šiuolaikišką ir efektyvų, yra įdiegta dvipakopė valdymo 

sistema: Bendrovėje veikia valdyba ir vadovas. Bendrovės valdyboje dirba 5 asmenys, kurie yra atrenkame ketverių 

metų laikotarpiui vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 2021 m. balandžio 29 d. išrinkta 

nauja valdyba 4 metams. Iki 2021 m. balandžio 29 d. nepriklausomi valdybos nariai buvo Linas Čereška, Kristina 

Mažeikytė, Eimundas Mačiulis. Lietuvos banko paskirti valdybos nariai: Algirdas Neciunskas ir Vaidas Cibas. 

Valdybos pirmininku valdybos sprendimu yra išrinktas nepriklausomas valdybos narys Linas Čereška. Nuo 2021 m. 

balandžio 29 d. nepriklausomais valdybos nariais išrinkti Aldona Jakutienė, Kristina Mažeikytė ir Eglė Gruodienė. 

Lietuvos banko paskirti valdybos nariai – Vaidas Cibas ir Dainius Grikinis. Valdybos pirmininke valdybos sprendimu 

yra išrinkta nepriklausoma valdybos narė Eglė Gruodienė. 
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Kai kurie valdybos nariai yra baigę „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos narių mokymus ir 

įgiję profesionalių valdybos narių kvalifikaciją. Valdybos nariai turi skirtingas kompetencijas Bendrovei aktualiose 

srityse - tai padeda užtikrinti, kad valdybos darbas vyktų profesionaliai ir konstruktyviai, o priimami sprendimai 

prieš tai tinkamai išdiskutuoti ir įvertinti. 

 

Bendrovės valdybos sudėtis 

 

Vardas, pavardė 

 
Išsilavinimas Pareigos 

valdyboje 
Kadencijos 

pradžia/pabaiga 

Darbovietė ir pareigos 
darbovietėje 

Linas Čereška 

Vytauto Didžiojo 
universitetas, Biznio ir 

vadybos bakalauras (1996) 
 

Vytauto Didžiojo 
universitetas, Marketingo ir 

Tarptautinės prekybos 
magistras (1998) 

Valdybos 
pirmininkas, 

nepriklausomas 
valdybos narys 

Nuo 2017-06-30 
iki 2021-04-29 

UAB „Creditinfo Lietuva“ 
valdybos narys 

 
Asociacija „Chambre de 

Commerce Franco-
Lituanienne“ valdybos 

narys 
 

Finansinių paslaugų 
įmonių asociacija „Finco“ 

valdybos narys 
 

Eimundas 
Mačiulis 

Kauno Technologijos 
universitetas, Verslo 

administravimo ir vadybos 
magistras (2011) 

 
Kauno Technologijos 
universiteto suteiktas 
International EMBA 
išsilavinimo atitiktį 

pažymintis sertifikatas 
(2011) 

Nepriklausomas 
valdybos narys 

Nuo 2017-06-30 
iki 2021-04-29 

UAB „VSA Vilnius“ 
direktorius 

 
UAB „Recova“ direktorius 

 
AB „Giraitės ginkluotės 

gamykla“ Nepriklausomas 
valdybos narys 

 
Lietuvos komunalininkų ir 

atliekų tvarkytojų 
asociacija, Tarybos narys 

Kristina 
Mažeikytė 

 
Vilniaus Universitetas, 
tarptautinės prekybos 

magistras (2002) 
 

Nepriklausoma 
valdybos narė 

Nuo 2017-06-30 
iki 2021-04-29 ir 

nuo  
2021-04-29 

UAB „Felit“ 
Rinkodaros vadovė Baltijos 

šalims 

Vaidas Cibas 

Vilniaus Universitetas, 
Finansinės apskaitos ir 

audito bakalauras (1996) 
 

Vilniaus Universitetas, 
Taikomosios 

makroekonomikos 
magistras (1998) 

 
Vidaus auditorių asociacija, 
Vidaus auditoriaus licencija 

(2004) 
 

Valdybos narys 
Nuo 2017-06-30 
iki 2021-04-29 ir 
nuo 2021-04-29 

Lietuvos banko Kapitalo 
rinkos priežiūros skyriaus 

viršininkas 
 

VĮ “Registrų centras“ 
Audito komiteto narys 
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„Baltic Institute of 
Corporate Governance“ 
profesionalaus valdybos 
nario sertifikatas (2018) 

 

Algirdas 
Neciunskas 

Vilniaus Universitetas, 
Tarptautinės ekonomikos 

bakalauras (2000) 
 

Vilniaus Universitetas, 
Tarptautinio verslo 

magistras (2002) 
 

„Baltic Institute of 
Corporate Governance“ 
profesionalaus valdybos 
nario sertifikatas (2018) 

 

Valdybos narys 
Nuo 2017-04-28 
iki 2021-04-29 

Lietuvos banko Rinkos 
infrastruktūros 

departamento direktorius 
 

UAB “Valstybės investicijų 
valdymo agentūra” 

Stebėtojų tarybos narys 

Aldona Jakutienė 

 
BMI International executive 

MBA 
 

Vytauto Didžiojo 
universitetas, Vadybos ir 

verslo administravimo 
magistras 

 
Vilniaus Universitetas, 

Tarptautinė verslo vadyba – 
magistras 

 
Vilniaus Universitetas, 
Ekonomikos magistras 

 

Valdybos narys 
Nuo 2021-04-29 
Iki 2021-12-01 

Ruptela grupės finansų 
vadovė iki 2021.03.30; 
 

MB FInance consulting LT 
vadovė; 

 

Dainius 
Grikinis 

 
 
 
 
 
 

1993 m. baigė studijas 
Vilniaus Universiteto 

Ekonominės kibernetikos ir 
finansų fakultete ir įgijo 

inžinieriaus – ekonomisto 
specialybę. 

Valdybos narys Nuo 2021-04-29  

Lietuvos banko Rinkos 
operacijų departamento 
direktoriaus patarėjas. 
 
Lietuvos banko 
Bankininkystės tarnybos 
Operacijų ir mokėjimų 
departamento direktorius, 
Bankininkystės tarnybos l. 
e. direktoriaus pareigas, 
AB „Lietuvos centrinis 
vertybinių popierių 
depozitoriumas“ valdybos 
narys,  valdybos 
pirmininkas. 

Eglė 
Gruodienė 

Kauno technologijos 
universitetas, Siuvinių 

technologijos inžinierius 
technologas (1992);  

Valdybos 
pirmininkė, 

nepriklausoma 
valdybos narė 

Nuo 2021-04-29 

MB „Patikrinti 
sprendimai“, UAB „Baltų 
tekstilė“ ir UAB 
„Omniteksas“ generalinė 
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Tarptautinė aukštoji 

vadybos mokykla, Vadybos 
ir verslo administravimo 

magistras (2004). 

direktorė. 

 

Bendrovėje daugelį svarbių sprendimų priima valdyba. Remiantis LMK įstatais bendrovės valdyba ir vadovas 

svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, metinį pranešimą, tarpinį pranešimą, valdymo struktūrą ir 

darbuotojų pareigybes, pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. Nustato informaciją, kuri laikoma 

Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija; priima sprendimus Bendrovei tapti kitų 

juridinių asmenų steigėja ar dalyve, priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes. Analizuoja bei 

vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. Tvirtina 

Bendrovės valdybos darbo reglamentą. Priima kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose 

įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Bendrovės valdybos kompetencijai paskirtus 

sprendimus. 

Pagrindiniai Bendrovės valdybos svarstyti klausimai buvo susiję su einamųjų Bendrovės finansinių rezultatų 

apžvalga bei palyginimu su nustatytais planais, Bendrovės strategijoje iškeltų tikslų, uždavinių bei veiksmų vykdymu 

bei jų analize, pardavimo planų vykdymu bei korekcijomis, Bendrovės turimų atsargų valdymo efektyvinimo  

klausimais, Strateginio plano einamų ir ateinančių metų svarstymu bei tvirtinimu bei kitais svarbiais klausimais. 

Posėdžiai paprastai organizuojami kartą per mėnesį. Esant poreikiui, organizuojami neeiliniai valdybos 

posėdžiai, organizuojamas elektroninis balsavimas. Valdybos posėdžiai organizuojami, vedami, protokoluojami 

pagal visus įmonių valdysenos gerosios praktikos principus. 2021 m. buvo sušaukta 14 valdybos posėdžių. Iki 2021 

m. balandžio 29 d. 4 valdybos posėdžiuose dalyvavo visi valdybos nariai, nuo 2021 m. balandžio 29 d. 10 posėdžių 

dalyvavo visi valdybos nariai, 2 valdybos posėdžiuose dalyvavo 4 valdybos nariai iš 5 (nuo 2021 d. gruodžio 1 d. 

nepriklausoma valdybos narė Aldona Jakutienė paskirta LMK laikinai pareigas einančia direktore, tad valdybos 

narių liko 4 iš 5). Dalis posėdžių dėl paskelbto karantino Lietuvoje vyko nuotoliniu būdu. 

Bendrovės valdybos strateginis požiūris yra ilgalaikės ir tvarios veiklos užtikrinimas. 2021 m. Bendrovės 

valdyba vykdė atitinkamais teisės aktais bei Bendrovės vidiniais dokumentais pavestas funkcijas, svarstė ir 

priiminėjo sprendimus savo kompetencijos ribose įvairiais kitais svarbiausiais neatidėliotinais klausimais. Kaip 

svarbiausią pernai metų darbą galima išskirti iš naujo apsvarstytą ir patvirtintą Bendrovės strategiją. Tam kad būtų 

išgrynintos strateginės Lietuvos monetų kalyklos veiklos sritys artimiausiems metams, buvo atlikta detali rinkos 

analizė, modeliuojami įvairūs veiklos scenarijai, pasitelkti išorės ekspertai. Atnaujinta Bendrovės strategija aptarta 

ir pristatyta bei patvirtinta Bendrovės valdyboje, pristatyta akcininkams.  

2021 metams išsikelti metiniai valdybos veiklos tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti, nes visi numatyti svarbūs 

Bendrovės veiklai klausimai buvo aptarti ir priimti atitinkami savalaikiai sprendimai.  

2020 m. Lietuvos bankas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pradėjo rengtis UAB 

„Lietuvos monetų kalykla“ naujos valdybos kadencijos (4 m.) narių atrankai - sudaryta valdybos narių kompetencijų 

matrica,  paskelbtas atrankos skelbimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo“ 

patvirtintą. Kartu su naujai išrinkta valdyba yra numatyta pereiti prie fiksuoto (nekintančio) mėnesinio atlygio. 

Naujų valdybos narių konkursas vyko 2021 m. pavasarį ir naujai suformuota valdyba buvo patvirtinta 2021 

m. balandžio 29 d.. 

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

sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.  

2021 m. lapkričio 30 d. Bendrovę paliko buvęs Bendrovės direktorius Evaldas Stralkus, o nuo 2021 m. 

gruodžio 1 d. Bendrovei pradėjo vadovauti buvusi valdybos narė Aldona Jakutienė, užėmusi l. e. p. direktoriaus 

pareigas. 
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Tai leido užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą ir užtikrinti, kad Bendrovė nuosekliai sieks valdyboje 

susiderintų ir išsikeltų veiksmų. 

Bendrovės direktorius nėra Bendrovės valdybos narys. 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 direktorius ir vadovų komanda 

Vardas, pavardė Pareigos 
Darbo pareigose 

pradžia 
Kvalifikacija 

Aldona Jakutienė Direktorius Nuo 2021-12-01 

BMI International executive MBA 
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 
Vadybos ir verslo administravimo 

magistras 
 

Vilniaus Universitetas, Tarptautinė 
verslo vadyba – magistras 

 
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos 

magistras 

Evaldas Stralkus Direktorius 
Nuo 2019-10-30 
iki 2021-11-30 

Kauno technologijos universitetas, 
Mechanikos inžinerijos magistro 

kvalifikacinis laipsnis (2011) 

Aušra Meškauskienė Vyriausioji finansininkė 
Nuo 2020-05-04 
iki 2021-07-16 

Vilniaus universitetas, Apskaitos ir 
Finansų valdymo magistro laipsnis 

(1986) 

Linas Veikalas 
Rinkodaros ir 

komercijos skyriaus 
vadovas 

Nuo 2019-12-09 
Lietuvos kūno kultūros akademija, 

turizmo ir sporto vadybos bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis (2001) 

Egidijus Stravinskas 
Gamybos paruošimo 

skyriaus vadovas 
Nuo 2017-03-09 

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Mechanikos inžinerijos 
magistro kvalifikacinis laipsnis (2010) 

Saulius Kvederas  
Gamybos skyriaus 

vadovas 
2020-01-27 

Iki 2021-01-29 

Vilniaus Technikos universitetas, 
Mechanikos inžinieriaus bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis (1993) 
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Viktor Semko 
Gamybos skyriaus 

vadovas 
Nuo 2021-02-01 

Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegija . Mechanikos inžinerijos 

profesinio bakalauro laipsnis (2018) 

 

a) 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. 

 
 

b) Informacija apie išmokas Bendrovės valdymo organų nariams 

 
Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą yra nustatytas fiksuotas 

atlygis už darbo valandą su maksimalios sumos, išmokamos per ketvirtį, apribojimu. Kitiems Bendrovės valdybos 

nariams 2021 m. nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų priedai, tantjemos ar kitos išmokos. 

2017 m. birželio 30 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-101 nustatė nepriklausomo valdybos nario 

atlygį už Bendrovės valdybos nario pareigų atlikimą – 50 Eur už darbo valandą, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per 

ketvirtį bei nepriklausomo valdybos pirmininko atlygį už Bendrovės valdybos pirmininko pareigų atlikimą – 75 Eur 

už darbo valandą, bet ne daugiau kaip 2 025 Eur per ketvirtį. Ši tvarka galiojo iki 2021 m. balandžio 29 d., kuomet 

buvo išrinkta nauja Bendrovės valdyba.  

2021 m. balandžio 29 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-75 nustatė nepriklausomo valdybos nario 

fiksuotą atlygį už Bendrovės valdybos nario pareigų atlikimą – 800 Eur per mėnesį, bei nepriklausomo valdybos 

pirmininko fiksuotą atlygį už Bendrovės valdybos pirmininko pareigų atlikimą – 1200 Eur per mėnesį. Mėnesinis 

atlygis gali būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja Bendrovės 

valdybos posėdžiuose arba nevykdo kitų jam pavestų funkcijų. 

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą 2021 m. yra sumokėtas 

atlygis: Linas Čereška – 2 535 Eur; Kristina Mažeikytė – 7 900 Eur; Eimundas Mačiulis – 1 000 Eur; Eglė Gruodienė – 

9 600 Eur; Aldona Jakutienė – 5 600 Eur. 

Lietuvos banko valdyba 2019 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 03-119 nutarė netaikyti LR Vyriausybės 2002 m. 

rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 3 punkto 1.2-1.6 ir 

1.9 papunkčiuose nustatytos tvarkos nustatant Bendrovės vadovo darbo užmokestį, bei pavedė Bendrovės 

valdybai nustatyti Bendrovės direktoriaus atlygį. Bendrovės valdyba 2019 m. spalio 29 d. Valdybos posėdžio 

protokolu Nr. 12 patvirtino Bendrovės Atlygio politiką, pagal kurią Bendrovės direktoriaus mėnesinė alga susideda 

iš: 

- pastoviosios dalies, kuri yra nustatyta atsižvelgiant, kad Bendrovės vadovo atlygis neviršytų atitinkamo 

pareigybės lygio medianos, nustatytos pagal Bendrovės valdybos pasirinktą atlygio rinkos tyrimą ir sistemą. 

- kintamosios dalies (iki 20%), kuri priklauso nuo Bendrovės metinio biudžeto ir tikslų, nustatytų 

vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo VII 

ir VIII skyrių nuostatomis, įgyvendinimo. Bendrovės direktoriaus galimo mėnesinio ir (arba) ketvirtinio KAD 

apskaičiavimo ir išmokėjimo sąlygas metams nustato valdyba, tvirtinant būsimų metų metinį biudžetą bei tikslus. 

Už pasiektus metinius rezultatus Bendrovės direktoriui Bendrovės akcininko sprendimu gali būti skiriama 

metinė premija, kurios dydis negali viršyti Bendrovės direktoriaus 4-ių mėnesinių PAD. Už 2021 m. rezultatus 

Bendrovės vadovui metinė premija nebuvo skiriama. 
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Kadangi l.  e. p. direktoriaus pareigoms Aldona Jakutienė buvo paskirta laikinai - jai direktoriaus pavadavimo 

laikotarpiu buvo nustatytas fiksuotas atlygis, kuris yra apskaičiuotas ir remiasi prieš tai dirbusio direktoriaus 

vidutiniu 9 mėnesių vidurkiu ir sudaro  5 996 Eur.  

 

c)  Auditoriai 

 
Lietuvos banko valdyba 2019 m. liepos 04 d. nutarimu Nr. 03-129 išrinko audito įmonę UAB „Moore 

Mackonis“ 2019 ir 2020 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui ir metinio pranešimo patikrinimui atlikti. 

Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2019 m. liepos 04 d. nutarimu Nr. 03-129  audito paslaugų pirkimo sutartis 

su ta pačia audito įmone, sutarties šalių susitarimu ir Bendrovės valdybos pritarimu, gali būti pratęsta dar 

vieneriems metams - 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui ir metinio pranešimo patikrinimui 

atlikti. 

2022 m. auditui atlikti Bendrovė organizavo konkursą ir naujai išrinkti auditoriai 2022-2024 m. laikotarpiui 

bus tvirtinami per akcininkų susirinkimą 2022 m. balandžio mėnesį. 

 

Kitų, su auditu nesusijusių, finansinių paslaugų auditorius Bendrovei neteikė. 

 

 
VI. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI 

 

Bendrovės 2021 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 siekdama vykdyti kuo skaidresnę veiklą, viešina ir skelbia visą būtiną ir papildomą informaciją 

Bendrovės interneto svetainėje: www.kalykla.lt. Bendrovės interneto svetainėje galima rasti informaciją apie 

nustatytus tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių ir darbuotojų 

atlyginimus, darnumo politiką, finansiniais metais vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas. 

Kasmet Bendrovės darbuotojai, valdybos nariai pildo viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. 2021 metais 

buvo parengta ir 2021 metais valdybos nutarimu buvo patvirtinta Bendrovės darnumo politika. Valdybos narių 

atranka 2021 metais buvo organizuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo“ 

patvirtintą. 

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, 2021 m. apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos 

standartus. Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais bei Verslo apskaitos standartais (VAS). 

 

 

 

L. e. p. direktorė         Aldona Jakutienė 

 
2022.03.23 

http://www.kalykla.lt/


Valdybos pirmininkės pranešimas 

 

Gerbiami akcininkai, partneriai, darbuotojai, 

 

2021-ieji metai Lietuvos monetų kalyklai buvo reikšmingų pokyčių metai: Bendrovė  inicijavo ir įgyvendino 

pokyčius pardavimų plėtros, personalo optimizavimo, gamybos efektyvinimo, finansų valdymo, kokybės ir 

tvarumo vadybos gerinimo  ir kitose srityse. 

             Nepaisant Euro zonos šalyse toliau juntamo apyvartinių monetų poreikio mažėjimo ir dėl pandemijos 

išbalansuotų globalių tiekimo grandinių, Lietuvos monetų kalykla pasiekė ir viršijo pajamų augimo tikslus, 

padidino distributorių skaičių,  pirmą kartą bendrovė istorijoje išvystė ir rinkai pateikė 21 savo prekinio ženklo  

kolekcinę monetą, pradėjo sėkmingai bendradarbiauti su Sakartvelo banku, Suomijos monetų kalykla. 

Didelę įtaką Bendrovės finansinių rezultatų pasiekimui turėjo ryžtingas sprendimas dėl pokyčių ilgalaikio 

turto apskaitos bei lėtai judančių atsargų apskaitos politikose. Šių pokyčių vienkartinė neigiama įtaka 2021 metų 

grynajam pelnui sudarė 273 tūkst. Eur, ir  todėl Bendrovės grynasis nuostolis iš veiklos pasiekė 324 tūkst. Eur.  

Apskaitos politikų pokyčiai turėjo tiesioginę neigiamą įtaką ir ROE rodikliui, tačiau jų dėka finansinėse 

ataskaitose šiandien atsargų ir ilgalaikio turto vertės atspindi tikrąją rinkos vertę, o ateityje tai leis užtikrinti  

efektyvesnį atsargų ir ilgalaikio turto valdymą. 

Bendrovės Strateginių 2021 metų tikslų pasiekimai pateikti lentelėje: 

 

Rodiklis                                                                                     Faktas                                             Planas__                                                                                 

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur                             (324)                                                (76) 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %                             (7,6)                                                 (1,7) 

Pardavimų pajamos iš viso, mln. Eur                             7,12                                                  5,68 

Apyvartinių ir kolekcinių monetų pardavimai, mln. Eur 5,1                              4,1 

Iniciatyvinių produktų pardavimai, mln. Eur  0,79  0,89 

 

            2021 metais planuodama ilgalaikę Bendrovės strategiją, valdyba orientavosi į akcininko keliamus 

lūkesčius, rinkos  ir produkto ypatumus bei Bendrovės galimybes augti ir tapti modernia konkurencinga 

Bendrove. 

Pirmą kartą Bendrovėje nutarta fokusuotis ne tik į finansinius rodiklius, kaip pardavimų didinimą, veiklos  

EBITDA auginimą, bet ir didinti savos gamybos produktų pardavimo apimtis, pradėti matuoti ir gerinti klientų bei 

darbuotojų pasitenkinimo rodiklius, apyvartinio kapitalo efektyvinimą,  didinti Bendrovės produkcijos atkrovimą 

laiku bei mažinti nekokybės nuostolius. 

 

2022 m. Bendrovei keliami tikslai: 

 

Rodiklis                   2022 m. 

EBITDA, mln. Eur 0.39 

Kapitalo rodiklis, % ≥55 

Pajamos, mln. Eur 8.60 

Iniciatyvų pardavimai, mln. Eur 1.2 

Klientų pasitenkinimo rodiklis NPS (Net Promoter Score), balai 7 

Nekokybės sąnaudos, % 80% 

Atsargų apyvartumas dienomis (Days invertory outstanding) 103 

Atkrovimai laiku, % 90% 

Darbuotojų pasitenkinimas, balai 6 

Gerosios valdysenos indekso vertinimas A 

 

 



 

Dėkoju Lietuvos Monetų Kalyklos kolegoms, partneriams ir akcininkams už profesionalumą ir 

bendradarbiavimą, kuriant patikimą, šiuolaikišką ir konkurencingą pasauliniu lygiu Bendrovę! 

 

 

Eglė Gruodienė 

Lietuvos monetų kalyklos valdybos pirmininkė 
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