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Gerbiami kolegos, klientai, partneriai, 

2017-aisiais metais Lietuvos paštą lydėjo daugybė iššūkių, tačiau į juos atsigręžę turime kuo didžiuotis – bendromis 
visų pastangomis pasiekti bendrovės rezultatai parodė, kad esame savo srities profesionalai, kuriantys vertę 
modernėjančiai Lietuvos valstybei.  

Didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad 2017 m. Lietuvos pašto grupė uždirbo 1,6 mln. eurų grynojo pelno ir žymiai viršijo 
2016-ųjų metų rezultatus. Konsoliduotos pardavimo pajamos 2017 metais padidėjo beveik 7 procentais, daugiausiai 
tai lėmė finansinių, kurjerių bei pašto paslaugų pajamų augimas. Pastarosios didėjo dėl išaugusių daiktų siuntimo 
paslaugų apimčių fiziniams asmenims.  

Praėjusiais metais bendrovės veiklos sąnaudos, palyginti su 2016 m., augo 4,8 proc. Didžioji jų dalis buvo skirta 
darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui. Pradėta reformuoti darbo užmokesčio sistema – tik pirmas žingsnis visoje 
grandinėje, kurį planuojame įgyvendinti. Natūralu, kad atsinaujinus bendrovės vadovybei, sprendimai, priimami 
5 tūkstančių darbuotojų mastu, turi būti pamatuoti, tinkamai pasverti ir įvertinti.  

Esame pasiryžę laipsniškai gerinti Lietuvos pašto darbuotojų darbo sąlygas, skirti dar daugiau dėmesio ir investicijų 
kelti kasdienio darbo kokybę ir pasitenkinimą juo. Lietuvos paštas turi būti vieta, kur kiekvienas darbuotojas jaučia, 
kad jo atliekamas darbas yra reikalingas, vertinamas ir tinkamai atlyginamas.  

Tuo pačiu, dėsime dideles pastangas ir megsime abipusį dialogą, kad klientai noriai skirtų savo laiką ir investicijas 
mūsų produktams bei paslaugoms. Sieksime, jog organizacija būtų atvira, pažangi ir išlaikanti aukščiausią teikiamų 
paslaugų standartą.  

Pašto rinkoje turime ilgametę patirtį, kurios dėka 2017 metais sukūrėme gerų ir išskirtinių iniciatyvų. Esame stipri, 
sąmoninga ir ambicinga komanda, suprantanti, kokia kryptimi judame ir žinanti savo pamatinius veiklos principus: 
paprastumą, patikimumą ir prieinamumą vieni kitiems, klientams bei visuomenei.  

Atidžiai peržiūrėję ir patobulinę tam tikrus veiklos procesus, 2018 metais sieksime juos įgyvendinti dar sklandžiau ir 
efektyviau bei viršyti numatytus lūkesčius. Tikiu, kad augti ir stiprėti mums padės ambicingi ir pamatuoti planai, 
efektyvus komandinis darbas, pagarba ir įsiklausymas.  

 

 

Generalinė direktorė 
Asta Sungailienė 
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1. BENDROJI  INFORMACIJA 

Ataskaitinis laikotarpis 

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę finansiniai metai. 

Konsoliduotosios ir Bendrovės  2017 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

1 lentelė. AB Lietuvos pašto pagrindiniai duomenys, 2017 m. gruodžio 31 d. 

Pagrindiniai duomenys apie akcinę bendrovę Lietuvos paštą  

Pavadinimas 
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas arba 
bendrovė) 

Buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius 

Telefonas 8 700 55 400 

Faksas (8 5) 216 3204 

El. paštas info@post.lt  

Internetinis adresas www.lietuvospastas.lt  

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo 

Veiklos laikotarpis Neribojamas 

Įmonės kodas 121215587 

PVM mokėtojo kodas LT212155811  

Juridinių asmenų registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras 

Įstatų įregistravimo data 2016 m. gruodžio 21 d. 

Pagrindinė veikla  Pašto, kurjerių, finansinės ir kitos paslaugos 

2017 m. gruodžio 31 d. akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupę (toliau – LP grupė) sudarė patronuojančioji 

įmonė Lietuvos paštas ir patronuojamosios įmonės, kurių 100 proc. akcijų paketą turi Lietuvos paštas: 

 UAB „Baltic Post“ teikia kurjerių ir siuntų savitarnos terminalų paslaugas; 

 UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ teikia spausdinimo paslaugas; 

 UAB „LP mokėjimų sprendimai“ teikia konsultacines paslaugas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. LP grupės struktūra, 2017 m. gruodžio 31 d. 

UAB „Baltic Post“ 

 

 
LIETUVOS PAŠTAS 

UAB „Lietuvos pašto 
finansinės 
paslaugos“  

 
SUSISIEKIMO 
MINISTERIJA 

UAB „LP mokėjimų 
sprendimai“ 

100 % 100 % 100 % 

100 % 
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2 lentelė. Pagrindiniai patronuojamų įmonių duomenys. 

  UAB „Baltic Post“ 
UAB „Lietuvos pašto 

finansinės paslaugos“ 
UAB „LP mokėjimų 

sprendimai“ 

Teisinė organizacinė forma 
(įmonės rūšis)  

Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo data  2010 m. rugsėjo 9 d. 2007 m. rugsėjo 4 d.  2012 m. spalio 12 d. 

Įmonės kodas  302544039 301178592 302889099 

Buveinės adresas  J. Jasinskio g. 16A, Vilnius Rodūnios kelias 9, Vilnius J. Jasinskio g. 16, Vilnius 

Telefonas  (8 5) 205 2120  (8 5) 236 1228 (8 5) 274 4100 

El. paštas  info@lpexpress.lt      

Lietuvos pašto akcijų dalis, proc. 100 100 100 

Svarbiausi pasikeitimai vadovybėje 

2017 m. gegužės 29 d. susisiekimo ministro įsakymu Irma Kirklytė atšaukta iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto 
valdybos, o Paulius Martinkus išrinktas akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nariu. 

2017 m. rugpjūčio 4 d. bendrovės valdyba iš pareigų atšaukė Lietuvos pašto generalinę direktorę Liną Minderienę. 
Laikinai bendrovei vadovauti paskirta Inga Visockytė, iki tol ėjusi Lietuvos pašto Teisės departamento vadovės 
pareigas. 

2017 m. rugpjūčio 10 d. iš pareigų atsistatydino Lietuvos pašto finansų ir administravimo direktorius Kęstutis 
Jaržemskas. Laikinai eiti pareigas paskirtas Lietuvos pašto Ekonomikos ir finansų departamento vadovas Mindaugas 
Kekys. 

2017 m. rugpjūčio 23 d. atsistatydino Lietuvos pašto valdyba, kurią sudarė Paulius Martinkus, susisiekimo 
viceministras, Jonas Butautis, „Magnetic MRO AS“ generalinis direktorius, Algimantas Variakojis, „Verslo angelų 
fondo“ partneris, Janina Laskauskienė, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento 
Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja. 

Gruodžio mėn. pabaigoje darbą pradėjo naujai paskirti Lietuvos pašto valdybos nariai, gavę Lietuvos banko 
Priežiūros tarnybos pritarimą jų kandidatūroms. Naująją Lietuvos pašto valdybą sudarė penki nariai, jos pirmininku 
išrinktas Nerijus Datkūnas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos pirmininkas, AB „Amber Grid“ valdybos 
narys, Finansų analitikų asociacijos prezidentas. Nauja Lietuvos pašto valdyba buvo suformuota vadovaujantis 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis. 4 iš 5 valdybos narių yra 
nepriklausomi savo srities profesionalai, turintys ilgametės patirties strateginio planavimo ir valdymo, finansų, 
komercijos, logistikos srityse. 

Be pirmininko, šiuo metu AB Lietuvos pašto valdyboje dirba UAB „Vilniaus duona“ vadovas ir komercijos direktorius 
Gražvydas Jukna, logistikos įmonių grupės „NNL LT“ steigėjas ir vadovas Danielius Merkinas, konsultacijų bendrovės 
„UP Consulting Group“ vadovė Žaneta Kovaliova ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir 
valstybės turto valdymo departamento vyresnysis patarėjas Darius Kuliešius. Susisiekimo ministro įsakymu naujoji 
Lietuvos pašto valdyba paskirta ketverių metų kadencijai. 

Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 

2018 m. sausio 5 d. įvykusiame Lietuvos pašto valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas. Juo ketverių metų 
kadencijai tapo įmonių valdymo konsultantas Nerijus Datkūnas. 

2018 m. sausio mėn. Vilniuje viešėjo pašto sektoriaus atstovai iš įvairių Europos šalių. Europos socialinio dialogo 
komiteto atstovus dviejų dienų darbinėms sesijoms priėmė Lietuvos paštas. Tai – pirmasis tokio pobūdžio Europos 
paštus vienijančios asociacijos „PostEurop“ atstovų ir pašto sektoriaus socialinių partnerių suvažiavimas, įvykęs 
Lietuvoje.  



                       AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO 2017 M. KONSOLIDUOTAS  METINIS PRANEŠIMAS                                                                         

 

 

13 
 

2018 m. vasario 23 d. Lietuvos pašto generalinės direktorės pareigas pradėjo eiti Asta Sungailienė. 

2018 m. kovo 23 d. darbą bendrovėje baigė Tinklo direktorė Inga Dundulienė. 

2018 m. kovo 26 d. Lietuvos pašto Finansų ir administravimo direktoriaus pareigas pradėjo eiti Andrius Bendikas. 

Apdovanojimai 

Lietuvos pramonininkų konfederacija įvertino Lietuvos paštą kaip „Sėkmingai dirbančią įmonę 2017“.  

Visus Senojo žemyno šalių paštus vienijančios Europos paštų sąjungos „PostEurop“ rengtuose pašto operatorių 
rinkimuose Lietuvos paštas nominuotas inovacijų srityje. Ši nominacija įmonei skirta už 2017 metais įdiegtą 
„Mobiliojo laiškininko“ veiklos modelį.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įvertino Lietuvos pašto socialinę veiklą už mūsų darbuotojų „padovanotas valandas 
Lietuvai“. Jos buvo skirtos vaikų dienos centrams.  

Lietuvos pašto komanda iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gavo padėką už prasmingą darbą 
informuojant visuomenę apie psichikos sveikatos stiprinimą. Lietuvos paštui skirta pirmoji vieta už įgyvendintą 
darbuotojų sveikatingumo programą „Lietuvos paštas – tai aš“. 

Narystė ir tarptautinis bendradarbiavimas 

Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) (www.upu.int) šalių narių, o 
patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas yra Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“, vienos iš PPS 
regioninių sąjungų (www.posteurop.org), ir Baltijos šalių paštų sąjungos (BPS) narys. Lietuvos paštas dalyvauja 
Tarptautinėje pašto korporacijos, taip pat Šiaurės šalių paštų sąjungos ir BPS Paslaugų kokybės gerinimo komiteto 
veikloje. Lietuvos paštas naudojasi Tarptautinės pašto korporacijos kuriamais produktais: REIMS (atsiskaitymų už 
tarptautinį paštą sistema), EPG (e. siuntinių grupė), UNEX (pašto siuntų pristatymo kontrolės sistema). 

Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose užtikrina LP grupės 
tarptautinio bendradarbiavimo galimybių, yra svarbi plėtojant ryšius, dalijantis pasiteisinusios praktikos patirtimi bei 
naujovėmis. Visa tai bendrovei suteikia papildomų žinių, jos tiesiogiai taikomos darbe tobulinant paslaugas ir 
gerinant ryšius su klientais. 

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas yra Lietuvos verslo konfederacijos („ICC Lietuva“), „Investuotojų forumo“ 
narys, taip pat – Lietuvos pramonininkų konfederacijos neasocijuotasis narys.  

Įstatinis kapitalas 

LP grupės akcinis kapitalas yra 32 791 579 Eur. Jį sudaro 113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė – po 0,29 Eur. 

LP grupės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią nuo 2015 m. 
gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė Šiaulių bankas. 

Akcininkai 

Visų grupės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas 
teises bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 

LP grupė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2017 metus savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista. 
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Dividendų politika 

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 redakcija), kuriuo nustatyti dividendų 
už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principai.  

Valdymo organai 

Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis 
direktorius. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka 
priežiūros bei kontrolės funkcijas. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimams. 

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, jį sudaro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems metams. 
Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.  

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės 
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra 
vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą. 

3 lentelė. Lietuvos pašto valdybos nariai (2017 m. gruodžio 31 duomenys). 

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas 
Kadencijos 

pradžia 

Nerijus 
Datkūnas 

Įmonių valdymo 
konsultantas, UAB 
„Investicijų ir verslo 
garantijos“ valdybos 
pirmininkas, AB „Amber 
Grid“ valdybos narys, 
Finansų analitikų asociacijos 
prezidentas 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas; 
ekonomisto kvalifikacija (1994). 
Baltic Management Institute organizuotos 
vadovų magistrantūros studijos kartu su 
Vytauto Didžiojo universitetu, IAG (Belgija), 
CBS (Danija), HEC (Prancūzija), NHH 
(Norvegija); verslo administravimo magistras 
(2004). 

2017-12-14 

Gražvydas 
Jukna 

UAB „Vilniaus duona“ 
vadovas ir komercijos 
direktorius 

Kauno technologijos universitetas; vadybos 
mokslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
(2000),  
vadybos ir verslo administravimo magistro 
kvalifikacinis laipsnis (2002). 

2017-12-14 

Danielius 
Merkinas 

Logistikos įmonių grupės 
„NNL LT“ steigėjas ir vadovas 

Lyngby Business College; rinkos ekonomikos 
diplomas (1998). 
Deventer Business College; tarptautinio 
marketingo bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis(1999). 
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo 
mokykla; vadybos ir verslo administravimo 
magistro kvalifikacinis laipsnis(2001). 

2017-12-14 

Žaneta 
Kovaliova 

Konsultacijų bendrovės „UP 
Consulting Group“ vadovė 

Vilniaus universitetas; verslo administravimo 
ir vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
(2000),  

2017-12-14 
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verslo administravimo ir vadybos magistro 
kvalifikacinis laipsnis (2002). 
Lietuvos auditorių rūmai; Lietuvos auditorė 
(2006). 
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų 
asociacija (ACCA); tarptautinio viešojo 
sektoriaus apskaitininkė (2011). 
 

Darius Kuliešius Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 
Biudžeto ir valstybės turto 
valdymo departamento 
vyresnysis patarėjas 

Lietuvos teisės akademija; teisės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis(1999). 
Mykolo Romerio universitetas; teisės 
magistro kvalifikacinis laipsnis (2001). 

2017-12-14 

4 lentelė. Lietuvos pašto vadovų komanda (2017 m. gruodžio 31 d. duomenys). 

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas 

Inga Visockytė 
Laikinai einanti generalinio 
direktoriaus pareigas 

Vilniaus universitetas, teisės magistras (2007). ISM 
universitetas, verslo vadybos ir administravimo magistras 
(2010 m.).). 

Mindaugas Kekys  
Laikinai einantis Finansų ir 
administravimo direktoriaus 
pareigas 

Kauno technologijos universitetas; finansų ir ekonomikos 
išsilavinimas (2005).  
ISM universitetas; strateginio planavimo programa (2012). 

Aurimas Čiagus 
Rinkodaros ir pardavimų 
direktorius 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas; verslo 
administravimas ir vadyba (2006). 

Algirdas Šimonis Pašto operacijų direktorius 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas; transporto 
inžinerijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (2002). 

Inga Dundulienė Tinklo direktorė 
Vilniaus universitetas; buhalterinės apskaitos ir audito 
specialybės mokslai, ekonomisto kvalifikacija (1993). 

Aurika Pelanienė 
Buhalterinės apskaitos 
departamento vadovė, 
vyriausioji buhalterė 

Vilniaus universitetas; Ekonominės informatikos mokslai, 
ekonomisto kvalifikacija (1990). 

Kiti kolegialūs valdymo organai 

AB Lietuvos pašte veikia Rizikų valdymo komitetas, jo pirmininku 2017 m. paskirtas Mikas Jovaišas, bendrovės 
Strategijos ir plėtros departamento vadovas. 

Bendrovės struktūra 

2017 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja akcinės bendrovės Lietuvos pašto organizacijos struktūra. Dabartinę struktūrą 
sudaro generalinis direktorius, keturi padaliniai (Finansų ir administravimo, Rinkodaros ir pardavimų, Pašto 
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operacijų, Tinklo) ir 13 departamentų, iš kurių 5 – Korporatyvinių reikalų, Organizacijos vystymo, Strategijos ir 
plėtros, Saugos ir prevencijos, Teisės – yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui. 

Siekiant įtvirtinti bendrovėje efektyvią vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemą bei tinkamą veiklos valdymo, 
rizikos valdymo ir biudžeto valdymo funkcijų atskyrimą, bei vadovybės ir atskirų kolegialių bendrovės valdymo 
organų atsakomybės ryšius, buvo atlikti organizacinės struktūros pakeitimai, apjungiant Prevencijos skyrių, buvusį 
tiesioginiame Generalinio direktoriaus pavaldume, bei Saugos skyrių, buvusį Bendrųjų reikalų departamente, 
Finansų ir administravimo padalinyje į Saugos ir Prevencijos departamentą, tiesiogiai pavaldų bendrovės 
Generaliniam direktoriui. Informacinės saugos, fizinės saugos, asmens duomenų saugos ir pinigų plovimo 
prevencijos funkcijų sukoncentravimas viename departamente ir atsakingų darbuotojų kompetencijos stiprinimas 
yra svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 
(PPTFP) srityje ir užtikrinti vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimus elektroninių pinigų 
ir mokėjimo įstaigoms.  

2017 m. buvo atlikta Informacinių technologijų departamento, priklausančio Finansų ir administravimo padaliniui, 
pertvarka: sukurtas IT sistemų planavimo skyrius, siekiant aiškiai atskirti ir sukoncentruoti IT strategijos formavimą, 
darbų planavimą bei kontrolę. 

LP grupė filialų ir atstovybių neturi.  

Auditoriai 

UAB „Ernst & Young Baltic“, tarptautinės organizacijos „Ernst & Young“ padalinys, atliko bendrovės 2017 m. 
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų 
bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą. 

Pagal bendrovės ir UAB „Ernst & Young Baltic“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytą audito paslaugų pirkimo sutartį 
numatyta kaina – 33 100 (trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas) Eur be PVM už 2017 m. konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų – atskirai Lietuvos pašto ir jos patronuojamųjų įmonių (UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB 
„LP mokėjimų sprendimai“ ir UAB „Baltic Post“) – audito paslaugas.  

Pagal bendrovės ir UAB „Ernst & Young Baltic“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytą audito paslaugų pirkimo sutartį 
numatyta kaina – 33 100 (trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas). 

Pagal bendrovės ir UAB „Ernst & Young Baltic“ 2016 m. lapkričio 30 d. ir 2017 m. balandžio 4 d. pasirašytas pirkimo 
sutartis 2017 m. bendrovė 2017 m. pirko konsultacinių paslaugų, kurių kaina – 47 076 Eur be PVM.  
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2. VEIKLOS APŽVALGA 

LP grupės 2017 m. pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), siekė 4 409 tūkst. Eur, taigi, 
palyginti su 2016 m. duomenimis, padidėjo 96,0 procento. 

5 lentelė. LP grupės veiklos ir finansiniai rodikliai. 

Veiklos rodikliai 
LP grupė Bendrovė 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Suteikta paslaugų, tūkst. vnt. 144.582 174.602 173.660 142.436 172.969 172.338 

Suteikta UPP*, tūkst. vnt. 18.992 17.156 16.994 18.992 17.156 16.994 

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, 
tūkst. Eur 

3.564 4.112 3.595 2.393 2.095 2.225 

Darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 5.415 5.741 5.766 5.328 5.649 5.678 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai 4.505 4.594 4.789 4.434 4.522 4.682 

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur 

Veiklos pajamos 77.667 72.640 73.225 71.239 67.192 68.712 

Pardavimo pajamos 76.940 71.909 71.931 70.467 66.424 67.386 

Veiklos pelnas 1.827 256 -5.685 1.792 875 -11.175 

EBITDA 4.409 2.250 -3.922 3.819 2.431 -9.693 

EBITDA, eliminavus ilgalaikio turto vertės 
sumažėjimus/atstatymus 

4.409 2.250 2.026 3.819 1.527 2.558 

Pelnas prieš apmokestinimą 1.770 83 -6.021 2.119 1.035 -11.195 

Grynasis pelnas 1.573 19 -5.519 1.894 993 -10.688 

Ilgalaikis turtas 37.850 36.299 35.635 39.633 37.925 35.654 

Trumpalaikis turtas 34.209 34.916 28.891 33.015 33.984 28.160 

Iš viso turto 72.059 71.215 64.526 72.648 71.909 63.813 

Nuosavas kapitalas 23.271 21.698 22.412 24.989 23.095 22.835 

Pelningumas, proc. 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6,8 0,1 -24,6 7,6 4,3 -46,8 

Turto grąža (ROA) 2,2 0,0 -8,6 2,6 1,4 -16,7 

Veiklos pelno marža 2,4 0,4 -7,9 2,5 1,3 -16,3 

EBITDA marža 5,7 3,1 -5,5 5,4 3,8 -14,6 

Pelnas prieš apmokestinimą marža 2,3 0,1 -8,4 3,0 1,6 -16,6 

Grynojo pelno marža 2,0 0,0 -7,7 2,7 1,5 -15,6 

Finansų struktūra 

Įsiskolinimo koeficientas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Einamojo  likvidumo koeficientas 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 

Turto panaudojimo efektyvumas  

Atsargų apyvartumas 24,0 23,5 38,8 22,1 21,5 39,6 

Ilgalaikio turto apyvartumas 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9 

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas 14,3 11,3 9,9 15,1 11,7 10,0 

* Universaliosios pašto paslaugos 
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2.1. Svarbiausi 2017 m. darbai 

6 lentelė. LP grupės darbai 2017 m.. 

Ketvirtis Įvykis Aprašymas 

2017 m. I ketv. 
Sukurta strateginio planavimo, 
stebėsenos ir rizikų valdymo sistema. 

Šiai sistemai diegti parengta Lietuvos pašto įmonių grupės 
integruota planavimo, stebėsenos ir rizikos valdymo 
tvarka, kuria nustatyta ir apibrėžta įvairiuose procesuose 
dalyvaujančių šalių atsakomybė, rekomendacijos ir 
įrankiai tinkamam procesų vykdymui. 

2017 m. II ketv. 

Mobilaus laiškininko projektas 

Įdiegtas naujas ir šiuolaikiškas pašto paslaugų teikimo 
modelis kaimiškosiose vietovėse, todėl dabar jų 
gyventojai turi galimybę gauti pašto paslaugų patogiai 
namuose, juos aptarnaujantys 106 mobilieji laiškininkai 
pašto paslaugas teikia naudodamiesi moderniomis darbo 
priemonėmis. 

Įgyvendintas 3PL kompleksinės logistikos 
projektas. 

Prekių sandėliuose įrengta stelažų sistema ir integruota 
sandėlio valdymo sistema leis klientams teikti 
kompleksinių logistikos paslaugų. 

2017 m. III ketv. 

E. savitarnos milijoninė siunta 

Per Lietuvos pašto e. savitarnos sistemą buvo išsiųsta 
milijoninė siunta. Šios sistemos naudotojų skaičius nuo 
metų pradžios išaugo 1,5 karto, o siuntų – beveik 2 kartus. 
Į virtualiąją erdvę perkeltos paslaugos yra lankstesnės, 
patogesnės, ekonomiškesnės laiko atžvilgiu. 

Modernizuoti 5 pašto skyriai. 
Lietuvos paštas pagal naują koncepciją modernizavo tris 
sostinės paštus bei du paštus regionuose – Akademijoje 
(Kauno r.) ir Šeduvoje (Radviliškio r.). 

2017 m. IV ketv. 

Įgyvendintas Siuntų išdavimo proceso 
optimizavimo (SIPO) projektas 

Visuose Vilniaus, Kauno miestų paštuose, taip pat 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus centriniuose 
paštuose įdiegta beveik 200 parašo planšečių. Po šio 
modernaus sprendimo paštuose nebeliko K 10 sąrašų, o 
kiekviename klientų aptarnavimo langelyje klientai gali 
rasti po parašo planšetę. 

Išplėsta siuntų savitarnos terminalų 
tinklas, atnaujinta programinė įranga. 

Pastatyta 17 naujų savitarnos siuntų terminalų ir 70 
papildomų kolonų, suteikiančių klientams galimybę dar 
patogiau naudotis pašto paslaugomis. Taip pat atnaujinta 
daugelio siuntų terminalų programinė įranga. 
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2.2. Pajamos 

LP grupės 2017 m. veiklos pajamos sudarė 77 667 tūkst. Eur, taigi, palyginti su 2016 m. veiklos pajamomis – 72 640 
tūkst., padidėjo 6,9 proc. 
Konsoliduotos 2017 m. pardavimo pajamos buvo 76 940 tūkst. Eur, taigi, palyginti su prieš metus gautomis 71 909 
tūkst. Eur pardavimo pajamomis, padidėjo 7,0 procentais. 

7 lentelė. LP grupės pajamos. 

Paslaugos pavadinimas 

LP grupė Bendrovė 

2017 2016 
Pokytis, 

proc. 
2017 2016 

Pokytis, 
proc. 

Pašto paslaugos 48.101 43.204 11,3% 49.045 43.204 13,5% 

         Universaliosios 24.122 20.409 18,2% 24.122 20.409 18,2% 

         Kitos pašto, įskaitant prenumeratą 23.979 22.795 5,2% 24.923 22.795 9,3% 

Kurjerių paslaugos 6.980 6.463 8,0% 1.359 1.841 -26,2% 

Finansinės paslaugos 12.053 11.618 3,7% 12.062 11.618 3,8% 

Kitos paslaugos 9.807 10.623 -7,7% 8.001 9.761 -18,0% 

              

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur: 76.940 71.909 7,0% 70.467 66.424 6,1% 

Daugiausia pardavimo pajamų LP grupė gauna iš pašto paslaugų teikimo. 2017 m. pašto paslaugų pajamos sudarė 
62,5 proc., o prieš metus – 60,1 proc. visų pardavimo pajamų. 

Pajamos už pašto paslaugas sudarė 48 101 tūkst. Eur, taigi, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 11,3 proc. dėl 
išaugusių pajamų už fiziniams asmenims suteiktas daiktų siuntimo paslaugas. 

Pajamos už kurjerių paslaugas 2017 m. didėjo 8,0 proc. iki 6 980 tūkst. Eur. Kurjerių paslaugas teikia Lietuvos pašto 
patronuojamoji įmonė UAB „Baltic Post“. Pernai, palyginti su 2016-aisiais, per „LP EXPRESS“ siuntų savitarnos 
terminalus buvo išsiųsta ir gauta 48 proc. daugiau siuntų, per „LP EXPRESS“ kurjerius siųstų ir pristatytų siuntų 
srautas didėjo 24 proc. Beveik pusė visų pernai „LP EXPRESS“ terminalais siųstų siuntų buvo pirkiniai iš elektroninių 
parduotuvių. 

  

2 pav. LP grupės pajamų struktūra. 3 pav. LP grupės suteiktų paslaugų apimčių struktūra. 

62%
9%

16%
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Pašto paslaugos Kurjerių paslaugos

Finansinės paslaugos Kitos paslaugos

78%
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14%
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Finansinės paslaugos Kitos paslaugos
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2017 m. pajamų iš finansinių paslaugų gauta 3,7 proc. daugiau nei 2016 m., jos sudarė 12 053 tūkst. Eur. Pašto 
perlaidų pajamos padidėjo 17,7 proc., nes suteikta 15,1 proc. daugiau perlaidų paslaugų. 7,5 proc. didesnes pajamas 
iš įmokų ir mokesčių priėmimo bei administravimo nulėmė tarifų už įmokų priėmimą padidinimas. Pajamos iš 
pensijų, pašalpų ir kt. išmokų pristatymo (išmokėjimo) kasmet mažėja: 2017 m., palyginti su 2016-aisiais, pajamos 
mažėjo 2,1 proc. 

2017 m. pajamų už kitas paslaugas, kurias sudaro mažmeninė ir komisinė prekyba, spausdinimo paslaugos, 
papildomos paslaugos ir kt., gauta 7,7 proc. mažiau negu 2016 m. Kitų paslaugų generuojamų pajamų sumažėjimą 
lėmė mažesnė mažmeninės prekybos apyvarta. Be to, įtakos turėjo ir pajamų iš papildomų pašto paslaugų, susijusių 
su korespondencijos siuntomis, pristatomomis iš Kinijos į Europos šalis pagal bendradarbiavimo sutartį su 
tarptautine logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“, nebuvimas (2016 m. tokių siuntų buvo gauta 926 tūkst. Eur). 

Per 2017 m. LP grupė suteikė 144 582 tūkst. vnt. paslaugų, t. y. 17,2 proc. mažiau nei 2016 m., – dėl gerokai mažesnio 
(44,3 proc.) neadresuotosios reklamos kiekio.  
 

8 lentelė. LP grupės suteiktų paslaugų apimtys. 

Paslaugos pavadinimas 

LP grupė Bendrovė 

2017 m. 2016 m. 
Pokytis, 

proc. 
2017 m. 2016 m. 

Pokytis, 
proc. 

Pašto paslaugos 113.340 142.761 -20,6% 113.340 142.761 -20,6% 

         Universaliosios 18.992 17.156 10,7% 18.992 17.156 10,7% 

         Kitos pašto, įskaitant prenumeratą 94.349 125.605 -24,9% 94.349 125.605 -24,9% 

Kurjerių paslaugos 2.594 2.217 17,0% 448 583 -23,3% 

Finansinės paslaugos 19.854 21.176 -6,2% 19.853 21.176 -6,2% 

Kitos paslaugos 8.794 8.448 4,1% 8.794 8.448 4,1% 

              

Iš viso, tūkst. vnt.: 144.582 174.602 -17,2% 142.436 172.969 -17,7% 

Praėjusiais metais per Lietuvos paštą iš viso gauta ir išsiųsta beveik 57 mln. pašto siuntų. Iš užsienio į Lietuvą 
atkeliaujančių pašto siuntų srautas, palyginti su 2016-aisiais, išaugo penktadaliu, kas antroje iš šių siuntų buvo 
siunčiamas Kinijos elektroninėje parduotuvėje įsigytas pirkinys.  

Jau kelerius metus dėl itin sparčiai augančios e. prekybos didžioji dalis siuntų į Lietuvą atkeliauja iš Kinijos. 2017 m. 
iš šios šalies į Lietuvos paštą gauta beveik pusė – 49 proc. visų tarptautinių siuntų. Po Kinijos rikiuojasi Lenkija, 
Singapūras, Olandija.  

Iš Lietuvos daugiausia siuntų 2017 metais siųsta į gausiausias lietuvių emigrantų bendruomenes turinčias šalis: 
Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Prancūziją ir Latviją.  

Naujausi Lietuvos pašto užsakymu atliktos apklausos rezultatai rodo, kad pernai internetu perkančių tautiečių 
skaičius išaugo 6 procentiniais punktais. Populiarėjantį lietuvių įprotį pirkti internetu lemia tiek Lietuvoje, tiek 
Europoje didėjantis elektroninių parduotuvių tinklas ir pasirinkimo galimybės.  

2.3. Veiklos sąnaudos 

2017 m. LP grupės veiklos sąnaudos sudarė 75 840 tūkst. Eur, taigi, palyginti su 2016 m., jų patirta 4,8 proc. daugiau. 

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 55,9 proc. – 2017 m. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. Jos 
buvo 1,9 proc. didesnės nei 2016 m. ir sudarė 42 417 tūkst. Eur. Šių sąnaudų didėjimui įtakos turėjo minimalios 
mėnesinės algos padidinimas nuo 2016 m. liepos 1 d. 

Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos, kurios sudarė 15,4 proc. veiklos 
sąnaudų, 2017 m. buvo 11 705 tūkst. Eur, arba 7,4 proc. didesnės, palyginti su 2016 m. Šių sąnaudų didėjimą lėmė 
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Lietuvos pašto prisijungimas prie siuntų sekimo susitarimo, kuriuo siuntėjams užtikrinamas kokybiškas siuntų sekimo 
įvykių iš užsienio šalių pateikimas, ir siunčiamo tarptautinių siuntų srauto padidėjimas. 

Kitos konsoliduotos sąnaudos 2017 m. buvo 9,3 proc. didesnės negu 2016 m., nes patirta daugiau medžiagų ir žaliavų 
sąnaudų, priskaičiuota daugiau ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų.  

2.4. Veiklos rezultatai 

LP grupės 2017 m. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) sudarė 4 409 tūkst. 
Eur, taigi, palyginti su 2016 m. EBITDA, padidėjo 96,0 proc. 2017 metais LP grupės EBITDA marža buvo 5,7 proc. 
(2016 m. – 3,1 proc.). 

LP grupė 2017 m. uždirbo 1 573 tūkst. Eur grynojo pelno. 2016 m. konsoliduotasis grynasis pelnas sudarė 19 tūkst. 
Eur. 

2.5. Balansas 

Per 2017 m. LP grupės turto suma padidėjo 1,2 proc., taigi 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 72 059 tūkst. Eur. 2017 m. 
gruodžio 31 d. ilgalaikis LP grupės turtas sudarė 52,5 proc., per metus jis padidėjo 4,3 proc. 2017 m. gruodžio 31 d. 
trumpalaikis LP grupės turtas sudarė 47,5 proc., per metus jis sumažėjo 2,0 proc.; pinigai sudarė 8,1 proc. viso turto. 

Per 2017 m. nuosavas LP grupės kapitalas padidėjo 7,3 proc., 2017 m. gruodžio 31 d. jis sudarė 23 271 tūkst. Eur. 

2017 m. gruodžio pabaigoje grupės įsipareigojimai dėl trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimo buvo 1,5 proc. 
mažesni nei prieš metus. LP grupės finansinės skolos per metus padidėjo 4,2 proc. 

2.6. Investicijos  

2017 m. LP grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė 3 564 tūkst. Eur, 2016 metais – 4 112 
tūkst. Eur. 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 2 727 tūkst. Eur, investicijos skirtos bendrovės paštams atnaujinti, klientų 
aptarnavimo ir darbo vietoms gerinti, informacinių technologijų įrangai įsigyti. 

Naujajame Lietuvos pašto klientų aptarnavimo padalinyje įdiegta klientų srauto valdymo sistema ir šiuolaikiška 
siuntų laikymo ir išdavimo įranga, padėsianti užtikrinti operatyvų klientų aptarnavimą. Taip pat pašte veikia 
savitarnos parduotuvė, kurioje klientai gali patys pasirinkti ir įsigyti įvairių atnaujinto asortimento siuntų pakavimo 
priemonių bei kitų prekių. Naujose patalpose įrengtos patogesnės darbuotojų darbo vietos. 

2017 metais Lietuvos paštas pagal naują koncepciją modernizavo tris sostinės paštus, šiuolaikiški ir modernūs 
Lietuvos pašto klientų aptarnavimo centrai įrengti ir Akademijoje (Kauno r.) bei Šeduvoje (Radviliškio r.). 

Didžiausių klientų srautų sulaukiantys Lietuvos miestų paštai pasipildė šiuolaikiškomis ir moderniomis parašo 
planšetėmis. Beveik 200 parašo planšečių atsirado visuose Vilniaus ir Kauno miestų paštuose, taip pat Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir Alytaus centriniuose paštuose. 2018 metais naujoji technologija bus įdiegta 
visuose didžiuosiuose šalies paštuose. Iš viso Lietuvos paštuose veikia beveik 500 parašo planšečių. Naudojant šiuos 
prietaisus paspartėjo registruotųjų, įvertintųjų, išperkamųjų ir ekonomiškų siuntų, siuntų su procesiniais 
dokumentais ir pašto siuntinių išdavimo procesas. 

Per metus patronuojamoji įmonė UAB „Baltic Post“ įrengė 26 naujus siuntų savitarnos terminalus, šiuo metu iš viso 
jų turime 122. 

Į nematerialųjį turtą 2017 m. investuota 837 tūkst. Eur, 2016 m. – 2 504 tūkst. Eur. 
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3. VEIKLOS APRAŠYMAS 

Reguliavimas 

Pašto paslaugų teikimo teisiniai pagrindai, pašto paslaugų teikėjų ir naudotojų santykiai, teisės ir pareigos, 
atsakomybė ir žalos atlyginimą nustatyti LR pašto įstatymu. 

Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto 
paslaugos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Lietuvos paštą 7 metus teikti universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 2012, Nr. 135-6867) nustatyta, kad akcinė 
bendrovė Lietuvos paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėja iki 2019 m. gruodžio 31 d. Universalioji pašto 
paslauga (UPP) – teisės aktais nustatytos kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos 
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. 

Ryšių reguliavimo tarnyba pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius 
tarifus. Vadovaudamasis patvirtintais didžiausiais leistinais UPP tarifais naujus universaliųjų ir kitų pašto paslaugų 
tarifus tvirtina Lietuvos pašto generalinis direktorius savo įsakymais. 

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų universaliųjų pašto paslaugų sąnaudomis, tačiau 
prieinami visiems pašto paslaugų naudotojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnybos 
nustatyti didžiausi UPP tarifai yra mažesni už UPP teikiant patiriamas sąnaudas, šių sąnaudų ir tarifų skirtumas UPP 
teikėjui turi būti padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų lėšų. 

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslauga nepriskiriama UPP, tačiau 
pašto paslaugos teikėjas, Vyriausybės įpareigotas teikti UPP, privalo pristatyti periodinius leidinius kaimo 
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams. UPP teikėjas šios paslaugos tarifus privalės pagrįsti sąnaudomis, o šios 
paslaugos apskaitą turės tvarkyti pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos 
tvarkymo principus ir sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos sistema 
susijusius reikalavimus. 

Jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 
prenumeratoriams paslaugos tarifus nustatys mažesnius už šios paslaugos sąnaudas, tokių sąnaudų ir tarifų 
skirtumas bus padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų lėšų.  

Lietuvos paštas, būdamas UPP teikėjas, apskaitą tvarko pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus pagrindinius 
sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų 
apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų – reikalavimą atlikti auditą. 

Pagrindiniai sąnaudų apskaitos tvarkymo principai ir sąnaudų apskaitos sistemai keliami reikalavimai nustatyti 
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėmis, kurios pakeistos 2018 m. sausio 1 d.  

2016 m. lapkričio 29 d. bendrovė gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Šia licencija licencijuojama veikla: 

 elektroninių pinigų leidimas; 

 elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas; 

 paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su 

mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; 

 paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su 

mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; 

 mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų naudotojo 

mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto 
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pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos, naudojantis 

mokėjimo kortele arba panašia priemone, ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus; 

 mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas; 

 pinigų perlaidos. 

Pagrindinės LP grupės paslaugos 

Visą LP grupės vykdoma veiklą skaidoma į 4 grupes: 

 daiktų siuntimo paslaugos; 

 informacijos siuntimo paslaugos; 

 finansinės paslaugos; 

 kitos paslaugos ir kita veikla (mažmeninė prekyba, tarptautinis tranzitas). 

Žemiau 6 pav. detaliau pavaizduota LP paslaugų grupės ir teikiamos paslaugos pagal svarbą LP grupei. 

 

 
6 pav. LP grupės veiklos 
 

Daiktų siuntimo paslaugos yra svarbiausia LP grupės paslaugų 

grupė 
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Rinka 

Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) ataskaitos duomenimis, 2017 m. rugsėjo 30 dieną pašto paslaugų rinkoje 
iš viso veikė 68 ūkio subjektai, iš kurių realiai veiklą vykdė 50 ūkio subjektų.  

RRT duomenimis, bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal 2017 m. III ketvirčio pajamas, palyginti su 2016 m. 
III ketvirčio duomenimis, padidėjo 14,1 proc. nuo 31,7 mln. iki 36,2 mln. Eur.  

Pagal pajamas, gautas už siuntas, siunčiamas pašto tinklu, 2017 m. III ketv. didžiausią rinkos dalį – 95,0 proc. – užėmė 
Lietuvos paštas.  

Bendra LP grupės rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, gautas už siuntas, siunčiamas pašto tinklu ir įteiktas asmeniškai 
pasirašytinai, sudarė 38,7 proc.: Lietuvos paštas užėmė 34,6 proc., o patronuojamoji įmonė UAB „Baltic Post“ – 4,1 
proc. rinkos dalies. 

9 lentelė. LP grupės rinkos dalis pagal pajamas, proc.. 

  2017 m. III ketvirtis 2016 m. III ketvirtis 

Už siuntas, siunčiamas pašto tinklu 97,1 98,2 

Už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį) 6,6 7,4 

Bendrojoje pašto paslaugų rinkoje 38,7 39,2 

Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. liepos 1 d. licencijas vykdyti veiklą turėjo 41 mokėjimo įstaiga ir 16 elektroninių 
pinigų įstaigų. Per 2017 m. pirmąjį pusmetį suteiktos 2 mokėjimo įstaigos ir 4 elektroninių pinigų įstaigos licencijos. 
Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų sektoriuose fiksuojamas persiskirstymas, daugėja paraiškų gauti elektroninių 
pinigų įstaigos licenciją, dalis mokėjimo įstaigų plečia savo veiklos modelius ir pereina į elektroninių pinigų įstaigų 
sektorių. Kaip vieną pagrindinių tokio persiskirstymo priežasčių Lietuvos bankas įvardina tai, kad elektroninių pinigų 
įstaigos licencija suteikia galimybę klientams siūlyti atsidaryti mokėjimo sąskaitas (e. pinigines), kuriose elektroninius 
pinigus galima kaupti ir laikyti neribotą laiką, arba atlikti įvairius mokėjimo nurodymus (pavedimus) kaip ir turint 
sąskaitą banke. Lietuvos paštas turi elektroninių pinigų licenciją. 

Lietuvos paštas tarpininkauja teikiant vartojimo kreditus. Lietuvoje vartojimo kreditus gali teikti kredito įstaigos 
(bankai ir kredito unijos), tarpusavio skolinimo platformos ir kitos finansų įstaigos, įrašytos į Viešąjį vartojimo kredito 
davėjų sąrašą. Šiuo metu Lietuvoje vartojimo kreditus gali teikti 53 vartojimo kredito davėjai. Šių įmonių paskolų 
portfelis 2017 m. pabaigoje sudarė 427 mln. Eur, klientų buvo 439 tūkst. 

LP grupės klientai ir pagrindinės jų grupės 

LP grupė paslaugas teikia tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms bei organizacijoms, bendradarbiauja su užsienio 
šalių pašto įstaigomis.  

Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto klientai skirstomi į du stambius segmentus: tai – klientai, perkantys 
paslaugų paštuose ar pašto siuntų terminaluose (dažniausiai tai privatūs klientai), ir su bendrove sutartis sudarę 
klientai (dažniausiai verslo įmonės). Privačių klientų kategorijoje išskiriame du pagrindinius segmentus: 
„rūpestingieji“ ir „e. siuntėjai“.  

Patronuojamosios įmonės UAB „Baltic Post“ pagrindiniai klientų segmentai: elektroninę prekybą vykdančios įmonės 
ir vaistais, biuro prekėmis, knygomis, IT produktais prekiaujančios bendrovės. 
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Paslaugų kokybė 

Lietuvos pašto teikiamos UPP paslaugos turi atitikti kokybės reikalavimus. Pagrindinis UPP kokybės reikalavimas – 
pristatyti pašto siuntas nuo siuntėjo iki gavėjo per nustatytą laiką. Reikalavimo vykdymo vertinimo rodiklis – per 
nustatytą terminą pristatytų pašto siuntų procentas. 

Lietuvos paštas turi vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario įsakymu Nr. 3-128 
patvirtintus UPP kokybės reikalavimus (standartus), kurie nustatomi atsižvelgiant į korespondencijos pristatymo nuo 
siuntėjo iki gavėjo laiką pagal formulę D + n (D – korespondencijos išsiuntimo data, n – darbo dienų skaičių nuo 
išsiuntimo iki pristatymo). Vadovaudamasi Pašto įstatymu, kaip laikomasi teikiamų UPP kokybės reikalavimų, prižiūri 
RRT.  

10 lentelė. UPP kokybės reikalavimų vykdymas 2017 m. 

2017 m. vidaus pirmenybinių paprastųjų pašto korespondencijos siuntų siuntimo ir pristatymo Lietuvoje kokybės 
rodiklis – D + 1 = 88,6 proc. – įvykdytas.  

 
7 pav. UPP kokybės rodiklių vykdymas 2015-2017 m. 
Bendrovė kiekvienais metais vykdo paslaugų kokybės tikrinimą, jį atlieka nepriklausoma kokybės tikrinimo 
organizacija. Paslaugos kokybės tikrinimo metodika pagrįsta Europos standartu, ji naudojama visose Europos šalyse. 

Lietuvos paštas aktyviai dalyvauja Pasaulinės pašto sąjungos, Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“ ir 
Paslaugų kokybės gerinimo komiteto veikloje, kur nustatomi ir diegiami pašto teikiamų paslaugų kokybės standartai. 
Bendrovė įgyvendino Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos 
principai“ ir juo remdamasi įdiegė centralizuotą skundų registracijos sistemą. 

Lietuvos paštas stiprina bendradarbiavimą su užsienio šalių pašto operatoriais, siekdamas užtikrinti kokybiškesnį 
pašto siuntų pristatymą.  
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D+1, ≥ 85 proc. D+3, ≥ 97 proc.

Reikalavimas 2015 2016 2017

Pavadinimas (tikslas) Siekiama rodiklio vertė 2017 m. faktiniai duomenys 

Vidaus pirmenybinių paprastųjų pašto 
korespondencijos siuntų siuntimas ir pristatymas 
Lietuvoje, proc. 

D + 1 = 85 proc. 88,6 proc. 

D + 3 = 97 proc. 99,3 proc. 
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Darbuotojai 

11 lentelė. LP grupės darbuotojų skaičius. 

  2017 m.  2016 m.  Pokytis Pokytis, proc. 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje   5 415 5 741 -326 -6 % 

Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų 
skaičius  

4 505 4 594 -89 -2 % 

LP grupės darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d., palyginti su darbuotojų skaičiumi 2016 m. pabaigoje, 
sumažėjo 326 darbuotojais – nuo 5 741 iki 5 415. LP grupėje daugiau kaip pusė darbuotojų dirba ne visu etatu, nes 
dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai nepakanka darbo visam etatui nustatyti.  

LP grupės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) 2017 m., 
palyginti su 2016-aisiais, sumažėjo 89 darbuotojais – nuo 4 594 iki 4 505. Daugiausia darbuotojų sumažėjo 
patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto Tinklo padalinyje dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros.  

12 lentelė. LP grupės metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrinta vidutinė mėnesinė alga pagal einamas 
pareigas. 

  
  

2017 m. 2016 m. 

Vidutinis etatų 
skaičius 

Vidutinė mėnesio 
alga, Eur 

Vidutinis etatų 
skaičius 

Vidutinė mėnesio 
alga, Eur 

Vadovaujantysis personalas ir 
specialistai 

582 1 154 562 1 070 

Paslaugų teikimo darbuotojai 3 922 480 4 032 458 

Iš viso: 4 505 567 4 594 533 

2017 m. darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai sudarė 54,9 proc. veiklos sąnaudų. Darbo užmokesčiui 
ir socialiniam draudimui išleista 41 487 tūkst. Eur, arba 4,7 proc. daugiau nei 2016 m. 

Pagrindinės veiklos rizikos 

Rizika suprantama kaip neapibrėžtumas dėl tikslo pasiekimo, kurį lemia potencialūs įvykiai ir (ar) galimos jų 
pasekmės. Tikslas apima skirtingus aspektus, tokius kaip: finansiniai tikslai, sauga ir sveikata, poveikis aplinkai ir kt., 
ir gali būti taikomas skirtingais lygmenimis (strateginiai tikslai, pagrindinė veikla, procesai). 

Atsižvelgus į LP grupės veiklos istoriją, žemiau esančioje lentelėje pateikiamos 5 pagrindinės rizikos rūšys, galinčios 
daryti didžiausią įtaką strategijos įgyvendinimui. 

13 lentelė. LP grupės pagrindinės rizikos. 

Nr. Rizikos pavadinimas Rizikos ir jos poveikio aprašas 

1. 
Spartesnis, nei numatyta, darbo 

kaštų augimas  

Šalies ekonomikos infliacijos spaudimas tiek minimalaus darbo užmokesčio 

reglamentavimui, tiek  darbuotojų lūkesčiams. Besikeičiančios darbo 

sąnaudos daro ženklią įtaką LP grupės veiklos rezultatams. 

2. 
Agresyvūs konkurentų veiksmai 

siuntų rinkoje 

LP grupė veikia konkurencingoje daiktų siuntimo rinkoje. Spartūs ir 

efektyvūs konkurentų veiksmai gali reikšmingai sumažinti grupės rinkos dalį 

ir paslaugų pelningumą. 
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Nr. Rizikos pavadinimas Rizikos ir jos poveikio aprašas 

3. Pokyčių neįgyvendinimo rizika 

LP grupės vykdomi projektai, reikšmingai keičiantys LP grupės veiklą. Šių 

projektų sėkmingas įgyvendinimas priklauso nuo išorės ir vidaus šalių 

palaikymo ir – labai stipriai – nuo ribotų išteklių (IT, žmogiškieji ištekliai, 

finansai ir kt.). 

4. 
Teisės aktų pažeidimo rizika 

(atitiktis) 

LP grupės įmonės veikia reguliuojamoje teisinėje aplinkoje (UPP, finansinės 

paslaugos). 2017–2018 m. įsigalioja reikšmingi teisės aktų pakeitimai (Darbo 

kodeksas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)). Kyla rizika 

dėl nepakankamo veiklos suderinimo su kintančiais teisės aktų reikalavimais 

patirti finansinės ar reputacijos žalos. 

5. 
UPP licencijos nepratęsimo 

rizika 

2019 m. gruodžio 31 d. baigiasi AB Lietuvos pašto įpareigojimas teikti 

universaliąsias pašto paslaugas (UPP). Licencijos nepratęsimo atveju AB 

Lietuvos paštas netektų reikšmingos pajamų dalies. 
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4. VEIKLOS STRATEGIJA IR PRIORITETAI 

AB Lietuvos pašto įmonių grupės pagrindinis tikslas – iki 2021 m. tapti veiksmingiausiu paštu Baltijos ir Šiaurės šalių 
regione. 

LP įmonių grupė, įgyvendindama misiją bei siekdama savo vizijos, vadovaujasi savo vertybėmis bei strateginėmis 

kryptimis, kurių pagrindu formuojami strateginiai tikslai (žr. 1 lentelę). 

 

14 lentelė. LP įmonių grupės strategijos schema 

 
 
 
 

VIZIJA Veiksmingiausias paštas Baltijos ir Šiaurės šalių regione 
  
  

MISIJA Taupyti klientų laiką efektyviai teikiant paslaugas 
  

  

VERTYBĖS Paprastumas  Prieinamumas Patikimumas 
  

  

STRATEGINĖS 
KRYPTYS 

Klientų aptarnavimo 
gerinimas 

Paslaugų 
konkurencingumo 

didinimas 

Veiklos efektyvumo 
didinimas 

Organizacinės 
kultūros stiprinimas 

 

I. KLIENTŲ APTARNAVIMO GERINIMAS 

Strateginės krypties 
tikslas – didinti 
klientų pasitenkinimą 

 Klientų aptarnavimo gerinimo bus siekiama toliau ypatingą dėmesį skiriant nuotolinių/ 
elektroninių kanalų plėtrai. Kartu siekiama modernizuoti klientų aptarnavimo vietas bei 
gerinti sąlygas, kuriomis aptarnaujame klientus. 

 

II. PASLAUGŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 

Strateginės krypties 
tikslas – didinti 
paslaugų pelningumą 

 Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuviško ir tarptautinio paslaugų krepšelio peržiūrai. 
Norima sumažinti paslaugų skaičių, padaryti jas patrauklesnes klientams. Kartu bus 
siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę technologiniais sprendimais bei išnaudojant 
sinergiją tarp grupės įmonių. 

 

III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

Strateginės krypties 
tikslas –  optimizuoti 
veiklos procesus 

 Tai pagrindinė ir prioritetinė LP įmonių grupės strateginė kryptis. Optimizuojant, 
centralizuojant bei automatizuojant veiklos procesus bus siekiama įgyvendinti veiklos 
efektyvumo programą. 

 

IV. ORGANIZACINĖS KULTŪROS STIPRINIMAS 

Strateginės krypties 
tikslas – didinti 
darbuotojų 
įsitraukimą 

 Siekiama suformuoti ir palaikyti tokią organizacinę kultūrą, kuri skatintų darbdavio ir 
darbuotojų ilgalaikę partnerystę. Didelis dėmesys bus skiriamas AB Lietuvos pašto tinklo 
ir pašto operacijų padalinio atlygio ir darbo sąlygų gerinimui. Kartu planuojama 
peržvelgti ir tobulinti šiuo metu turimas darbuotojų įsitraukimo ir motyvacines 
programas. 

Vertės akcininkui ir visuomenei kūrimas 
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Tyrimų ir plėtros veikla  

LP grupė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas 
investicijas. 2018–2022 m. bus tęsiami projektai, svarbūs LP grupės naujų paslaugų plėtrai, paslaugų procesų 
automatizavimui ir darbų optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų poreikiams ir patogumui. 

5. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

Lietuvos paštas siekia prisidėti prie socialinės ir ekonominės valstybės plėtros.  

Bendrovė yra neatsiejama bendruomenės dalis, todėl svarbu, kokie žmonės ir aplinka mus sups rytoj. Ilgametę patirtį 
sukaupęs ir šiuolaikiškais standartais besivadovaujantis Lietuvos paštas siekia būti atviru bendruomenės 
iniciatyvoms ir teikti maksimalią grąžą socialinės atsakomybės srityje.  

Bendrovė vykdydama socialinės atsakomybės veiklą remiasi tarptautiniu ISO26000 standartu ir skiria dėmesio 
dėmesį visoms septynioms šiame standarte įvardintoms sritims. 

2017 m. aplinkosaugos, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimo 
klausimais kasdieninę veiklą ir kontrolę vykdė Organizacijos vystymo, Korporatyvinių reikalų bei Prevencijos ir 
saugos departamentai, atsižvelgiant į departamentų funkcijas.  Lietuvos pašto įmonių grupė šiuo metu rengia 
bendrą įmonių grupės Socialinės atsakomybės politiką, kuria vadovausis ateityje. 

 

5.1. Aplinkosauga 

Diegdamas modernių technologijų Lietuvos paštas prisideda prie gamtos tausojimo 

Didžiausių klientų srautų sulaukiantys Lietuvos miestų ir miestelių paštai (daugiau kaip 200 paštų) pasipildė 
šiuolaikiškomis, moderniomis, klientų jau išbandytomis ir įvertintomis parašo planšetėmis. Iš viso paštuose veikia 
beveik 500 įrenginių, su jais pašto siuntos klientams išduodamos dvigubai sparčiau, be to, mažėja popieriaus 
sąnaudų. 

Su parašo planšetėmis paštuose ir sudarius klientams galimybę sąskaitas faktūras gauti internetu per mėnesį 
planuojama sutaupyti apie 315 tūkst. popieriaus lapų. Po metų popieriaus sąnaudos sumažės beveik 4 milijonais 
lapų. 

Darbuotojai skatinti dalyvauti aplinkos švarinimo akcijose 

Daugiau nei kelerius metus iš eilės Lietuvos paštas prisijungia prie visuotinės aplinkos tvarkymo akcijos „Darom“. 
2017 m. šioje visuotinėje talkoje dalyvavo 2 tūkst. LP grupės darbuotojų. LP grupė aktyviai ragino į šią akciją įsitraukti 
ir gyventojus – per talką daugelyje šalies miestų, mažesnių miestelių ir kaimų aplinka buvo švarinama drauge 
atsikratant ir senų, nebenaudojamų kiemuose ir šalikelėse riogsančių laiškų dėžučių blokų. 

5.2. Darbuotojai ir bendruomenė 

Personalo mokymai 

Lietuvos pašte nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. 2017 m. bendrovėje vyko virš 30 įvairių sričių 
mokymų, taip pat apie 50  mokymų programų buvo vykdoma elektroninės mokymų platformos pagalba.  Be naujų 
darbuotojų paruošimo darbui, koncentruotasi į Mobiliojo laiškininko projekto mokymus, pradėtas diegti Klientų 
aptarnavimo standartas, paruošta ir išbandyta nauja vadovavimo įgūdžių ir lyderystės mokymų programa vadovams. 
Ypatingas dėmesys skirtas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei korupcijos prevencijos, siuntų apdorojimo, 
grynųjų pinigų valdymo pakeitimų, civilinės saugos, saugumo užtikrinimo pavojų keliančiose situacijose bei procesų 
ir sisteminių pasikeitimų mokymams. 
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Išorinių mokymų pagalba stiprintos darbuotojų žinios dėl Darbo kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimų, 
naujo Asmens duomenų apsaugos reglamento, kuris įsigalios 2018 m. Išorinėse konferencijose bei seminaruose 
susipažinta su informacinių technologijų, verslo, ekonomikos naujovėmis. Taip pat vyko komandiniai renginiai, 
kuriuose stiprinta komandų vidinė motyvacija, bendradarbiavimas, komunikacija, gerintas mikroklimatas. 

 

15 lentelė. 2017 m. vykdytų mokymų statistika. 

                                                             Programų skaičius Mokyta darbuotojų 

Mokymai bendrovėje 30 1 305 

Mokymai už bendrovės ribų 61 371 

Elektroniniai mokymai 49 15 644 

Iš viso: 140 17 320 

 

Bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis 

Lietuvos paštas tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su profesinių sąjungų organizacijomis – Lietuvos pašto darbuotojų 
profsąjunga ir Lietuvos ryšių darbuotojų profsąjunga, su kuriomis 2015 m. balandžio mėn. buvo pasirašyta atnaujinta 
bendrovės Kolektyvinė sutartis. Vyksta reguliarūs susitikimai su profesinių sąjungų atstovais, bendrovės vadovybė 
pristato visus numatomus pokyčius, strateginius projektus, yra apsvarstomi esminiai pakeitimai susiję su darbuotojų 
darbo sąlygomis, keičiamasi informacija apie psichologinę atmosferą atskiruose padaliniuose, darbuotojų keliamas 
problemas.  

Svarbiausios kolektyvinės sutarties nuostatos 

Kolektyvinė sutartis pasirašyta 2015 m. balandžio 7 dieną. Kolektyvinė sutartis taikoma tik akcinės bendrovės 
Lietuvos pašto darbuotojams.  

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, bendrovės vadovybė pradėjo derybas su profesinėmis 
sąjungomis dėl kolektyvinės sutarties ir Darbo tvarkos taisyklių atnaujinimo. 

Darbuotojų sauga 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 2018 m. Lietuvos pašte atnaujinta 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikla.  Šio komiteto pagrindinis uždavinys – padėti įmonei užtikrinti 
tinkamą darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose. Komiteto pirmininkė - Organizacijos vystymo departamento 
vadovė Giedrė Tarbūnienė. 

Bendrovė užtikrina darbuotojams visas socialines garantijas. Kolektyvinėje sutartyje numatyta priemonių 
papildomam darbuotojų saugumui užtikrinti, bendrovėje atliekami darbo vietų profesinės rizikos vertinimai. 

Asmeninėmis apsaugos priemonėmis – darbo rūbais, avalyne, apkaustais nuo slidumos, pirštinėmis, dujų balionėliais 
– darbuotojai aprūpinami kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.  

Iniciatyva „Už saugią Lietuvą“ stiprina bendruomenių tvarumą 

Jau antrus metus bendrovė yra nacionalinės saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadorė. 2017 m. veiklos 
20-metį minėjusiame vaikų dienos centre Širvintose kasdien apsilanko per 30 vaikų. Dauguma jų – iš socialinės rizikos 
šeimų. Šiame vaikų dienos centre vaikai ruošia namų darbus, mokosi namų ruošos, užsiima rankdarbiais ir kt. Vaikų 
dienos centro tikslas – padėti socialinių problemų ir socialinę atskirtį patiriančioms vaikus auginančioms šeimoms. 
Bendrovė skyrė Širvintų vaikų dienos centrui paramą patalpų remontui. Bendrovė prie šio centro veiklos prisideda 
ne tik finansiškai: Lietuvos pašto darbuotojai aplankė dienos centro vaikus su Lietuvos pašto edukacine programa, 
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per Kalėdas išpildė per 40 vaikų kalėdines svajones. Bendrovės darbuotojai šiame centre lankosi kelis kartus per 
metus.  

2017 m. gruodžio 8 d. Lietuvos pašto centrinėje būstinėje vyko tradicinė kepinių labdaros mugė. Joje kulinarinius 
sugebėjimus demonstravo Lietuvos pašto administracijos darbuotojai. Kepinių mugės metu buvo surinkta daugiau 
kaip 300 eurų. Šie pinigai buvo skirti nešiojamajam kompiuteriui Kupiškio vaikų dienos centrui nupirkti.  

2017 m. gruodžio 28 d. Lietuvos pašto darbuotojai aplankė Akmenės vaikų dienos centrą „Akmenėliai“. Jie išpildė 
daugiau kaip 30 vaikų svajones – padovanojo dovanų, kurių vaikai prašė Kalėdų senelio. Dovanų pageidavimų būta 
įvairiausių: lėlių, „Lego“ konstruktorių, saldainių ir kt. Tačiau dažniausias vaikų laiškuose minėtas noras – gauti 
žieminių drabužių: striukių, pirštinių, kepurių, šalikų. Vaikų dienos centro auklėtinių norai dar kartą primena, kad 
būtina stiprinti socialinę apsaugą ir mažinti socialinę atskirtį šalyje.  

Pagarba žmogaus teisėms 

Bendrovė pasisako už žmogaus teisių gerbimą. Ataskaitinių metų laikotarpiu buvo išleistas Etikos kodeksas, kuris 
galioja visiems darbuotojams, jis pristatomas ir klientams bei partneriams. Bendrovės Etikos kodekse pabrėžiami 
sąžiningumo, atsakomybės, atskaitomybės, pagarbos įstatymui, žmogui ir jo teisėms, nešališkumo, objektyvumo, 
teisingumo ir pavyzdinio elgesio principai. Šiais principais savo veikloje turi vadovautis kiekvienas organizacijos 
(bendrovės) darbuotojas. Visą Etikos kodekso dokumentą galima rasti bendrovės tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt.  

5.3. Kovos su korupcija ir kyšininkavimo klausimai 

Bendrovėje rengiama „0 tolerancijos korupcijai“ politika 

Bendrovė nuolatos diegia kovos su korupcija priemones. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo persvarstyti bendrovės vidaus 
teisės aktai, reglamentuojantys dovanų priėmimą, paramos skyrimą. 2017 m. vasarą paruoštas bendrovės vidaus 
dokumentai –Antikorupcinė bendrovės politika ir Etikos kodeksas. Įdiegtas „pranešimų kanalas“ ir nustatyta gautų 
pranešimų nagrinėjimo tvarka. Bendrovė viešina veiklą, susijusią su korupcijos prevencija, tam internetinėje 
svetainėje sukurtas atskiras skyrelis „Korupcijos prevencija“. Sudaryta galimybė suinteresuotiems asmenims teikti 
pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių bendrovės internetinėje svetainėje. 

Organizuota korupcijos prevencijos ir edukacinių mokymų, daugiausia jų, skirta darbuotojams, atsakingiems už 
korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus ir ūkio subjektų priežiūrą.  

Nauja paramos skyrimo tvarka 

2017 m. parengta Lietuvos pašto paramos ir bendradarbiavimo strategija, persvarstytos strateginės kryptys. Nuo 
2017 m. pagrindinėmis socialinės atsakomybės strateginėmis kryptimis išskirtos kultūra, sportas, švietimas ir 
edukacija, moksliniai tyrimai ir socialinė rūpyba. Patvirtinus paramos ir bendradarbiavimo tvarką, visuomenei 
sudaryta galimybė stebėti, prie kokių projektų prisideda įmonė, ir pateikta aiški instrukcija, kaip teikti paraiškas. Visą 
būtiniausią su tuo susijusią informaciją galima rasti bendrovės internetinėje svetainėje www.lietuvospaštas.lt. 

5.4. Kitos socialinės atsakomybės veiklos 

Pašto ženklų leidyba 

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia 25–27 naujus pašto mokos ženklus. Išleisti ir išimti 
iš apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 
5 pastraipa). 

Pašto ženklų temos renkamos remiantis Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos taisyklių, 
patvirtintų LR susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-258, II skirsniu, o pašto ženklų projektai 
renkami ir spausdinami remiantis minėtojo įsakymo III ir IV skirsniais.  

2017 m. į apyvartą buvo išleisti 25 nauji pašto ženklai, pašto blokai ir serijos. 
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Lietuvos pašto šimtmečio iniciatyva „Susieti žmones, suburti šalį“ 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. po Lietuvą keliauja menininkės Jolitos Vaitkutės iš daugiau nei 10 tūkst. pašto ženklų 
suklijuotas tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus portretas. Iki 2018 m. lapkričio mėn. šis portretas aplankys visus 
centrinius Lietuvos paštus. 

Per 2017 m. bendrovė surengė per 100 kūrybinių dirbtuvių ir ekskursijų vaikams, moksleiviams visos Lietuvos 
paštuose. 

Lietuvos paštas 2017 m. lapkričio mėn. visus Lietuvos vaikus kvietė dalyvauti atvirlaiškių piešimo konkurse „Susieti 
žmones, suburti šalį“. Šiam konkursui pateikta per tūkstantį piešinių. Laimėtojų piešiniai bus išleisti atvirlaiškių 
formatu bei 2018 m. nemokamai dalinami per valstybei svarbias sukaktis. Atvirlaiškius numatyta dalinti visuose 
didžiuosiuose šalies savivaldybių ir prekybos centruose įsikūrusiuose paštuose. 

Kitos iniciatyvos 

 2017 m. sostinės centriniame pašte buvo surengtos 7 filatelijos parodos. Jose eksponuota pašto ženklų, 

vokų, atvirlaiškių, nuotraukų ir kitų filatelijos gaminių. Savo parodas pristatė filatelistai prof. Liudas Mažylis, 

Henrikas Kebeikis, Algimantas Dugnas, Jonas Načiūnas, dailininkas grafikas Antanas Rimantas Šakalys ir 

Antanas Jasulaitis.  

 Kelis kartus per metus administracijos darbuotojai tradiciškai tampa neatlygintinais kraujo donorais. 

Nuolatinis bendradarbiavimas vykdomas su Nacionaliniu kraujo centru. 

 Lietuvos paštas kartu su Pasauline pašto sąjunga kvietė visus Lietuvos moksleivius dalyvauti epistolinio 

rašinio konkurse. Šis konkursas 2017 m. vyko 46-ą kartą, Lietuvoje gauta per 100 darbų.  

 Lietuvos paštas prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Ačiū, Lietuva“. „Ačiū, Lietuva“ – tai galimybė padėkoti 

Lietuvai už tai, kokia ji yra, ir garsiai pasakyti, kokia ji yra svarbi.   

 Kelerius metus iš eilės bendrovė prisijungia prie LR Vyriausybės kanceliarijos organizuojamo projekto 

„Moksleiviai į Vyriausybę“. Šiais metais projekte dalyvavę moksleiviai Kamilė ir Edvardas iš arti susipažino su 

pašto darbu, išbandė „LP EXPRESS“ kurjerio darbą bei mobiliojo laiškininko įrangą.  

 2017 m. pavasarį vykęs Projektų valdymo čempionatas (International Project Management Association) – 

tai tarptautinis projektas, į kurį šalies aukštųjų mokyklų studentai kasmet kviečiami varžytis, išbandyti jėgų 

projektų valdymo srityje. Lietuvos paštas buvo pagrindinis šio projekto partneris. Studentai turėjo galimybę 

išgirsti, kaip valdomi svarbiausi Lietuvos pašto projektai. Ši iniciatyva, prie kurios įgyvendinimo prisidėjo 

Lietuvos paštas, – tai galimybė su akademiniu jaunimu dalintis ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktiniais 

patarimais. 

Ateities įžvalgos 

Lietuvos pašto įmonių grupė siekia tapti viena iš atskaitingiausių ir skaidriausių šalies bendrovių.  

Iki 2021 m. bendrovė didžiausią dėmesį sieks skirti bendruomenėms, santykiams su darbuotojais, skaidrumui ir 
etiškai veiklai, o vykdomą socialiai atsakingą veiklą susieti su darnaus vystymosi tikslais.  

Informacija apie specialiuosius įpareigojimus 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ patronuojanti įmonė 
Lietuvos paštas specialiaisiais įpareigojimais laiko universaliosios pašto paslaugos teikimą ir periodinių leidinių 
pristatymą kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams. 
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LP grupė 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinyje balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitoje nepateikia finansinės 
informacijos paskirstymo pagal atliekamas funkcijas. Informacija apie patronuojančios įmonės Lietuvos pašto 
vykdomus specialiuosius įpareigojimus pateikta atskiru dokumentu. 

Informacija apie Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo IV–VII skyrių nuostatų 
laikymąsi 

LP grupė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 
patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis. 2017-ųjų metinis pranešimas parengtas atsižvelgiant į Skaidrumo 
užtikrinimo gairių nuostatas ir reikalavimus. 

 

 
Generalinė direktorė 

Asta Sungailienė 



AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

Pardavimo pajamos 4 76 940 059 71 908 599 70 466 802 66 424 328
Kitos pajamos 5  726 611  731 463  772 430  767 850

77 666 670 72 640 062 71 239 232 67 192 178

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (42 417 178) (41 607 093) (41 359 623) (40 669 218)

Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos (11 704 720) (10 902 160) (11 704 720) (10 902 160)

Komunalinių paslaugų sąnaudos (1 786 987) (1 983 186) (1 687 349) (1 886 797)
Transporto nuoma (2 406 019) (2 378 305) (2 385 667) (2 361 775)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (1 644 442) (1 343 818) (1 573 586) (1 287 081)
Turto remontas ir priežiūra (2 622 839) (2 560 247) (2 381 071) (2 379 634)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (2 524 350) (2 060 597) (1 968 910) (1 621 732)
Kitos sąnaudos 6 (10 733 453) (9 548 914) (6 386 167) (5 208 977)

(75 839 988) (72 384 322) (69 447 093) (66 317 375)
Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 826 682  255 740 1 792 139  874 803
Finansinės veiklos pajamos 7  578 005  454 841  961 635  783 116
Finansinės veiklos (sąnaudos) 7 ( 634 817) ( 627 254) ( 634 764) ( 623 275)
Pelnas (nuostoliai) 1 769 870  83 327 2 119 010 1 034 644
Pelno mokestis 25 ( 196 590) ( 64 444) ( 224 881) ( 42 021)
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 573 280  18 883 1 894 129  992 623

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

- - - -

arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais

- - - -

arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais

Iš viso bendrųjų pajamų (sąnaudų) 1 573 280  18 883 1 894 129  992 623

1 826 380 3.399.660
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

      Asta Sungailienė

Generalinė direktorė

        (parašas)

Konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Andrius Bendikas Aurika Pelanienė

Finansų ir administravimo 

padalinio direktorius

Buhalterinės apskaitos 

departamento vadovė, 

vyriausioji buhalterė

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu

Šias finansines ataskaitas 2018 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu

Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

      (parašas)       (parašas)

GRUPĖ BENDROVĖ
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.
TURTAS

Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas 8 5 022 960 4 979 633 3 035 663 2 882 095
Ilgalaikis materialusis turtas 9 29 998 484 28 889 046 27 317 747 26 870 900
Investicinis turtas 10 2 710 193 2 032 698 2 710 193 2 032 698
Ilgalaikis finansinis turtas 11  71 801  261 494 6 569 498 6 003 265
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 25   46 317   136 190 -   136 190

37 849 755 36 299 061 39 633 101 37 925 148

Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui 13 -  1 028 669 -  1 028 669
Atsargos 14  3 164 382  3 085 751  3 142 669  3 077 752
Iš pirkėjų gautinos sumos 15  5 397 031  6 354 797  4 657 068  5 665 661
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 

pajamos
16  16 821 799  15 771 419  16 779 361  15 742 693

Kitos gautinos sumos 17  2 966 008  3 832 293  2 739 997  3 786 653

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18  5 860 107  4 843 066  5 695 820  4 682 231
 34 209 327  34 915 995  33 014 915  33 983 659

Turto iš viso  72 059 082  71 215 056  72 648 016  71 908 807

NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas 19  32 791 579  32 791 579  32 791 579  32 791 579
Privalomasis rezervas 20   861 544   861 544   861 254   861 254
Kiti rezervai 20 -   2 381 -   2 381
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (10 382 250) (11 957 911) (8 663 905) (10 560 415)
Nuosavo kapitalo iš viso  23 270 873  21 697 593  24 988 928  23 094 799

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos 21  5 782 369  5 062 411  5 782 369  5 062 411
Ilgalaikės išmokos darbuotojams 23   299 972   342 116   297 656   339 800
Dotacijos ir subsidijos 24   33 163   11 517   33 163   11 517
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 25   162 879 -   162 879 -

 6 278 383  5 416 044  6 276 067  5 413 728
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos 21  5 156 950  5 434 389  5 156 950  5 423 346
Skolos tiekėjams 12 219 908 12 365 672 11 338 350 11 858 331
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos 26  23 831 644  24 432 221  23 756 330  24 376 262
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis 23   432 622   462 237   430 684   460 299
Pelno mokestis 25   10 662 - - -
Kitos mokėtinos sumos 27   858 040  1 406 901   700 707  1 282 043

 42 509 826  44 101 420  41 383 021  43 400 281
Įsipareigojimų iš viso  48 788 209  49 517 464  47 659 088  48 814 008

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  72 059 082  71 215 056  72 648 016  71 908 807

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

      Asta Sungailienė

Generalinė direktorė

        (parašas)

Andrius Bendikas Aurika Pelanienė

Finansų ir administravimo 

padalinio direktorius

Buhalterinės apskaitos 

departamento vadovė, 

vyriausioji buhalterė

      (parašas)

Konsoliduota ir atskira finansinės būklės ataskaita

GRUPĖ BENDROVĖ

      (parašas)

Šias finansines ataskaitas 2018 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:

Gruodžio 31 d. 
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira pinigų srautų ataskaita Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Pastabos 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 573 280  18 883 1 894 129  992 623

Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:

Pelno mokestis 25 ( 102 479)  116 615 ( 74 188)  94 192

Nusidėvėjimas ir amortizacija  8, 9, 10, 24 2 524 350 2 060 597 1 968 910 1 621 732

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas) 5, 6 ( 57 809) ( 111 952) ( 57 809) ( 111 952)

Ilgalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo skirto parduoti ir nematerialiojo 

turto nurašymas ir vertės sumažėjimo pokytis
8, 9  3 106  10 750  3 306  10 750

llgalaikio turto skirto parduoti vertės sumažėjimas 13 -  73 184 -  73 184

Iš pirkėjų gautinų sumų, ilgalaikių gautinų sumų ir atsargų vertės 14, 15  170 569  253 308  146 065  252 508

Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimo pokytis - - - ( 904 510)

Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas) 23 ( 71 759)  11 841 ( 71 759)  11 897

Atidėjinių pasikeitimas 27 ( 545 548)  915 060 ( 545 548)  915 060

Sukauptų sąnaudų pasikeitimas 26  268 632  416 266  295 568 1 195 037

Sukauptų pajamų pasikeitimas 16, 17 (1 532 717) (2 269 996) (1 532 718) (2 269 996)
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis 25  252 752 ( 52 171)  299 069 ( 52 171)

Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas  114 629  144 221 ( 269 300) ( 266 192)

2 597 006 1 586 607 2 055 725 1 562 162
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas 14 ( 85 730) ( 889 394) ( 72 017) ( 893 259)

Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas 15  794 297  668 468  845 124  881 356

Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų  16, 17 1 758 089 (2 399 496) 1 908 734 (2 239 345)

Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) ( 145 765) 4 542 201 ( 519 981) 4 795 149

Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) 26, 27 ( 848 990) 2 761 332 ( 927 754) 1 986 513

Sumokėtas pelno mokestis ( 61 599) ( 211 489) ( 75 874) ( 204 211)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 4 007 307 6 058 229 3 213 957 5 888 365

Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) 8, 9 (3 563 780) (4 111 907) (2 393 203) (2 095 010)

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 8, 9  191 834 1 297 336  190 326 1 297 336

Paskolų suteikimas - - ( 810 000) (2 289 000)
Paskolų susigrąžinimas  53 580  571 316  93 580  571 316

Gautos palūkanos  20 099  16 446  399 853  258 314

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (3 298 267) (2 226 809) (2 519 444) (2 257 044)

Finansinės veiklos pinigų srautai

Paskolų gavimas  719 959 2 039 893  719 959 2 039 893

Paskolų (grąžinimas) ( 266 396) (3 225 835) ( 266 396) (3 225 835)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) ( 11 043) ( 171 180) - -

Dividendų (išmokėjimas) - ( 692 298) - ( 692 298)

(Sumokėtos) palūkanos ( 134 520) ( 122 691) ( 134 488) ( 120 208)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  308 000 (2 172 111)  319 075 (1 998 448)

Grynasis pinigų srautų padidėjimas 1 017 041 1 659 309 1 013 589 1 632 873

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 4 843 066 3 183 757 4 682 231 3 049 358
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 5 860 107 4 843 066 5 695 820 4 682 231

Papildoma pinigų srautų informacija:

Nepiniginė investicinė veikla:
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas skolon -  247 770 -  247 770

  0   0

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

      Asta Sungailienė

Generalinė direktorė

        (parašas)       (parašas)

Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo 

padalinio direktorius

      (parašas)

Šias finansines ataskaitas 2018 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:

Buhalterinės apskaitos 

departamento vadovė, 

vyriausioji buhalterė

Aurika Pelanienė

GRUPĖ BENDROVĖ
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRUPĖ Pastabos
Įstatinis 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas
Kiti rezervai

Nepaskirstytasis 

pelnas
Iš viso

Likutis 2016 m. sausio 1 d. 32 791 579  731 738 - (11 111 422) 22 411 895

Grynasis pelnas (nuostoliai) - - -  18 883  18 883

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -

Viso bendrųjų pajamų - - -  18 883  18 883

Pervesta į privalomąjį rezervą -  129 806 - ( 129 806) -

Pervesta į kitus rezervus - -  43 268 ( 43 268) -

Panaudota iš kitų rezervų - - ( 40 887) - ( 40 887)

Patvirtinti dividendai - - - ( 692 298) ( 692 298)

Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 544  2 381 (11 957 911) 21 697 593

Grynasis pelnas - - - 1 573 280 1 573 280

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -

Viso bendrųjų pajamų - - - 1 573 280 1 573 280

Panaudota iš kitų rezervų 19 - - ( 2 381)  2 381 -

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 544 - (10 382 250) 23 270 873

Išmokėtų dividendų ir  vidutinio akcijų skaičiaus santykis  už 2017 m. - 0,00  (2016 m. - 0,006) (19 pastaba).

BENDROVĖ Pastabos
Įstatinis 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas
Kiti rezervai

Nepaskirstytasis 

pelnas
Iš viso

Likutis 2016 m. sausio 1 d. 32 791 579  731 448 - (10 687 666) 22 835 361

Grynasis pelnas (nuostoliai) - - -  992 623  992 623

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -

Viso bendrųjų pajamų - - -  992 623  992 623

Pervesta į privalomąjį rezervą -  129 806 - ( 129 806) -

Pervesta į kitus rezervus - -  43 268 ( 43 268) -

Panaudota iš kitų rezervų - - ( 40 887) - ( 40 887)

Patvirtinti dividendai - - - ( 692 298) ( 692 298)

Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 254  2 381 (10 560 415) 23 094 799

Grynasis pelnas - - - 1 894 129 1 894 129

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -

Viso bendrųjų pajamų - - - 1 894 129 1 894 129

Panaudota iš kitų rezervų 19 - - ( 2 381)  2 381 -

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 254 - (8 663 905) 24 988 928

Išmokėtų dividendų ir  vidutinio akcijų skaičiaus santykis  už 2017 m. - 0,00  (2016 m. - 0,006) (19 pastaba).
#REF!

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

      Asta Sungailienė

Generalinė direktorė

        (parašas)

Konsoliduota ir atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Šias finansines ataskaitas 2018 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:

Andrius Bendikas Aurika Pelanienė

Finansų ir administravimo padalinio 

direktorius

Buhalterinės apskaitos 

departamento vadovė, vyriausioji 

buhalterė

      (parašas)       (parašas)

(įmonės administracijos vadovo pareigų 
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija 

                                                                             UAB „Baltic post"          UAB „LP mokėjimų sprendimai“        UAB „Lietuvos pašto      
                                                                                                                                                                                       finansinės paslaugos“  
Šalis                                                                              Lietuva                                       Lietuva                                          Lietuva
Bendrovės valdomų akcijų dalis                            100 proc.                                  100 proc.                                      100 proc.

Investicijos dydis (apskaitinė vertė Eur.)                   0                                            2 896                                             2 896

2017 m. pelnas (nuostoliai)                                  (210 936)                                  (99 990)                                         (8 774)      

Nuosavas kapitalas 2017-12-31 d.                    (6 526 059)                                  (9 897)                                          11 525

Veikla                                                             Pasiuntinių paslaugos        Konsultacinės paslaugos           Spausdinimo paslaugos

2

Grupės/Bendrovės pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant Grupės 2017 m. finansines ataskaitas yra šie:

2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Grupės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti 

Europos sąjungoje (toliau – ES).

Šios finansinės ataskaitos yra konsoliduotos Grupės/Bendrovės finansinės ataskaitos, kurios parengtos įsigijimo savikainos principu. 

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų taikymas

Grupės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, kurios buvo pritaikytos nuo 2017 m. sausio 1 d.:

·         12 TAS „Pelno mokesčiai: Atidėtojo pelno mokesčio turto iš nerealizuotų nuostolių pripažinimas“ (pataisos)

Pataisos patikslina, kaip apskaityti atidėtojo pelno mokesčio turtą nerealizuotiems nuostoliams, kad būtų išvengta skirtingo 12 TAS „Pelno mokesčiai“ 

taikymo praktikoje. Konkretūs klausimai, kuomet buvo jis taikomas skirtingai, apima įskaitomųjų laikinųjų skirtumų pripažinimą dėl tikrosios vertės

sumažėjimo, dėl turto vertės atstatymo virš jo balansinės vertės, dėl tikėtino būsimo mokestinio pelno ir dėl konsoliduotų vertinimų palyginimo su

atskirais vertinimais. Grupei/Bendrovei šios pataisos buvo neaktualios .

·         7 TAS „Pinigų srautų ataskaita“: Atskleidimo iniciatyva (pataisos)

Pataisos pateikia atskleidimus, kurie leidžia finansinių ataskaitų naudotojams įvertinti įsipareigojimų pasikeitimus dėl finansinės veiklos, įskaitant

pasikeitimus dėl pinigų srautų ir ne piniginius pokyčius. Pataisos sukonkretina, kad vienas iš atskleidimo būdų yra lentelės pateikimas, kurioje būtų

pateikiamas suderinimas tarp laikotarpio pradžios ir pabaigos likučių finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimams kylantiems dėl finansinės veiklos,

įskaitant pasikeitimus dėl finansinės veiklos pinigų srautų, tikrosios vertės ir kitus pasikeitimus. Grupė/Bendrovė pritaikė pataisas ir į finansines

ataskaitas įtraukė papildomą atskleidimą (21 pastaba).

2017 m. gruodžio 31 d. Grupės  darbuotojų skaičius buvo  5 415 (2016 m. gruodžio 31 d. –  5 741).

2017 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir jos 100 proc. valdomos dukterinės įmonės: UAB „Lietuvos pašto finansinės 

paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“ ir UAB „Baltic post".

Dukterinių įmonių duomenys 2017 m. gruodžio 31 d. buvo:

2016 m.  Bendrovė gavo elektroninių pinigų  įstaigos licenciją.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

J.Jasinskio g. 16,

Vilnius,

Lietuva.

Bendrovė savo veiklą pradėjo 1992 m. sausio 2 d. ir buvo pavadinta Valstybės įmonė Lietuvos paštas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2005 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštą“ nuo 2006 m. sausio 3 d. pertvarkė 

valstybės įmonę Lietuvos paštas į Akcinę bendrovę Lietuvos paštas. Grupės veikla apima universaliųjų, kitų pašto, pasiuntinių, spausdinimo, konsultacinių, 

finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

Bendrovė filialų neturi.

Reikšmingų apskaitos principų santrauka

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro (2016 m. gruodžio 31 d.- 0,29 

euro).  Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų, visos akcijos yra  paprastosios ir pilnai apmokėtos.

Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2018 m. balandžio 4 d. Bendrovės akcininkai turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines 

ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės paruošti naujas finansines ataskaitas.
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)

Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai 

·         9 TFAS „Finansinės priemonės: klasifikacija ir vertinimas“ 

Standartas įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Galutinė 9 TFAS 

„Finansinės priemonės“ versija apima visus finansinių instrumentų projekto aspektus ir pakeičia 39 TAS „Finansiniai instrumentai: Pripažinimas ir 

vertinimas“ bei visas ankstesnes 9 TFAS versijas. Standartas pateikia naujus reikalavimus klasifikavimui ir vertinimui, vertės sumažėjimo ir 

apsidraudimo sandorių apskaitai.  Vadovybė atliko standarto taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad  standarto taikymas neturės reikšmingo 

poveikio Grupės/Bendrovės finansiniams rezultatams.

·         15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“

Standartas įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 15 TFAS nustato penkių pakopų modelį, kuris (su keliomis

išimtimis) taikomas pagal sutartį su klientu uždirbtoms pajamoms pripažinti nepriklausomai nuo pajamas uždirbusio sandorio tipo ar ūkio šakos.

Standarto reikalavimai taikomi pripažįstant ir įvertinant pajamas ar nuostolius iš tam tikro ne finansinio turto, kuris nėra priskiriamas bendrovės

įprastinei veiklai, pardavimo (pavyzdžiui ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto pardavimui). Reikės atskleisti išsamią informaciją, įskaitant

bendros pajamų sumos paskirstymą į komponentus; informaciją apie veiklos įsipareigojimus; sutarties turto ir įsipareigojimų straipsnių likučių

pokyčius tarp laikotarpių ir pagrindinius sprendimus bei apskaitinius įvertinimus. Preliminariu Vadovybės vertinimu, standarto pritaikymas neturės

reikšmingos įtakos finansinei būklei bei finansinėms ataskaitoms, kadangi Grupė/Bendrovė neturi ilgalaikių kontraktų su daugiaelemenčiais

pakeitimais, neturi imk-arba-mokėk pobūdžio kontraktų, nėra pardavimų skatinimų, nėra reikšmingų kontraktų sudarymo išlaidų ar reikšmingų

išankstinių apmokėjimų, kontraktų pakeitimai yra reti ir kt.

·         15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (išaiškinimai)

Išaiškinimai įsigalioja nuo ar 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis jų taikymas yra leidžiamas. Išaiškinimų tikslas – 

išaiškinti Tarptautinės apskaitos  standartų valdybos (TASV) ketinimus rengiant 15TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ reikalavimus, 

konkrečiau pakeičiant  „atskiro identifikavimo“ principo apibūdinimą veiklos įsipareigojimų nustatyme, svarstant ir vertinant, ar įmonė veikia kaip 

pagrindinis asmuo ar agentas, taip pat papildant intelektinės nuosavybės ir honorarų apskaitos gaires kontrolės ir licencijavimo principų taikymu. 

Išaiškinimai taip pat pateikia papildomų praktinių pavyzdžių įmonėms, kurios taiko 15 TFAS pilnai retrospektyviai arba kurios nutaria taikyti 

modifikuotą retrospektyvų būdą. Dėl standarto poveikio vertinimio žr. ankstesnį paragrafą.

·         16 TFAS „Nuoma“

Standartas įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 16 TFAS nurodo, kaip pripažinti, vertinti, pateikti ir atskleisti

nuomą abiems sutarties šalims, t.y. klientui (nuomininkui) ir tiekėjui (nuomotojui). Naujasis standartas reikalauja nuomininkams pripažinti daugelį

nuomos sandorių finansinėse ataskaitose. Nuomininkai turės vienintelį nuomininko apskaitos modelį pagal visas nuomos sutartis su tam tikromis

išimtimis. Nuomotojų apskaita iš esmės nesikeičia. Vadovybė dar neatliko standarto taikymo poveikio išsamaus vertinimo, bet mano, kad dėl

standarto taikymo reikšmingai padidės Grupės/Bendrovės turtas ir įsipareigojimai.

·       10 TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas bendroves ir bendras įmones: Turto pardavimas ar įnašai 

tarp investuotojo ir jo asocijuotos bendrovės ar bendros įmonės“ (pataisos)

Pataisomis sprendžiama pripažinta neatitiktis tarp 10 TFAS ir 28 TAS reikalavimų, susijusių su turto pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo

asocijuotos ar bendros įmonės. Pagrindinė pataisų pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos pajamos ar nuostoliai, kai sandoris apima verslo

perleidimą (nepriklausomai nuo to ar jis vystomas dukterinėje įmonėje ar ne). Dalis pajamų ar nuostolių pripažįstama, kai sandoris apima turtą, kuris

neatitinka verslo apibrėžimo, net jei šis turtas priklauso dukterinei įmonei. 2015 m. gruodžio mėn. TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam laikui,

priklausomai nuo nuosavybės apskaitos metodo tyrimo projekto rezultatų. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių

pataisų pritaikymo įtakos.

·         2 TFAS: Akcijomis išreikštų mokėjimo sandorių klasifikacija ir vertinimas (pataisos)

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos numato

reikalavimus apskaitant nuosavybės teisės perdavimo ir neperdavimo sąlygų efektą, vertinant pinigais padengtus akcijomis išreikštus mokėjimus,

akcijomis išreikštiems mokėjimo sandoriams su sudengimo galimybe dėl mokestinių įsipareigojimų ir dėl akcijomis išreikštų mokėjimų nuostatų ir

sąlygų modifikavimo klasifikavimas yra keičiamas iš pinigais padengiamų į kapitalu padengiamas. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar

nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.
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2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas(tęsinys)

·         40 TAS: Pervedimai į Investicinį turtą (pataisos)

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos išaiškina, kada

subjektas turi perkelti turtą, įskaitant statomą ar vystomą turtą, į ar iš investicinio turto. Pataisos nustato, kad naudojimas pasikeičia, kai turtas

atitinka, arba nustoja atitikti, investicinio turto apibrėžimą ir yra įrodymų, apie naudojimo pokyčius. Vien vadovybės ketinimų pasikeitimas dėl turto

naudojimo nėra įrodymas, kad turto naudojimo pobūdis pasikeitė. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų

pritaikymo įtakos.

·         9 TFAS: „Išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensacija“ (pataisos)

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d., nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisomis leidžiama finansinį turtą su išankstinio

mokėjimo galimybe, kai susitarimo šaliai leidžiama reikalauti ar reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar gautų pagrįstą kompensaciją už pirma laiko

nutrauktą sutartį (tokiu būdu, žvelgiant iš turto turėtojo pozicijos, gali būti ir „neigiama kompensacija“), vertinti amortizuota savikaina arba tikrąja

verte per kitas bendrąsias pajamas. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.

·         28 TAS: Ilgalaikiai interesai asocijuotose ir bendrose įmonėse (pataisos)

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos apibrėžia, ar

atliekant ilgalaikių interesų asocijuotose ir bendrose įmonėse vertinimą, konkrečiai su vertės sumažėjimu susijusius reikalavimus, kurie, iš esmės,

sudaro „grynųjų investicijų“ dalį asocijuotose ar bendrose įmonėse, turėtų būti vadovaujamasi 9 TFAS, 28 TAS ar abiem kartu. Pataisos paaiškina,

kad, prieš taikydamas 28 TAS, subjektas taiko 9 TFAS tokiems ilgalaikiams interesams, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. Taikydamas 9 TFAS

subjektas neatsižvelgia į ilgalaikių interesų balansinės vertės pasikeitimus, atsirandančius dėl 28 TAS taikymo. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų.

Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.

·         19 TAS: Plano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas (pataisos) 

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos numato, kad

įmonės privalo naudoti atnaujintas aktuarines prielaidas siekiant įvertinti einamųjų paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas, susijusias su po plano

pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo likusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pataisos taip pat paaiškina kaip plano pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo

apskaita įtakoja reikalavimus, taikomus turto viršutinei ribai. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo

įtakos.

·         TFAKK 22-ASIS IŠAIŠKINIMAS: Sandoriai užsienio valiuta ir išankstiniai mokėjimai

Aiškinimas įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Aiškinime išaiškinama

sandorių, kurie apima išankstinių mokėjimų užsienio valiuta gavimą ar mokėjimą, apskaita. Aiškinime reglamentuojami sandoriai užsienio valiuta, kai

subjektas pripažįsta nepiniginį turtą ar nepiniginius įsipareigojimus, kylančius iš atlikto arba gauto išankstinio mokėjimo iki subjektui pripažįstant

susijusį turtą, sąnaudas ar pajamas. Aiškinime teigiama, kad sandorio data, siekiant nustatyti valiutos keitimo kursą, laikoma nepiniginio išankstinio

apmokėjimo arba būsimųjų laikotarpių pajamų įsipareigojimo pirminio pripažinimo data. Jeigu yra daugiau negu vienas išankstinis mokėjimas,

subjektas turi nustatyti sandorio datą kiekvienam atliktam išankstiniam mokėjimui ar išankstiniam pinigų gavimui. Šis išaiškinimas dar nepriimtas ES.

Vadovybė dar nėra įvertinus šio išaiškinimo pritaikymo įtakos.

TVAS išleido 2014-2016 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. 12 TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio

subjektuose atskleidimas“ pataisos įsigalioja nuo ar po 2017 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais (priimtos taikyti ES 2018 metais), o 1

TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį karta“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones“ pataisos

įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 28 TAS „Investicijos į asocijuotas bendroves ir bendras įmones“ pataisas

leidžiama pradėti taikyti anksčiau. Šių pataisų pritaikymas neturės įtakos Grupės/Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams, bet dėl jų gali būti

atskleidimo pokyčių.

12 TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“: pataisos paaiškina, kad atskleidimo reikalavimai pagal 12 TFAS, kiti nei

apibendrintos informacijos apie dukterines, bendras ir asocijuotas įmones pateikimas, taikomi ir įmonės investicijai į dukterinę, bendrą ar asocijuotą

įmonę, kuri laikoma su tikslu parduoti, paskirstyti savininkams ar nutraukti veiklą pagal 5 TFAS. 

1 TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą“: šis patobulinimas panaikina finansinių instrumentų, darbuotojų

išmokų ir investicinių bendrovių trumpalaikes atskleidimo išimtis, taikant tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus pirmą kartą.

28 TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones“: pataisos išaiškina, kad pirminio pripažinimo metu pasirinkimas tikrąja verte per pelną ar

nuostolius vertinti investicijas į asocijuotą ar bendrą įmonę rizikos kapitalo organizacijai ar kitai tokius reikalavimus atitinkančiai įmonei gali būti

taikomas vertinant kiekvieną investiciją į asocijuotą ar bendrą veiklos įmonę atskirai.
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2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas(tęsinys)

·         TFAKK 23-ASIS IŠAIŠKINIMAS: Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio apskaitos

Išaiškinimas įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Išaiškinimas skirtas

pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neapibrėžtumams, įtakojantiems 12 TAS taikymą. Jame paaiškinama kaip atsižvelgti į

mokestinio traktavimo neapibrėžtumus atskirai arba kartu, mokesčių institucijų vykdomus patikrinimus, pateikiamas tinkamas modelis kaip

atspindėti neapibrėžtumus ir apskaityti faktų bei aplinkybių pasikeitimą. Šis išaiškinimas dar nepriimtas ES. Vadovybė dar nėra įvertinus šio

išaiškinimo pritaikymo įtakos .

TVAS išleido 2015-2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d.

prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Šie metiniai patobulinimai dar nepriimti ES. Vadovybė dar nėra įvertinus

šių patobulinimų pritaikymo įtakos.

 3 TFAS  „Verslo jungimai“ ir 11 TFAS „Jungtinė veikla“ : 3 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris buvo jungtinė veikla, 

kontrolę, jis turi naujai atlikti anksčiau įgytame versle turėtų interesų vertinimą.  11 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris buvo 

jungtinė veikla, jungtinę kontrolę, subjektui nereikia iš naujo vertinti anksčiau šiame versle turėtų interesų

12 TAS „Pelno mokesčiai“ : Pataisomis išaiškinama, kad mokėjimų už finansinius instrumentus, klasifikuojamų kaip nuosavybės instrumentai, pelno

mokesčio sumos turėtų būti pripažintos pagal tai, kur buvo pripažinti paskirstytino pelno davę sandoriai ar įvykiai.

23 TAS „Skolinimosi išlaidos“: Pataisomis išaiškinamas standarto 14 punktas, t.y., kai ilgo parengimo turtas parengiamas jo numatytam naudojimui

ar pardavimui ir tam momentui yra likusių negrąžintų tikslinių paskolų, susijusių su ilgo parengimo turtu, tokios paskolos turi būti įtrauktos į subjekto

bendrųjų paskolų fondą. 

Grupė/Bendrovė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus aktualius standartus ir išaiškinimus nuo jų įsigaliojimo datos, jei jie bus patvirtinti taikyti 

Europos Sąjungoje. 

2.2 Finansinių ataskaitų valiuta

Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
Grupės/Bendrovės funkcinė valiuta yra eurai. Sandoriai, sudaromi užsienio valiuta, iš pradžių apskaitomi funkcine valiuta sandorio įvykdymo datą. 

Finansinis turtas ir įsipareigojimai išreikšti užsienio valiuta yra konvertuojami į funkcinę valiutą finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą, taikant 

finansinės būklės ataskaitos dienos valiutos keitimo kursą.

Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien skelbia Lietuvos bankas. 

2.3 Konsolidavimo principai

Grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos apima Akcinę bendrovę Lietuvos paštas ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės 

ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos principus. 

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos datos, kai 

kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra 

eliminuojami. Nuosavybė ir grynasis rezultatas, priskirtini akcininkų mažumai, finansinės būklės ataskaitoje ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra 

parodomi atskirai.

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kur Bendrovė:

 ·  turi galią valdyti ūkio subjektą į kurį investuojama (t.y. turi galiojančių  teisių, kurios jam šiuo metu suteikia galimybę vadovauti  svarbiai veiklai);

  ·  gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, į kurį investuojama;

  ·  gali naudotis savo galia valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama, kad paveiktų investuotojo grąžos dydį.
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2.4 Verslo jungimai

Verslo jungimai apskaitomi naudojant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra nustatoma sudedant pervesto atlygio tikrąją vertę įsigijimo dieną ir 

mažumos dalies įsigytame subjekte, jei tokia yra, sumą. Kiekvieno verslo įsigijimo atveju pirkėjas įvertina mažumos dalį įsigytame subjekte arba 

tikrąja verte, arba proporcinga įgyjamo subjekto identifikuojamo grynojo turto dalimi. Su įsigijimu susijusios patirtos išlaidos yra nurašomos, 

įtraukiant jas į administracines sąnaudas.

Jei verslo jungimas vykdomas etapais, pirkėjo iš anksčiau valdoma nuosavybės dalis įgyjamoje įmonėje yra įvertinama tikrąja verte įsigijimo dieną per 

bendrųjų pajamų ataskaitą. Neapibrėžta atlygio dalis, kurią pirkėjas turės mokėti, pripažįstama tikrąja verte įsigijimo dieną. Neapibrėžtojo atlygio, 

kuris laikomas turtu ar įsipareigojimu, tolimesni įvertinimai tikrąja verte bus pripažinti pagal 39 TAS: arba per pelną/nuostolį, arba kaip pokytis kitose 

bendrosiose pajamose. Jei neapibrėžtasis atlygis yra klasifikuojamas kaip nuosavas kapitalas, jis nėra  pakartotinai vertinamas, o jo vėlesnis 

mokėjimas yra apskaitomas nuosavo kapitalo dalyje. 

Prestižas yra pripažįstamas įsigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas pervestas atlygis, įskaitant pripažintą mažumos dalies sumą, viršija grynąją 

įsigyjamo turto ir įvertintų įsipareigojimų sumą.

Jei šis atlygis yra mažesnis nei tikroji įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto vertė, skirtumas yra pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Po 

pirminio pripažinimo prestižas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Vertės sumažėjimo 

įvertinimo tikslais verslo jungimo metu įgytas prestižas nuo įsigijimo datos yra priskiriamas tiems Grupės įplaukas kuriantiems vienetams, kurie, kaip 

tikimasi, turės naudos iš susijungimo, nepriklausomai nuo to, ar įgyjamos įmonės kitas turtas ar įsipareigojimai yra priskiriami šiems vienetams. 

Kai prestižas sudaro įplaukas kuriančio vieneto dalį, ir to vieneto sudėtyje esančios veiklos dalis yra parduodama, prestižas, susijęs su parduota 

veikla, yra įtraukiamas į parduodamos veiklos apskaitinę vertę, nustatant pelną arba nuostolius iš veiklos pardavimo. Tokiu atveju parduotas 

prestižas yra įvertinamas atsižvelgiant į parduotos veiklos santykinę vertę lyginant su likusia įplaukas kuriančio vieneto dalimi.

2.5 Informacija pagal segmentus

Grupės/Bendrovės akcijomis nėra prekiaujama biržoje, todėl Grupė netaiko 8 TFAS „Veiklos segmentai“. Dėl šios priežasties finansinėse ataskaitose 

nėra pateikiama informacija apie segmentus pagal 8 TFAS reikalavimus. 

2.6 Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, 

kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui.  Šių finansinių ataskaitų 

reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikes išmokas darbuotojams (2.22 ir 23 pastabos), turto vertės sumažėjimą (2.11, 2.23, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 pastabos), turto naudingo tarnavimo laikotarpius (2.8, 2.9, 2.10, 8, 9 ir 10 pastabos), atidėtąjį pelno mokestį (2.13 

ir 25 pastabos), sukauptų pajamų pripažinimą (2.7 ir 16 pastabos) ir sukauptų sąnaudų pripažinimą (2.7 ir 26 pastaba), periodinių leidinių pristatymo 

gyvenamųjų vietovių prenumaratioriams paslaugų kompensavimo gautinos sumos nustatymą (17 pastaba) ir įvertinimą ar nuomos sutartis atitinka 

finansinės ar veiklos nuomos kriterijus ( 2.20 ir 22 pastabos). Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių 

įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 

2.7 Pajamų/sąnaudų pripažinimas

Visos pajamos pripažįstamos atėmus pridėtinės vertės mokestį ir tiesiogiai su pardavimu susijusias nuolaidas. 

Pašto paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pašto ir kitų paslaugų teikimo pajamos, kai paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pripažįstamos suteikus paslaugas.

Pašto ženklų pardavimo pajamos pripažįstamos pinigų gavimo (sąskaitos išrašymo) momentu, kadangi nėra patikimo būdo nustatyti, kuriuo 

laikotarpiu pašto ženklas buvo panaudotas, t.y. buvo suteiktos paslaugos.

Pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, 

kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
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2.7 Pajamų/ sąnaudų pripažinimas (tęsinys)

Pašto paslaugų teikimo užsienio paštams pajamos/sąnaudos

Grupės/Bendrovės veikla grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų pašto paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo 

bei atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, Grupė/Bendrovė faktinius siuntinių duomenis, apimančius suteiktų/gautų pašto paslaugų 

kiekius bei gautinas/mokėtinas sumas, pateikia ir derina su pašto paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai 

per 2-3 mėnesius.  Faktiniai duomenys, apimantys pašto korespondencijos siuntimo suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius, pateikiami ir derinami su 

pašto paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktinių pašto korespondencijos gautinų 

/ mokėtinų sumų  skaičiavimas vykdomas po pusmečio pasibaigus  ataskaitiniam laikotarpiui, kai sužinomi faktiniai įkainiai. Faktiniai įkainiai yra 

paremti paslaugų kokybės tyrimais ir yra nustatomi atskiroms šalims tik praėjus nepilniems metams po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

Atsižvelgdama į faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis bei vėliausius žinomus galiojančius įkainius, Grupė/Bendrovė atlieka pajamų/sąnaudų 

sukaupimus.

Pasiuntinių ir terminalų paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Paslaugų teikimo pajamos, kai paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pripažįstamos suteikus paslaugas kai siunta pristatoma arba 

gavėjui arba į terminalą.

Pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, 

kurių metu buvo teikiamos paslaugos.

Kitos pajamos

Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą. 

Nuomos pajamos iš nuomojamo turto yra apskaitomos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. Palūkanų, nuomos ir kitos pajamos pripažįstamos 

kaupimo principu.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios 

pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių 

pajamų uždirbimu, ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo 

laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.

2.8 Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Įsigytas nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija apskaitoma 

bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per 3 - 10 metų naudingojo tarnavimo laikotarpį. 

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs.

Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą nematerialiojo 

turto naudojimo pobūdį.

Grupė/Bendrovė neturi nematerialiojo turto (išskyrus prestižą) su neribotu tarnavimo laikotarpiu. 
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2.9 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. 

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, 

susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam 

materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertės bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos 

nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas nepradėtas naudoti. 

Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi 

finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis, apskaičiuotas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto 

likutinės vertės, apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės per 

tokius įvertintus šio turto naudingo tarnavimo laikotarpius:

Pastatai                                                                            15 - 80 metų

Mašinos ir įrengimai                                                        6 - 10 metų

Transporto priemonės                                                          10 metų

Kompiuterinė technika                                                     3 - 7 metai

Ryšių priemonės                                                               3 - 15 metų

Baldai                                                                                       10 metų

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                   6 - 10 metų

Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  4 - 10 metų

Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinė vertė ir nusidėvėjimo metodas yra kasmet peržiūrimi, užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą ilgalaikio 

materialiojo turto naudojimo pobūdį.

2.10 Investicinis turtas 

Grupės/Bendrovės investicinį turtą sudaro ilgalaikis nekilnojamas turtas, kuris laikomas pajamoms iš nuomos gauti. Grupėje/Bendrovėje investiciniu 

turtu laikomas turtas, kuris  išnuomotas pagal vieną ar kelias veiklos nuomos sutartis ir jei išnuomotas plotas yra reikšmingas, lyginant su bendru 

plotu. Investicinis turtas apskaitomas įsigyjimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius. Pradinę 

investicinio turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto 

parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos po to, kai investicinis turtas jau 

yra parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, bendrųjų pajamų ataskaitoje. Turto 

nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą nurašant tokį turtą iki jo likutinės vertės per 15 - 80 metų naudingo tarnavimo 

laikotarpį.

Investicinis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. Bet kokios pajamos ar 

išlaidos, atsiradusios dėl turto nurašymo (apskaičiuojamos kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra įtraukiamos į tų 

metų bendrųjų pajamų ataskaitą. Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada ir tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.

2.11 Turto vertės sumažėjimas

Finansinis turtas

Finansinio turto vertės sumažėjimas vertinamas kiekvienai finansinės būklės ataskaitos datai.

Kai paaiškėja, kad Grupė/Bendrovė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, finansinio turto, apskaityto 

amortizuota verte, vertės sumažėjimo ar blogų gautinų sumų nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais 

pripažintų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po nurašymo 

atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra pripažįstama tik tiek, kad 

neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas.

Kai yra objektyvių įrodymų, kad egzistuoja nekotiruojamo nuosavybės instrumento, kuris nėra apskaitytas tikrąja verte todėl, kad tikroji vertė negali 

būti patikimai įvertinta, vertės sumažėjimas, nuostolių suma įvertinama kaip skirtumas tarp apskaitinės vertės ir dabartinės apskaičiuotų pinigų 

srautų vertės, diskontuotos taikant panašaus finansinio turto rinkos grąžos normą. 

Kitas turtas 

Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija 

turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, 

atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas 

yra apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.
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2.12 Tikrosios vertės vertinimas

Tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gaunama parduodant turtą ar sumokėta už įsipareigojimų perleidimą įprastu sandoriu tarp rinkos dalyvių vertinimo 

datai. Tikrosios vertės nustatymas remiasi prielaida, kad turto pardavimo ar įsipareigojimų perleidimo sandoris vyksta:

-          pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje;

-          neesant pagrindinės rinkos, labiausiai šiam turtui ar įsipareigojimams palankioje rinkoje. 

Pagrindinė arba palankiausia rinkos turi būti prieinamos Grupei/Bendrovei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma naudojant prielaidas, kurias rinkos dalyviai naudotų įvertinant turto ir įsipareigojimų kainą, darant 

prielaidą, kad jie veikia siekdami geriausio ekonominio rezultato.

Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba 

opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių.

Grupė/Bendrovė naudoja vertinimo metodikas, kurios esamomis aplinkybėmis yra tinkamos ir apie kurias turima pakankamai duomenų tikrajai 

vertei nustatyti, naudodama kuo daugiau svarbių stebimų duomenų ir kuo mažiau nestebimų duomenų.

Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėje ataskaitoje, yra suskirstomi pagal toliau aprašomą 

tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai vertei nustatyti naudojamais reikšmingais žemiausio lygio duomenimis:

     1 lygis – tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos aktyviosiose rinkose;

     2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose naudojami tiesiogiai ar netiesiogiai rinkoje stebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi 

nustatant tikrąją vertę;

     3 lygis – vertinimo metodikos, kuriose rinkoje nestebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę.

Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripažįstami pakartotinai, Grupė/Bendrovė pakartotinai vertindama skirstymą nusprendžia, ar 

perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos lygių (pagal žemiausio lygio duomenis, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę apskritai) kiekvieno 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Vertinimus atlieka vadovybė kiekvieną ataskaitinę dieną. Siekdama atskleisti informaciją apie tikrąją vertę Grupė/Bendrovė nustatė turto ir 

įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų pobūdį, ypatybes bei riziką ir anksčiau apibūdintą tikrosios vertės hierarchijos lygį.

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose Grupė/Bendrovė neturėjo reikšmingo pakartotinai arba vieną kartą tikrąja verte įvertinto 

turto ar įsipareigojimų, išskyrus laikomą parduoti ilgalaikį materialųjį turtą (13 pastaba). 

Turtą ir įsipareigojimus, kurių tikroji vertė atskleidžiama finansinėse ataskaitose sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš pirkėjų ir kitos gautinos 

sumos, prekybos ir kitos skolos bei paskolos. Vadovybė įvertino, kad paskolų tikroji vertė 2017 m. ir 2016 m. gruodžio  31 d. buvo apytikriai lygi jų 

balansinei vertei, kadangi už jas buvo mokamos kintamos palūkanų normos, o kito minėto finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė apytiksliai 

prilygsta jų apskaitinei vertei daugiausiai dėl šių priemonių trumpalaikio termino 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d.

2.13 Pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis yra apskaitomas bendrųjų pajamų 

ataskaitoje, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra susijęs su straipsniais, tiesiogiai apskaitytais nuosavame kapitale, tada jis apskaitomas nuosavame 

kapitale.

Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių 

priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Grupės/Bendrovės įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus 

atvejus, kai Grupės/Bendrovės įmonė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių 

finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. Nuo 2014 m. sausio 1 d. 

perkeltinais mokestiniais nuostoliais galima padengti ne daugiau kaip 70 proc. einamųjų mokestinių metų apmokestinamojo pelno.

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų 

apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip 

tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo 

priimti ar iš esmės priimti finansinės būklės ataskaitos datą. 

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje 

atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra 

pripažįstama finansinėse ataskaitose.
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2.14 Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesniąją iš apskaitinės ir tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidas. Ilgalaikis turtas 

priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balansinė vertė atsipirks jį parduodant, o ne tęsiant jo eksploataciją. Ši sąlyga tenkinama tik tuomet, kai 

pardavimas yra labai tikėtinas ir turtas yra visiškai paruoštas greitam pardavimui. Perklasifikavus ilgalaikį turtą į turtą laikomą pardavimui, jam 

sustabdomas nusidėvėjimo skaičiavimas.

Jei Grupės/Bendrovės turtas klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nebetenkina aukščiau aprašytų sąlygų, Grupė/Bendrovė nebeklasifikuoja to 

turto kaip laikomo pardavimui ir įvertina tą ilgalaikį turtą likutine verte prieš turto perklasifikavimą į laikomą pardavimui, įvertinus bet kokius 

nusidėvėjimo, amortizacijos ar perkainojimo pataisymus, kurie būtų buvę apskaityti, jeigu turtas nebūtų klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui 

arba jo atsiperkamąja verte, nustatyta po sprendimo neparduoti turtą, priklausomai nuo to, kuri vertė yra mažesnė. Ilgalaikio turto, kuris nebe 

klasifikuojamas kaip turtas laikomas pardavimui, apskaitinės vertės pataisymai yra apskaitomi kaip ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai).

2.15 Atsargos

Atsargos apskaitomos jų įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Grynoji realizavimo vertė yra 

įvertinta pardavimo kaina įprastinėmis veiklos sąlygomis, atėmus pardavimų sąnaudas. Savikaina apskaičiuojama FIFO (first-in, first-out) metodu. 

Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, transportavimo ir kitos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos jų įsigijimui, bei mokesčiai, kurių Grupė/Bendrovė 

vėliau neatgauna iš valstybinių institucijų. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 

2.16 Finansinis turtas 

Vadovaujantis TAS 39 „Finansiniai instrumentai: pripažinimas ir vertinimas“ Grupės/Bendrovės finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, 

vertinamą tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje, investicijas, laikomas iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas ir galimą 

parduoti finansinį turtą. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo (pardavimo) dieną. Pirminio pripažinimo metu finansinis 

turtas yra apskaitomas tikrąja verte, įtraukiant (išskyrus finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje) sandorio sudarymo 

išlaidas. 

Paskolos ir gautinos sumos

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinė finansinė priemonė su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuria neprekiaujama 

aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos iš pradžių yra apskaitomos suteikto atlygio tikrąja verte. Gautinos sumos po pirminio pripažinimo yra apskaitomos 

amortizuota verte naudojant efektyvios palūkanų normos metodą atėmus bet kokius vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas arba nuostoliai 

pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas.

Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti sumažėjusi, tada balansinė gautinų sumų vertė 

yra mažinama naudojant vertės sumažėjimų sąskaitą. Nuvertėjusios paskolos ir gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip 

nebeatgaunamos.

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė neturėjo jokio galimo parduoti finansinio turto, investicijų laikomų iki išpirkimo termino ir 

finansinio turto vertinamo tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

2.17 Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas 

Finansinis turtas 

Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra nutraukiamas, kai:

-        baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;
-        Grupė/Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per trumpą 

laiką;

 -       Grupė/Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusią 

riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę. 

Kai Grupė/Bendrovė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia nei išlaiko su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir neperleidžia 

turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Grupė/Bendrovė yra vis dar susijusi. Grupės/Bendrovės sąsaja su turtu, kuris buvo 

perleistas kaip garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią  Grupei/Bendrovei gali 

tekti sumokėti.
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2.17 Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas (tęsinys)

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai vienas esamas finansinis 

įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės 

pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių 

verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip pelnas arba nuostoliai.

2.18 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą 

pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose sąskaitose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios 

investicijos.

2.19 Skolos

Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų 

lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolį (išskyrus kapitalizuotą dalį - žr. žemiau). Skolos 

priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės būklės ataskaitos datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas finansinės būklės 

ataskaitos datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.

Skolinimosi išlaidos 

Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo kriterijus atitinkančio turto įsigijimui, statybai ar gamybai, yra kapitalizuojamos kaip 

atitinkamo turto įsigijimo savikainos dalis. Kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Skolinimosi išlaidos apima palūkanas 

ir kitas su lėšų skolinimusi patirtas išlaidas. Grupės/Bendrovės pasirinkimu, tikslinės paskolos užbaigus tikslinės paskirties turto statybą/įsigijimą 

netampa bendrosiomis, todėl susijusios skolinimosi išlaidos toliau nekapitalizuojamos. 
Grupė/Bendrovė taiko kapitalizavimo principą visam turtui, tačiau per 2017 ir 2016 m. nebuvo patirta skolinimosi išlaidų, atitinkančių minėtus 

kapitalizavimo kriterijus.

2.20 Lizingas (finansinė nuoma) ir veiklos nuoma

Nustatymas, ar sutartis laikoma nuomos sutartimi, yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar sutartis yra susijusi su

specifiško turto naudojimu bei ar sutartis suteikia teisę naudoti turtą.

Finansinė nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas

Finansinė nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda perduodama Grupei/Bendrovei kaip turto savininkui, yra 

kapitalizuojama lizingo sutarties pasirašymo metu lizinguojamo turto tikrąja verte ar, jei mažesnė, minimalių lizingo mokėjimų dabartine verte. 

Lizingo mokėjimai yra paskirstyti tarp finansinių sąnaudų ir lizingo įsipareigojimo dengimo tam, kad būtų pasiekta tolygi palūkanų norma likusiai 

mokėjimų daliai. Finansinės sąnaudos yra apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Lizinguojamas nuomojamas turtas yra nudėvimas per trumpesnį laikotarpį (naudingo tarnavimo laiko ar nuomos laikotarpį), jei nėra reikšmingo 

įrodymo, kad Grupė/Bendrovė perims nuosavybę finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje.

Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas

Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos 

nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį.

Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja verte, bet koks pelnas ar 

nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus 

atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami proporcingai 

nuomos įmokoms per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra 

atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti. 

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą nuomos 

laikotarpį.

Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomotojas

Nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda Grupės/Bendrovės neprarandama, yra laikoma veiklos nuoma. Pradinės 

tiesioginės sąnaudos, patiriamos dėl nuomos derybų, yra pridedamos prie nuomojamo turto balansinės vertės ir yra pripažįstamos per nuomos 

laikotarpį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nuomos pajamos. Nuomos įmokos yra pripažįstamos pajamomis tuo laikotarpiu, kai yra uždirbamos.
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2.21 Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos ir subsidijos (toliau - dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti, laikomos 

dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse 

ataskaitose pripažįstama pajamomis per turto, susijusio su šia dotacija, nusidėvėjimo laikotarpį ir bendrųjų pajamų ataskaitoje mažina nusidėvėjimo 

sąnaudų straipsnį.

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, 

nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, suma 

pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms 

kompensuoti skirta dotacija.

Nuo 2012 m. Grupė/Bendrovė gauna kompensaciją už nuostolingą periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 

paslaugą. Kompensacijos suma yra įvertinama Grupės/Bendrovės vadovybės pagal Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 

vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 835 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 707 redakcija). Kompensacija yra pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo 

laikotarpiu, kuriame yra patiriamos susijusios sąnaudos ir kai galima patikimai įvertinti jog kompensacijos suma bus gauta. Kompensacijos suma yra 

atvaizduojama kitose sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.22 Ilgalaikės išmokos darbuotojams

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Grupės/Bendrovės įmonių sulaukus pensinio amžiaus, 

priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka. 

Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina pripažįstama sąnaudomis iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje. Anksčiau patirtos išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis lygiomis dalimis per vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti išmoką. Dėl išmokų sąlygų pakeitimo (sumažinimo 

arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstami iš karto. 

Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. 

Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą. Dabartinė 

išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, 

išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. 

Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.23 Investicijos į dukterines įmones 

Atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines įmones yra apskaitomos įsigijimo savikainos metodu. Investicijų vertė mažinama 

pripažįstant investicijų vertės sumažėjimą. Toks vertės mažinimas yra vertinamas ir taikomas kiekvienai investicijai atskirai.

2.24 Atidėjiniai

Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Grupė/Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų įsipareigojimą kaip praeities įvykių pasekmę; kuri greičiausiai 

pareikalaus ekonominių resursų įsipareigojimams vykdyti ir ta suma gali būti patikimai apskaičiuota. Sąnaudos susijusios su atidėjinių apskaitymu, 

yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai yra diskontuojami prieš 

mokestine norma, kuri atspindi įsipareigojimui būdingą riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko 

tarpą, yra apskaitomas kaip skolinimosi sąnaudos.

2.25 Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsipareigojimus, susijusius su verslo jungimais. 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 yra tikėtina, kad bus 

gautos pajamos arba ekonominė nauda. 

2.26 Pobalansiniai įvykiai 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės/Bendrovės padėtį finansinės būklės ataskaitos dieną (koreguojantys įvykiai), 

finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

2.26 Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansines ataskaitas, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus tuos atvejus, kai atskiras 

TFAS leidžia arba reikalauja tokio užskaitymo.
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2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

24 122 037 20 409 181 24 122 037 20 409 181
19 879 946 18 591 606 19 879 946 18 591 606

12 053 077 11 618 457 12 061 861 11 618 457

6 979 528 6 462 690 1 358 879 1 840 521

Periodinių leidinių prenumerata 4 098 736 4 203 319 4 098 736 4 203 319

Mažmeninė ir komisinė prekyba 5 400 140 5 877 244 5 400 140 5 877 244

4 406 595 4 746 102 3 545 203 3 884 000

76 940 059 71 908 599 70 466 802 66 424 328

5 Kitos pajamos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

 583 980  609 023  606 800  637 914

Ilgalaikio turto pardavimo pelnas, grynasis rezultatas  65 181  120 513  65 181  120 513

 77 450  1 927  100 449  9 423

 726 611  731 463  772 430  767 850

6

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

a) 3 361 216 3 687 084 3 361 216 3 687 084

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį 1 607 723 1 485 888 1 607 723 1 483 580
Investicijos į patronuojamąją įmonę vertės sumažėjimas (atstatymas) - - - ( 904 510)
Ilgalaikio turto skirto pardavimui vertės sumažėjimas -  73 184 -  73 184

 7 372  8 561  7 372  8 561
Ryšio sąnaudos 1 060 190 1 021 527 1 025 716  988 512

b) 4 021 625 3 458 264  279 748  492 551
Patalpų nuoma 2 621 398 2 461 003 2 266 225 2 165 952

 795 945  793 166  686 386  744 862
 668 977  697 299  653 470  681 746
 399 507  347 406  351 346  302 375

Bankų paslaugos  185 250  158 331  137 803  123 923

 77 174  71 529  67 497  66 738

Sąnaudų kompensavimas c) (5 486 882) (7 099 426) (5 486 882) (7 099 426)

1 413 958 2 385 098 1 428 546 2 393 845

10 733 453 9 548 914 6 386 167 5 208 977

c) Grupės/Bendrovės Sąnaudų kompensavimą  sudaro prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse  5 486 882  eurų (2016 metais - 6 341 080 eurų) bei 

universalių pašto paslaugų teikimo nuostolio kompensacija 758 346  eurų 2016 metais (2.20 ir 17 pastaba). 2017 m. LR Ryšių reguliavimo tarnyba 

nepatvirtino nuostolių kompensavimo dydžio teikiant universaliąją pašto paslaugą.

Pardavimo pajamos

Nuoma

Finansinės paslaugos

GRUPĖ BENDROVĖ

Draudimo paslaugos

Pašto paslaugos (išskyrus UPP)
Universaliosios pašto paslaugos (UPP)

Pasiuntinių pašto paslaugos

Universaliųjų  pašto paslaugų pajamos Grupėje/Bendrovėje per 2017 m., lyginant su 2016 m. pajamomis, padidėjo 18 proc. dėl  26 proc. išaugusių 

daiktų siuntimo paslaugos apimčių.

Kurjerių paslaugų sąnaudos

Konsultacinės, audito ir apsaugos paslaugos

Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, grynas 

Kitos paslaugos

Inkasacija ir palydos mokestis

GRUPĖ BENDROVĖ

Sutartinių klientų pašto paslaugų (išskyrus UPP) padidėjimą, palyginti su 2016 m. duomenimis, nulėmė informacijos siuntimo paslaugų padidėjimas. 

Paprastosios mažosios korespondencijos išsiųsta ir gauta 8 proc., o registruotosios mažosios korespondencijos - 9 proc. daugiau.

BENDROVĖ

Perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė

Kitos sąnaudos

Reklama ir reprezentacija

GRUPĖ

Kitos pajamos

b) Grupės/Bendrovės Kurjerių paslaugų sąnaudos išaugo padidėjus su kurjerių veikla susijusioms pajamoms.

Kitos sąnaudos 

a) Grupės/Bendrovės 2017 m. perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė sumažėjo, nes  sumažėjo mažmeninės prekybos apimtys lyginant su 2016 m.
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7 Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos  555 528  434 316  555 528  434 316

 20 099  16 446  403 787  344 273
 2 107  2 117  2 107  2 565

Kitos finansinės veiklos pajamos   271  1 962   213  1 962

Finansinės veiklos pajamų iš viso  578 005  454 841  961 635  783 116

( 134 520) ( 122 691) ( 134 488) ( 118 967)

( 490 750) ( 501 888) ( 490 729) ( 501 633)
(9 548) (2 675) (9 548) (2 675)

( 634 817) ( 627 254) ( 634 764) ( 623 275)

8 Nematerialusis turtas

Prestižas

Išankstinis 

mokėjimas

Patentai ir 

licenzijos

Programinė 

įranga Iš viso

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. -  997 023  61 805 1 896 504 2 955 332

Įsigijimai - 1 965 226  98 817  439 885 2 503 928

Perklasifikavimai tarp grupių - (1 154 444) - 1 154 444 -

Nurašymai - - - - -

Amortizacija - - ( 20 492) ( 459 135) ( 479 627)

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. - 1 807 805  140 130 3 031 698 4 979 633

2016 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė 1 294 840 1 807 805  697 248 6 734 318 10 534 211

Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimas (1 294 840) - ( 557 118) (3 702 620) (5 554 578)

Likutinė vertė - 1 807 805  140 130 3 031 698 4 979 633

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. - 1 807 805  140 130 3 031 698 4 979 633

Įsigijimai - -  89 601  747 867  837 468

Perklasifikavimai tarp grupių - ( 871 900) -  773 285 ( 98 615)

Nurašymai - - - - -

Amortizacija - - (44 145) ( 651 381) ( 695 526)

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. -  935 905  185 586 3 901 469 5 022 960

5 022 960
2017 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė 1 294 840  935 905  705 033 8 203 233 11 139 011

Sukaupta amortizacija (1 294 840) - ( 519 447) (4 301 764) (6 116 051)

Likutinė vertė -  935 905  185 586 3 901 469 5 022 960

5 022 960

(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą buvo sumokėti įvertinus pridėtinės vertės mokestis (98 615 eurų), perklasifikuojant turtą iš išankstinių 

mokėjimų į ilgalaikį nematerialųjį turtą, sumokėta pridėtinės vertės mokesčio suma  buvo perkelta į  gautino pridėtinės vertės mokesčio straipsnį. 

Palūkanų pajamos
Delspinigių pajamos

Palūkanų (sąnaudos)

GRUPĖ

GRUPĖ BENDROVĖ

Finansinės veiklos (sąnaudų) iš viso 
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8 Nematerialusis turtas (tęsinys)

Patentai ir 

licencijos

Išankstinis 

mokėjimas

Programinė 

įranga
Iš viso

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2016 m. sausio 1 d.  61 805  244 011 1 606 462 1 912 278

Įsigijimai  97 797  919 947  302 380 1 320 124

Perklasifikavimai tarp grupių - ( 644 723)  644 723 -

Nurašymai - - - -

Amortizacija (20 294) - ( 330 013) ( 350 307)

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.  139 308  519 235 2 223 552 2 882 095

2016 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė  696 228  519 235 5 650 361 6 865 824

Sukaupta amortizacija ( 556 920) - (3 426 809) (3 983 729)

Likutinė vertė  139 308  519 235 2 223 552 2 882 095

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.  139 308  519 235 2 223 552 2 882 095

Įsigijimai  89 601 -  618 311  707 912

Perklasifikavimai tarp grupių - ( 518 862)  481 518 ( 37 344)

Nurašymai - - - -

Amortizacija (43 805) - ( 473 195) ( 517 000)

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.  185 104   373 2 850 186 3 035 663

2017 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė  704 013   373 6 697 954 7 402 340

Sukaupta amortizacija ( 518 909) - (3 847 768) (4 366 677)

Likutinė vertė  185 104   373 2 850 186 3 035 663

Jungtinės veiklos sutarties pagrindu (12 pastaba) 2017 m. Grupėje sukurtas nematerialus turtas už 773 285 eurų (2016 m. už 1 154 444 eurų) 

perklasifikuotas iš išankstinių mokėjimų Grupės į programinės įrangos grupę, o  2017 m. Bendrovėje šios sutarties pagrindu sukurtas nematerialus 

turtas už 481 518 eurų (2016 m. už 644 723 eurų) perklasifikuotas iš išankstinių mokėjimų Bendrovės į programinės įrangos grupę. Minėtam 

nematerialiam ilgalaikiam turtui nustatytas 5-10 metų amortizacijos laikotarpis. 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą buvo sumokėti įvertinus pridėtinės vertės mokestis (37 344 eurų), perklasifikuojant turtą iš išankstinių 

mokėjimų į ilgalaikį nematerialųjį turtą, sumokėta pridėtinės vertės mokesčio suma  buvo perkelta į  gautino pridėtinės vertės mokesčio straipsnį. 

Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacija yra įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų 

straipsnį.

BENDROVĖ
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9 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Transporto 

priemonės

Kitas 

materialus 

turtas

Išankstiniai 

apmokėjimai Iš viso
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

22 776 701 2 376 907 1 356 918 2 588 785 - 29 099 311
Įsigijimai -  726 574  21 745  737 765  121 895 1 607 979
Pardavimai ( 472 396) ( 16 246) - (  80) - ( 488 722)
Nurašymai - (  619) (  391) ( 10 131) - ( 11 141)
Perkelta iš investicinio turto  301 507 - - - -  301 507
Perklasifikavimas tarp grupių  165 551 - ( 165 551) -
Perkelta į turtą skirtą pardavimui ( 79 152) - - - - ( 79 152)
Nusidėvėjimas ( 364 495) ( 343 865) ( 270 071) ( 562 305) - (1 540 736)

22 327 716 2 742 751 1 108 201 2 588 483  121 895 28 889 046

2016 m. gruodžio 31 d. 
Įsigijimo vertė 42 269 541 5 396 087  4 425 966 4 577 094  121 895 56 790 583
Sukauptas nusidėvėjimas (12 872 162) (2 653 336) ( 3 265 190) (1 988 611) - (20 779 299)
Sukauptas vertės sumažėjimas (7 069 663) - (  52 575) - - (7 122 238)

22 327 716 2 742 751 1 108 201 2 588 483  121 895 28 889 046

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

22 327 716 2 742 751 1 108 201 2 588 483  121 895 28 889 046

Įsigijimai  26 880  416 925 - 1 672 238  611 061 2 727 104
Pardavimai (  701) ( 28 354) (  1) (  497) - ( 29 553)
Nurašymai - (  523) (  291) ( 3 291) - ( 4 105)
Perkelta iš investicinio turto  204 216 - - - -  204 216
Perklasifikavimas tarp grupių -  570 161 - - ( 570 161) -
Perkelta į turtą skirtą pardavimui - - - - - -
Nusidėvėjimas ( 338 728) ( 423 761) ( 236 453) ( 789 282) - (1 788 224)

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 22 219 383 3 277 199  871 456 3 467 651  162 795 29 998 484

29 998 484
2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 42 699 679 6 297 773  4 171 106 6 017 255  732 956 59 918 769
Sukauptas nusidėvėjimas (13 444 185) (3 020 574) ( 3 267 206) (2 549 604) ( 570 161) (22 851 730)
Sukauptas vertės sumažėjimas (7 036 111) - (  32 444) - - (7 068 555)

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 22 219 383 3 277 199  871 456 3 467 651  162 795 29 998 484

- -   0 -

GRUPĖ

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. 

Likutinė vertė 2016 m. sausio 1 d. 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 
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9 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

Pastatai ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Transporto 

priemonės

Kitas 

materialus 

turtas

Iš viso

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

22 776 701 1 170 619 1 349 670 2 307 333 27 604 323

Įsigijimai -  37 193  21 745  715 948  774 886

Pardavimai ( 472 396) ( 16 246) - (  80) ( 488 722)

Nurašymai - (  619) - ( 10 131) ( 10 750)

Perkelta iš investicinio turto  301 507 - - -  301 507

Perklasifikavimas tarp grupių  165 551 - - ( 165 551) -

Perkelta į turtą skirtą pardavimui ( 79 152) - - - ( 79 152)

Nusidėvėjimas ( 364 495) ( 124 727) ( 265 773) ( 476 197) (1 231 192)

22 327 716 1 066 220 1 105 642 2 371 322 26 870 900

2016 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė 42 269 541 2 542 640 4 401 456 4 147 473 53 361 110

Sukauptas nusidėvėjimas (12 872 162) (1 476 420) (3 243 239) (1 776 151) (19 367 972)

Sukauptas vertės sumažėjimas (7 069 663) - (52 575) - (7 122 238)

22 327 716 1 066 220 1 105 642 2 371 322 26 870 900

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

22 327 716 1 066 220 1 105 642 2 371 322 26 870 900

Įsigijimai  26 880  57 998 - 1 600 413 1 685 291

Pardavimai (  701) ( 26 846) (1) ( 497) ( 28 045)

Nurašymai - ( 2) ( 291) (3 013) ( 3 306)

Perkelta iš investicinio turto  204 216 - - -  204 216

Perklasifikavimas tarp grupių - - - - -

Perkelta į turtą skirtą pardavimui - - - - -

Nusidėvėjimas ( 338 728) (123 741) (233 894) ( 714 946) (1 411 309)

Likutinė vertė 2017m. gruodžio 31 d. 22 219 383  973 629  871 456 3 253 279 27 317 747

2017 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė 42 699 679 2 520 188 4 146 596 5 547 075 54 913 538

Sukauptas nusidėvėjimas (13 444 185) (1 546 559) (3 242 696) (2 293 796) (20 527 236)

Sukauptas vertės sumažėjimas (7 036 111) - (32 444) - (7 068 555)

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 22 219 383  973 629  871 456 3 253 279 27 317 747

BENDROVĖ

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. 

Likutinė vertė 2016 m. sausio 1 d. 
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9 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

Pastatai ir statiniai  158 852  157 821  158 852  157 821

Mašinos ir įrengimai  782 578  793 736  782 578  793 736

Transporto priemonės  971 925  830 181  971 925  830 181

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  431 556  182 066  269 351  170 740

Kitas ilgalaikis materialusis turtas  313 180  316 891  313 180  316 891

2 658 091 2 280 695 2 495 886 2 269 369

10 Investicinis turtas

Pastatai
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. 2 866 982
Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųjį turtą ( 301 507)
Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti ( 490 734)
Nusidėvėjimas ( 42 043)
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 2 032 698

2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 2 937 634
Sukauptas nusidėvėjimas ( 904 936)
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 2 032 698

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. 2 032 698

Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųjį turtą ( 204 216)

Perklasifikavimas iš turto skirto parduoti  924 197

Nusidėvėjimas ( 42 486)
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 2 710 193

2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 3 559 324
Sukauptas nusidėvėjimas ( 849 131)

2 710 193

Grupės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2017 m. sudaro  1 788 224 eurus (1 540 736 eurus 2016 m.). Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas 2017 m. sudaro  1 441 309 eurus (1 231 192 eurus 2016 m.) Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas yra įtrauktas į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.

Dalies investicinio turto, kuris skirtas pardavimui, vidutinė kainą už kvadratinį metrą pagal apskaitinius duomenis - 135,46 Eur/m2. 

2017 m. gruodžio 31 d. dalis Grupės/Bendrovės pastatų, kurių likutinė vertė buvo 5 010 923 eurai, buvo įkeista Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas 

(21 pastaba). 

GRUPĖ BENDROVĖ

GRUPĖ/BENDROVĖ

Vadovybės manymu 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d., tikroji investicinio turto vertė reikšmingai nesiskiria nuo jo apskaitinės vertės ir pagal 2.12 

pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui. 

Dalis Grupės/Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto buvo visiškai nusidėvėjusi, tačiau vis dar naudojama veikloje:

2017 m. gruodžio 31 d. dalis investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 110 903 eurai, buvo įkeista Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas (21 pastaba). 

Gruodžio 31 d.

Investicinis turtas apima dalį biurų pastatų nuomojamų juridiniams ir fiziniams asmenims. Taip pat jam priskiriamas turtas nenaudojamas veikloje, bet  

iš kurio tikimasi vertės padidėjimo pardavimo metu. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos per 2017 metus, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, 

bendrųjų pajamų ataskaitoje yra apskaitytos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnyje 42 486 eurai (42 043 eurai 2016 m.).

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

Per 2017 metus Grupės nurašyto materialaus turto savikaina sudarė 578 480 eurų (sukauptas nusidėvėjimas - 574 375 eurus). Per 2017 metus 

Bendrovės nurašyto materialaus turto savikaina sudarė 546 602 eurų (sukauptas nusidėvėjimas - 543 297 eurus).
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11 Ilgalaikis finansinis turtas

2017 m. 2016 m. 

 3 467 687 3 467 687

 11 331 072 10 561 072

 116 072  344 343

14 914 831 14 373 102

-Suteiktų paskolų ir investicijų į dukterinę įmonę vertės sumažėjimas (8 274 064) (8 274 065)

-Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas (71 268) (95 772)

6 569 498 6 003 265

12

Su pašto paslaugų pinigus generuojančiu vienetu susijusio ilgalaikio turto vertės sumažėjimo vertinimas

5 proc. 

padidėjimas

1 proc. 

sumažėjimas

5 proc. 

padidėjimas

1 proc. 

sumažėjimas

(1 673)    815 (1 308)    529

Turto vertės sumažėjimas

 Toliau pateiktoje  lentelėje atskleidžiama pinigus generuojančio turto vertės jautrumo analizė keičiantis diskonto normai 2017 m. gruodžio 31 d. ir 

2016 m. gruodžio 31 d.:

Investicijos į dukterines įmones

Paskolos dukterinėms įmonėms

Po vienerių metų gautinos sumos

2016 gruodžio 31 d. Bendrovė įvertino investicijos į  UAB „Baltic post"  vertę turto naudojimo vertės metodu ir  atstatė investicijos vertės sumažėjimą  

904 510 eurų sumai. 2017 gruodžio 31 d. investicijos į UAB „Baltic post" vertinimas atskleistas 12 pastaboje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jautrumo lygis

2016 m. gruodžio 31d.

Remiantis  UAB “Baltic Post” atsiperkamosios vertės testu, atliktu vadovybės, 2017 m. gruodžio 31 d. papildomo vertės sumažėjimo nebuvo nustatyta 

investicijai ir UAB „Baltic post" suteiktoms paskoloms Bendrovės atskirose ataskaitose bei jokio vertės sumažėjimo nebuvo nustatyta  UAB „Baltic 

post" pinigus generuojančio vieneto ilgalaikiam turtui Grupės konsoliduotose ataskaitose.

Investicijos ir suteiktų paskolų dukterinei įmonei UAB „Baltic post” bei UAB „Baltic post" pinigus generuojančio turto vertės sumažėjimas

2017 metais UAB Newsec Valuations atliko  UAB  „Baltic Post”  pinigus generuojančio vieneto retrospektyvų ( 2015 m. gruodžio 31 d.)  atsiperkamosios 

vertės vertinimą bei pateikė nuomonę dėl verslo vertės 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic post"   pinigus generuojančio vieneto vertė 2016 m. 

gruodžio 31 d. datai buvo 3 798 tūkst.  eurų.  Skaičiuojant atsiperkamąją vertę turto naudojimo vertės metodu 2016 gruodžio 31 d. datai taikyta 16,68 

proc. diskonto norma (prieš pelno mokestį).  2017 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės vadovybė atliko pinigus generuojančio vieneto turto 

atsiperkamosios vertės vertinimo testą, kuris remiasi diskontuotų pinigų srautų modeliu. Nustatyta testuojamo turto vertė 4 568 tūkst. eurų. UAB 

„Baltic post" valdyba yra patvirtinusi 5 metų finansinės veiklos prognozę nuo 2018 m. iki 2022 m.  Prognozei nuo 2023 m. iki 2027 m. taikomas 5-5,5 

proc. pajamų augimo koeficientas. 2017 m. buvo naudojamas 16,68 proc. diskonto norma (prieš pelno mokestį).                                                                                                                        

Įtaka pinigus generuojančio vieneto vertei 

tūkst. EUR 

Per 2017 metus  Bendrovė suteikė 810 000  eurų paskolą dukterinei įmonei  UAB „Baltic post", o  UAB „Baltic post" Bendrovei grąžino 40 000 eurų 

paskolos dalį.  2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suteikusi  9 380 000  eurų paskolą dukterinei įmonei  UAB „Baltic post" ir 1 951 072 eurų paskolą 

UAB „LP mokėjimų sprendimai". Negrąžintų paskolų metinė  palūkanų norma yra fiksuota  3,5 proc.  Pradelsimų gražinant paskolas nėra.

BENDROVĖ

Diskonto norma

Grupės/Bendrovės vadovybė atliko Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, susijusio su pašto paslaugų pinigus generuojančiu vienetu, 

vertės sumažėjimo testą  pagal parengtas veiklos prognozes ir pritaikydama paskaičiuotą svertinę kapitalo kainą diskonto normai pagrįsti ir nustatė, 

kad turto atsiperkamoji vertė (2017 m. gruodžio 31 d.) yra artima atitinkamo turto apskaitinei vertei. Testuojamo turto, susijusio su pašto paslaugų 

pinigus generuojančiu vienetu, vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 26 981 tūkst. eurų, kurią sudarė: nematerialusis turtas 1 860 tūkst.  eurų, ilgalaikis 

materialus turtas 27 318 tūkst.  eurų, investicinis turtas 2 710 tūkst.  eurų bei koregavimas dėl neigiamo apyvartinio kapitalo (4 907) tūkst. eurų. 

Atsiperkamoji vertė buvo nustatyta diskontuotų pinigų srautų metodu, vertinant  prognozuojamų 10 metų būsimų pinigų srautų dabartinę vertę 

diskontuotą taikant  9,2 proc. diskonto normą (prieš pelno mokestį). Bendrovės valdyba yra patvirtinusi  finansinės veiklos prognozę  iki 2022 m. 

Atliekant Bendrovės minėto turto vertės sumažėjimo testą prognozuojamas vidutinis metinis pajamų augimas 2018-2022 metais yra 6-8 procentai. 

Prognozei nuo 2023 m. iki 2026 m. taikomas 2 proc. pajamų augimo koeficientas. Liekamosios vertės vertinimui naudojamas 1 proc. augimo 

koficientas. Diskonto normai kintant nuo +2,5 proc. iki -1 proc. papildomo vertė sumažėjimo nenustatyta. 

Diskonto norma

2017 m. gruodžio 31d.
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12

13 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2016 m. sausio 1 d. 1 476 398

Vertės sumažėjimas ( 73 183)

Perklasifikavimas iš ilgalaikio turto  79 152

Perklasifikavimas iš/į investicinį turtą  490 734

Pardavimai ( 944 432)

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 1 028 669

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d. 1 028 669

Vertės sumažėjimas

Perklasifikavimas iš/į investicinį turtą ( 924 197)

Pardavimai ( 104 472)

Likutinė vertė 2017m. gruodžio 31 d. -

-

Finansinių paslaugų informacinių sistemų platformos vertės sumažėjimo vertinimas

Turtą, skirtą pardavimui, 2016 m. sudarė pastatai bei statiniai. Vertės sumažėjimas, susijęs su turtu, skirtu pardavimui, buvo įtrauktas į kitas sąnaudas 

bendrųjų pajamų ataskaitoje. Vadovybės manymu, tikroji turto, skirto pardavimui, vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo apskaitinės vertės ir pagal 2.12 

pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją buvo  priskirta 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.

2012-2016 m. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nutarimais buvo patvirtinti galimo parduoti nekilnojamojo turto (pastatų) sąrašai.  2017 

metais bendrovė sustabdė anksčiau valdybos patvirtintų ilgalaikio turto vienetų, kurie nebenaudojami Bendrovės veikloje, aktyvų pardavinėjimą, todėl 

Grupė/Bendrovė perklasifikavo 1 030 258 Eur (vertės sumažėjimas 106 061 Eur) vertės turtą iš ilgalaikio turto skirto parduoti į investicinį turtą. 2016 

m. iš ilgalaikio turto į turtą, skirtą parduoti, buvo perklasifikuota  turto už 79 900 Eur (vertės sumažėjimas 748 Eur), o iš investicinio turto į turtą, skirtą 

parduoti, perklasifikuota turto už 1 053 261 Eur (vertės sumažėjimas   93 692 Eur).  2016 m. dalis turto, kurio vertė  586 644 Eur (vertės sumažėjimas 

117 809 Eur) ir kurio nepavyko parduoti per 2016 metus, ir kurio   nebesitikima parduoti per 2017 metus, buvo perklasifikuota į investicinį turtą. 2016 

m. Grupė/Bendrovė turtą skirtą pardavimui apskaitė mažesniąja iš balansinės vertės ir tikrosios vertės atėmus įvertintas pardavimo išlaidas. Ilgalaikio 

turto skirto parduoti tikroji vertė buvo įvertinta remiantis nepriklausomų turto vertintojų atliktu turto vertinimu.

Turto vertės sumažėjimas (tęsinys)

Grupės/Bendrovės vadovybė nustato tikrosios vertės nustatymo politiką ir procedūras. Išorės vertintojai pasitelkiami reikšmingam  turtui vertinti. Dėl 

išorės vertintojų dalyvavimo sprendimas priimamas esant pokyčiams nekilnojamoto turto rinkoje. Į atrankos kriterijus įtraukiamos žinios, reputacija, 

nepriklausomumas ir profesinių standartų laikymasis. Pasitarusi su Grupės/Bendrovės išorės vertintojais, vadovybė sprendžia, kokius vertinimo 

metodus ir duomenis naudoti kiekvienu atveju. Vadovybė analizuoja turto   vertės judėjimus.  Tokiai analizei vadovybė patikrina pagrindinius duomenis 

naudotus paskutiniame vertinime sutikrindama vertinimo apskaičiavimų informaciją su sutartimis ir kitais aktualiais dokumentais. Kartu su 

Grupės/Bendrovės išorės vertintojais vadovybė taip pat lygina kiekvieno turto vieneto tikrosios vertės pokyčius pagal atitinkamus išorės šaltinius, kad 

nustatytų, ar pokyčiai yra pagrįsti.  Siekdama teisingai atskleisti tikrąją vertę, Bendrovė nustatė turto klases pagal turto pobūdį, savybes ir riziką, taip 

pat tikrosios vertės hierarchijos lygį .

GRUPĖ/BENDROVĖ

Turtui, kuris periodiškai pripažįstamas tikrąja verte finansinėse ataskaitose, Grupė/Bendrovė nustato, ar perkėlimai buvo atlikti tarp tikrosios vertės 

hierarchijos lygių (pastaba 2.12), kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš naujo įvertindama klasifikavimą (remdamasi žemiausio lygmens 

duomenimis, kurie yra reikšmingi tikrosios vertės kaip visumos nustatymui). 

Grupės/Bendrovės vadovybė  2014 m. gruodžio 30 d. (su 2016 liepos 22 d. pakeitimu)  pasirašė jungtinės veiklos sutartį (toliau JVS) dėl bendro 

produkto kūrimo. Įvertinus JVS turinį pagal TFAS reikalavimus, šios sutarties pagrindu iki 2017 m. gruodžio 31 d. sukurtas rezultatas Akcinėje 

bendrovėje Lietuvos paštas apskaitytas kaip nematerialus turtas 1 777 tūkst. eurų sumai, tame skaičiuje už 1 175 tūkst. eurų finansinėms paslaugoms 

teikti skirtas turtas (informacinės sistemos platforma), Grupės įmonėje UAB „LP mokėjimų sprendimai“ sukurta turto ir apskaitytas išankstinis 

mokėjimas už nematerialų ilgalaikį turtą 1 661 tūkst. eurų sumai. Grupė/Bendrovė turi teises į sukurtą  turtą, kurį sudaro 5 moduliai susiję su vykdoma 

finansine veikla ir 2 moduliai susiję su kita pašto vykdoma veikla.  Bendrovė yra suteikusi 1 951 tūkst. eurų paskolą dukterinei įmonei UAB „LP 

mokėjimų sprendimai“ (1 798 tūkst. eurų paskola susijusi su JVS sutartimi). Vadovybės manymu nėra neapibrėžtų įsipareigojimų susijusių su jungtinės 

veiklos sutartimi, o  Grupė/Bendrovė yra įvykdžiusi visus įsipareigojimus susijusius su šia  sutartimi. Pagal jungtinės veiklos sutartį sukurto turto 

(informacinės sistemos platforma) vertės sumažėjimo testas (Bendrovės testuojamas turtas 2 973 tūkst. eurų, Grupės testuojamas turtas 2 836 tūkst. 

eurų) neatnaujintas, nes kaip atskleista 32 pastaboje Grupės/Bendrovės vadovybė buvo suformuota tik po 2017 finansinių metų pabaigos, dėl ko 

Grupė/Bendrovė neturi vadovybės patvirtintos strategijos dėl tolesnio finansinių paslaugų vystymo. Pasikeitusi Grupės/Bendrovės vadovybė iš naujo  

svarstys finansinių paslaugų vystymo strategiją. 
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13 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui (tęsinys)

14 Atsargos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

 67 218  40 278  45 505  32 279

 95 829  90 447  95 829  90 447

3 039 213 2 985 805 3 039 213 2 985 805

3 202 261 3 116 530 3 180 548 3 108 531

(37 879) (30 779) (37 879) (30 779)

3 164 382 3 085 751 3 142 669 3 077 752

15 Iš pirkėjų gautinos sumos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte 6 163 159 7 983 085 5 403 973 7 273 384

( 766 128) (1 628 288) ( 746 905) (1 607 723)

5 397 031 6 354 797 4 657 068 5 665 661

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 dienų.

Iš pirkėjų gautinos ir kitos gautinos sumos yra nurašomos, kai vadovybė yra 100 proc. įsitikinusi, kad suma nebus grąžinta.

GRUPĖ BENDROVĖ
1 628 288 1 607 723

(1 024 287) (1024 287)

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus  162 127   163 469

 766 128  746 905

Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas (išskyrus nuvertėjusius gautinų sumų nurašymus) 2017 m. ir 2016 m. Grupės/Bendrovės 

bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį.

Konsignacijos pagrindu laikomų atsargų 2017 m. Grupė/Bendovė turėjo už 508 675 eurus ( 312 345 Eur - 2016 m.), šios atsargos nebuvo apskaitytos 

finansinės būklės ataskaitoje.

Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje 2017 m. sudarė 4 208 831 eurų (5 030 902

mln. eurų - 2016 m.).

2017 m. gruodžio 31 d. likutis

GRUPĖ BENDROVĖ

Gruodžio 31 d.

Atsargos ir medžiagos

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Grupės/Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 37 879 eurus (30 779 eurus 2016 m. 

gruodžio 31 d.). Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2017 m. ir 2016 m. Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų 

sąnaudų straipsnį. 

Gruodžio 31 d.

Nurašyta beviltiškų skolų per metus

Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas

Pagal rinkos palyginamąjį metodą turto tikroji vertė nustatoma remiantis palyginamaisiais sandoriais. Rinkos palyginamasis metodas remiasi sukeitimo 

principu, pagal kurį  potencialus pirkėjas nemokės už turtą daugiau nei kainuotų palyginamas pakaitinis turtas. Grupės/Bendrovės taikomas 

palyginamasis vienetas yra kaina už kvadratinį metrą (m2).  Grupės/Bendrovės turto, skirto pardavimui, vidutinė kainą  pagal apskaitinius duomenis 

2016 m. už kvadratinį metrą buvo  163 Eur/m2. 

BENDROVĖGRUPĖ

Atimti: vertės sumažėjimas

2016 m. gruodžio 31 d. likutis

Filatelinė produkcija
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15 Iš pirkėjų gautinos sumos (tęsinys)

GRUPĖ

iki 30 dienų 30-60 dienų 60 – 90 dienų 90 – 180 dienų Iš viso

2016 m. gruodžio 31 d.   308 137   62 556   24 389   84 852  6 354 797
2017 m. gruodžio 31 d.   373 211   44 206   35 931   76 234  5 397 031

BENDROVĖ iki 30 dienų 30-60 dienų 60 – 90 dienų 90 – 180 dienų Iš viso

2016 m. gruodžio 31 d.   298 681   61 047   22 885   81 928  5 665 661
2017 m. gruodžio 31 d.   302 638   44 206   34 473   73 655  4 657 068

Finansinio turto, kuris nėra pradelstas bei jam nėra apskaitytas vertės sumažėjimas, kokybė

16 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

(a) 13 014 913 11 482 195 13 014 913 11 482 195
 148 706  135 743  131 905  115 119

Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas (b) 3 453 239 4 098 601 3 427 602 4 090 499
Avansu sumokėtas pelno mokestis  204 941  54 880  204 941  54 880

16 821 799 15 771 419 16 779 361 15 742 693

 5 201 120

BENDROVĖ

 4 867 449
 5 874 863

 4 202 096

Iš pirkėjų gautinos sumos, 

kurių apmokėjimo terminas 

nėra praėjęs 

GRUPĖ

Iš pirkėjų gautinų sumų senaties analizė 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. (atėmus vertės sumažėjimą):

a) Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų straipsnyje Grupė/Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštams (paskirtiesiems 

operatoriams), kurios būna galutinai suderintos ir sąskaitos išrašomos dažniausiai tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitos datos. Kinijos 

paštas dar nepatvirtino 2015 m. laiškinės korespondencijos sąskaitos 2 mln eurų sumai dėl Kinijos pašto IT sistemų nesklandumų (šiai sąskaitai yra 

išankstinis apmokėjimas 1 mln eurų). Grupės/Bendrovės vadovybė nemato rizikos dėl sąskaitos  nepatvirtinimo ar neapmokėjimo ir šiuo metu derina 

sumą.

b) Užsienio paštai (paskirtieji operatoriai) kreditoriai, remiantis Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos bei jos reglamentų nuostatomis, gali reikalauti 

išankstinių apmokėjimų susijusių su tarptautinėmis pašto paslaugomis. 2017 m. gruodžio 31 d. didžiąją dalį išankstinių mokėjimų  - 2 873 735 Eur  

(2016 m. gruodžio 31 d.- 3 654 600 Eur)  sudaro mokėjimai susiję su tarptautinėmis pašto paslaugomis.

Gruodžio 31 d.

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių apmokėjimų terminas jau praėjęs, tačiau joms 

nėra apskaitytas vertės sumažėjimas
Iš pirkėjų gautinos sumos, 

kurių apmokėjimo terminas 

nėra praėjęs 

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių apmokėjimų terminas jau praėjęs, tačiau joms 

nėra apskaitytas vertės sumažėjimas

Ateinančio laikotarpio sąnaudos

Nėra požymių, kad finansinių ataskaitų sudarymo datai gautinos sumos, kurios nėra padengtos bei jų vertė nėra sumažinta, nebus apmokėtos.

Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos
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17 Kitos gautinos sumos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

(a) 2 711 402 3 704 425 2 711 402 3 704 424

 219 333  129 000 - -
Kitos gautinos sumos  35 273 (1 132)  28 595  82 229

2 966 008 3 832 293 2 739 997 3 786 653

18 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

Pinigai banke 1 797 415  908 078 1 742 182  806 672

Pinigai kasoje 1 608 149 1 839 201 1 608 150 1 839 201

Pinigai kelyje 2 454 543 2 095 788 2 345 488 2 036 359

5 860 107 4 843 066 5 695 820 4 682 231

19 Įstatinis kapitalas

Akcijų skaičius Nominali vertė
Apyvartoje/ 

365 (dienomis)

Svertinis 

vidurkis

113 074 410 0,29 365/365 113 074 410

113 074 410 0,29 365/365 113 074 410

Akcijų skaičius Nominali vertė
Apyvartoje/ 

365 (dienomis)

Svertinis 

vidurkis

113 074 410 0,29 365/365 113 074 410

113 074 410 0,29 365/365 113 074 410

2017 2016

-  692 298

113 074 410 113 074 410

0 0,006

Gruodžio 31 d.

Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EUR) 

2016 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

Gruodžio 31 d.

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro (2016 m. gruodžio 

31 d. - 0,29 euro).  2017 gruodžio 31 d. ir  2016 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. 

Grupė atitiko šį reikalavimą.

Avansiniai mokėjimai į biudžetą

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 

vietovių prenumeratoriams paslaugų 

kompensavimo gautina suma

GRUPĖ

a) Grupė/Bendrovė per 2017 metus patyrė  5 486 882   eurų nuostolį teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 

prenumeratoriams paslaugą. Pagal  Vyriausybės nustatytą  periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 

nuostolių dengimo tvarką,  per 2017 metus Grupei/Bendrovei buvo kompensuota 3 704 425  eurų nuostolių už per 2016 metų antrąjį pusmetį patirtus 

nuostolius ir 2 775 480   eurų  už per 2017 metų pirmąjį pusmetį patirtus nuostolius (2016 metais kompensuota 5 101 971 Eur nuostolių). 

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2017 m.

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2016 m.

BENDROVĖGRUPĖ

BENDROVĖ

Dividendai paskirti   akcininkams

Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.)

2015 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

2017 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

2016 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius
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20 Rezervai

Privalomasis rezervas

Kiti rezervai

21 Finansinės skolos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

Bankų paskolos 5 782 369 5 062 411 5 782 369 5 062 411
- - - -

5 782 369 5 062 411 5 782 369 5 062 411
Finansinės 5782369

Trumpalaikės 

5 156 950 5 423 346 5 156 950 5 423 346
-  11 043 - -

5 156 950 5 434 389 5 156 950 5 423 346

10 939 319 10 496 800 10 939 319 10 485 757

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

- - - -
5 782 369 - 5 782 369 -

Po penkerių metų - 5 062 410 - 5 062 410

5 782 369 5 062 410 5 782 369 5 062 410

Visos paskolos yra eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos.

Ilgalaikių finansinių skolų (išskyrus lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimus) grąžinimo terminai:

GRUPĖ BENDROVĖ

Gruodžio 31 d.

Finansinių skolų iš viso

Nuo vienerių iki penkerių metų

Dėl  sutarties sąlygų su Danske Bank neatitikimo  ilgalaikiai įsipareigojimai - 5 426 346 eurų 2016 metų finansinėse ataskaitose perkelti į trumpalaikius 

įsipareigojimus.  2017 m. balandžio 7 d. Grupė/Bendrovė pasirašė su Danske Bank 2015 m. spalio 29 d. pasirašytos finansavimo paslaugų (kreditavimo) 

sutarties specialiosios  dalies pakeitimą, pagal kurį Grupė/Bendrovė atitiko nustatytus finansinius rodiklius.

Grupės/Bendrovės finansinės nuomos  įsipareigojimai yra išreikšti  eurais, kurių kursas yra fiksuotas lito atžvilgiu, todėl užsienio valiutos rizikos nėra. 

Ilgalaikės finansinės skolos

Bankų paskolos – ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

Gruodžio 31 d.
GRUPĖ BENDROVĖ

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai

2017 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc. 2016 m. gruodžio 31 d.

negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc.

Dalis Grupės/Bendrovės  ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto  yra įkeista AB Šiaulių bankui kaip užstatas už paskolą (9 ir 10 pastabos).

2017 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų kredito linijų ir sąskaitų likučių perviršių suma sudarė 6 853 081 eurų (2016 m. gruodžio 31 d. - 10 306 644 eurų).

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai

Per vienerius metus

2016 m. skirstydama nepaskirstytąjį 2015 m. pelną Bendrovė pervedė 43 268 eurus į kitus rezervus ( 19 915 eurų - pelno dalis skirta valdybos narių 

išmokoms bei darbuotojų premijoms, 23 353 eurų  - pelno dalis skirta socialinėms - kultūrinėms reikmėmės). Per 2016 m. panaudota  18 638 eurų iš 

rezervo skirto valdybos narių išmokoms ir darbuotojų premijoms,  22 249  eurų iš rezervo skirto socialinėms - kultūrinėms reikmėms.

Šis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Kasmetinis pervedimas į įstatymo numatytą rezervą 

sudaro 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, ir 

yra privalomas tol, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. akcinio kapitalo.  2016 m. skirstydama nepaskirstytąjį 2015 m. pelną Grupė/Bendrovė pervedė 129 

806 eurus į privalomąjį rezervą.  2016 m. Grupė/Bendrovė dirbo pelningai, tačiau 2017 m. skirstant  2016 m. nepaskirstytąjį pelną, 5 proc. grynojo 

ataskaitinio laikotarpio pelno nebuvo pervesti į privalomąjį rezervą dėl sukaupto nepaskirstyto nuostolio.

Kadangi Bendrovė turi sukaupusi nepaskirstytuosius nuostolius, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą turi 

priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedant sumas tokia seka:

1) iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;

2) iš privalomojo rezervo.
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21 Finansinės skolos (tęsinys)

2016 m. 

gruodžio  31 d.

Finansinės 

veiklos pinigų 

srauto pokytis

Tikrosios 

vertės 

pasikeitimas

Priskaičiuotos 

palūkanos

2017 m. 

gruodžio 31 d.

10 485 757  453 563 - - 10 939 320

 1 241 ( 134 488) -  133 247 -

 11 043 ( 11 043) - - -

Viso 10 498 041  308 032 -  133 247 10 939 320

2016 m. 

gruodžio  31 d.

Finansinės 

veiklos pinigų 

srauto pokytis

Tikrosios 

vertės 

pasikeitimas

Priskaičiuotos 

palūkanos

2017 m. 

gruodžio 31 d.

10 485 757  453 563 - - 10 939 320

 1 241 ( 134 520) -  133 279 -

- - - - -

Viso 10 486 998  319 043 -  133 279 10 939 320

22

Neatšaukiamų nuomos sutarčių minimalias nuomos pajamas  sudaro:

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

 444 941  477 294  581 728  570 888

 570 144  573 142  940 725  944 765

Po penkerių metų  61 697  57 951  693 288  874 398

1 076 783 1 108 387 2 215 741 2 390 051

Gruodžio 31 d.

Finansinio lizingo  įsipareigojimai

Įsipareigojimai kredito įstaigoms 

GRUPĖ

Veiklos nuoma ir panauda

BENDROVĖ

2017 m. gruodžio 31 d. Grupė yra sudariusi 318 nuomos sutarčių, pagal kurias nuomoja 17 928 kvadratinius metrus patalpų ir statinių. Neterminuotų 

sutarčių yra 60, o 2 sutarčių galiojimo laikas baigiasi 2017 m., tačiau šias sutartis numatoma pratęsti. Vidutinės vieno mėnesio nuomos pajamos yra  48 

525 eurų. 2017 m. Grupė gavo  583 980  eurus nuomos pajamų, o 2016 m. - 609 023 eurus.

Per vienerius metus

BENDROVĖ

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 219 nuomos sutartis, pagal kurias nuomojasi 23 985 kvadratinius metrus patalpų. Iš šių sutarčių 38 

sutartys yra neterminuotos, o kitos sutartys yra terminuotos ir jų galiojimo terminas, esant poreikiui ir šalims susitarus, bus pratęsiamas. Vidutinės 

vieno mėnesio nuomos sąnaudos yra 188 852 eurai. Bendrovė 2017 m. patyrė 2 266 225 eurų nuomos sąnaudų, o 2016 m. - 2 165 952 eurus.

Palūkanos kredito įstaigoms

Finansinių įsipareigojimų pokyčiai

Finansinės nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Grupės/Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma 

ilgalaike nuoma. 

2017 m. gruodžio 31 d. Grupė  yra sudariusi 260 nuomos sutartis, pagal kurias nuomojasi 28 530 kvadratinius metrus patalpų, automobilius, kortelių 

skaitytuvus bei vietas terminalams. Iš šių sutarčių 38 sutartys yra neterminuotos, o kitos sutartys yra terminuotos ir jų galiojimo terminas, esant 

poreikiui ir šalims susitarus, bus pratęsiamas. Vidutinės vieno mėnesio nuomos sąnaudos yra 218 450 eurai. Grupė  2017 m. patyrė 2 621 398 eurų 

patalpų bei terminalų vietos nuomos sąnaudų, o 2016 m. - 2 461 003 eurus.

Nuo vienerių iki penkerių metų

GRUPĖ

Finansinio lizingo  įsipareigojimai

Įsipareigojimai kredito įstaigoms 

Palūkanos kredito įstaigoms

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 321 nuomos sutartį, pagal kurias nuomoja 18 899 kvadratinius metrus patalpų ir statinių. Neterminuotų 

sutarčių yra 61, o 2 sutarčių galiojimo laikas baigiasi 2017 m., tačiau šias sutartis numatoma pratęsti. Vidutinės vieno mėnesio nuomos pajamos yra 50 

427 eurų. 2017 m. Bendrovė gavo  606 800  eurus nuomos pajamų, o 2016 m. - 637 914 eurus.
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22

Minimalias nuomos įmokas ateityje pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis sudaro:

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

2 486 421 1 762 950 2 202 753 1 562 815

4 791 577 4 085 982 4 351 523 3 955 545

Po penkerių metų 6 059 685 6 398 164 6 052 208 6 753 399

13 337 683 12 247 096 12 606 484 12 271 759

23 Ilgalaikės išmokos darbuotojams

GRUPĖ BENDROVĖ

 804 353  800 099

Pasikeitimas (71 759) (71 759)

 732 594  728 340

2017 m. 

gruodžio 31 d.

2016 m. 

gruodžio 31 d.

1,43-1,73 0,79-1,46 

Darbuotojų kaitos rodiklis procentais 24,39-63 22,49-40 

3-11 3

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama pagrindinių prielaidų jautrumo analizė 2017 m. gruodžio 31 d.:

0,5 proc. 

padidėjimas

0,5 proc. 

sumažėjimas

1 proc. 

padidėjimas

1 proc. 

sumažėjimas

1 proc. 

padidėjimas

1 proc. 

sumažėjimas

  4 890 (5 090) (10 123)   9 541   12 863 (13 944)

Gruodžio 31 d.

2017 m. gruodžio 31 d. likutis

BENDROVĖ

Nuo vienerių iki penkerių metų

Grupė  turi sudariusi 40 panaudos sutarčių su panaudos davėjais. Šių sutarčių pagrindu Grupė nuomojasi 1 584 kvadratinius metrus patalpų. 

Neterminuotomis sutartimis nuomojama 817 kvadratiniai metrai patalpų, kitos sutartys yra terminuotos (iki 2018 m.- 2030 m.).

Veiklos nuomos sutarčių  sąlygose nėra numatyta apribojimų Grupės/Bendrovės įmonių veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar 

papildoma ilgalaike nuoma. 

Grupė nuomojasi žemę iš valstybės, kurios nuomos terminas yra 5 - 99 m. Metinis nuomos mokestis 2017 m. sudaro apie 58 tūkst.eurų.

Grupė turi sudariusi 3 panaudos sutartis su panaudos gavėjais. Šių sutarčių pagrindu Grupė nuomoja 117 kvadratinius metrus patalpų. Panaudos būdu 

nuomojamo turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo  28 442 eurai. Panaudos teikimo sutartys yra teminuotos (iki 2018 m.-2020 m.).

Per vienerius metus

GRUPĖ

Diskonto norma procentais

2016 m. gruodžio 31 d. likutis

Planuojamas metinis atlyginimo 

padidėjimas

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės ilgalaikes išmokas darbuotojams sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams, susiję su 

vienkartinėmis išmokomis išeinantiems į pensiją darbuotojams. Su šių įsipareigojimų apskaitymu susijusios sąnaudos įtrauktos į Grupės/Bendrovės 

bendrųjų pajamų ataskaitos kitų sąnaudų straipsnį.

Metinis atlyginimo augimas procentais

Lentelėje yra atskleidžiama ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimo jautrumo analizė įvardintiems galimiems pokyčiams ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai, kai kintant vienam kintamajam, visi kiti kintamieji yra laikomi pastoviais.

Pagrindinės prielaidos, naudotos  įvertinant pensijinių išmokų  įsipareigojimus darbuotojams, yra šios:

Žemiau pateikiamas pensijinių išmokų  įsipareigojimo darbuotojams kitimas:

Įtaka ilgalaikių išmokų 

darbuotojams 

įsipareigojimui - 

padidėjimas/(sumažėjimas)

Diskonto norma Darbuotojų kaitos koeficientas

Veiklos nuoma ir panauda (tęsinys)

Prielaidos 

Jautrumo lygis
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24 Dotacijos ir subsidijos

GRUPĖ/BENDROVĖ

 15 184

Gauta dotacija  4 568

Gautina dotacija  18 964

Nurašyta dotacija -

 38 716

( 3 667)

(1 886)

-

( 5 553)

 11 517

 33 163

25 Pelno mokestis 33163

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

Pelno mokesčio (sąnaudų) pajamų komponentai:

Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos) (30 795) (133 118) (20 133) (110 695)

Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai  86 956  16 503  94 321  16 503

Atidėtojo pelno mokesčio nauda (sąnaudos) ( 252 751)  52 171 ( 299 069)  52 171

Pelno mokesčio (sąnaudos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje ( 196 590) ( 64 444) ( 224 881) ( 42 021)

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

(265 481) (12 499) (317 852) (155 197)

 39 192 (42 810)  89 610  96 931

(21 675)  16 503 (12 325)  16 503

( 81 832) ( 6 899) ( 81 832) (  258)

  9 263 - - -

Investicinio projekto lengvatos panaudojimas   108 631 -   106 646 -

(31 005) (18 739) (9 128) -

  46 317 - - -

Pelno mokesčio (sąnaudos) ( 196 590) ( 64 444) ( 224 881) ( 42 021)

Gruodžio 31 d.

BENDROVĖ

Sukaupta amortizacija 2016 m. gruodžio 31 d.

Sukaupta amortizacija 2017 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai skirtumai

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą

Gruodžio 31 d.
GRUPĖ BENDROVĖ

Nurašyto turto amortizacija

Bendroji vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

Grynoji likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

Bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta pelno mokesčio pajamų suma, priskirtina metų veiklos rezultatui, gali būti suderinta su pelno mokesčio 

(sąnaudomis), apskaičiuotomis taikant įstatyme numatytą 15 proc. 2017 m. ir  2016 m. pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno mokestį:

Bendroji vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

GRUPĖ

Amortizacija už laikotarpį

Grynoji likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

Laikinųjų skirtumų atsiradimas (išnykimas)

Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai

Nepripažintas atidėtasis pelno mokestis dėl mokestinių nuostolių ir 

kitų laikinųjų skirtumų
Ankščiau nepripažinto atidėtojo pelno mokesčio nuo sukauptų 

mokestinių nuostolių pripažinimas

Sukauptų mokestinių nuostolių panaudojimas, nuo kurių nebuvo 

pripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas, panaudojimas
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25 Pelno mokestis (tęsinys)

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

Atidėtojo pelno mokesčio turto komponentai:

Mokestiniai nuostoliai   878 948  970 382   832 631  970 382

Sukauptos sąnaudos   578 604  628 893   578 604  628 893

Vertės sumažėjimas  117 718  98 221  117 718  98 221

1 575 270 1 697 496 1 528 953 1 697 496

Minus: realizacinės vertės sumažėjimas - - - -

Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte 1 575 270 1 697 496 1 528 953 1 697 496

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo komponentai:

Ilgalaikis materialusis turtas (1 691 832) (1 561 306) (1 691 832) (1 561 306)

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas (1 691 832) (1 561 306) (1 691 832) (1 561 306)

Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte ( 116 562)  136 190 ( 162 879)  136 190

26 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

(a) 8 960 227 9 829 436 8 946 557 9 815 690

(b) 11 566 872 11 354 154 11 566 872 11 354 154

2 805 213 2 510 804 2 759 508 2 477 460

Kintamos darbo užmokesčio dalies sukaupimas   210 562  434 290   210 562  434 290

Kita   288 770  303 537  272 830  294 668

23 831 644 24 432 221 23 756 330 24 376 262

Finansinės buklės ataskaituose atidėtasis pelno mokestis yra pateiktas kaip: atidėtas pelno mokesčio turtas 46 317 eurų (iš finansinės būklės 

ataskaitos) ir atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 162 879 eurų (iš finansinės būklės ataskaitos).

2017 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės vadovybės vertinimu nepripažintas 1 065 012  eurų atidėtojo pelno mokesčio turtas, susijęs su 7 100 078 

eurų sukauptais mokestiniais nuostoliais (2016 m. gruodžio 31 d. – 1 134 435 eurų atidėtojo pelno mokesčio turtas nuo 7 562 902 eurų sukaupto 

mokestinio nuostolio), nes Grupės/Bendrovės vadovybė, vertindama patronuojamosios įmonės UAB „Baltic post"  ateities grynųjų pinigų srautų 

prognozes, dar nesitiki uždirbti pelno artimiausiu metu atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimui.

a) Gautus išankstinius apmokėjimus didžiąja dalimi sudaro  išankstiniai apmokėjimai už  prenumeratą ir iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) gauti 

išankstiniai apmokėjimai.  

Gruodžio 31 d.
GRUPĖ BENDROVĖ

Gauti išankstiniai apmokėjimai 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifą.

Gruodžio 31 d.

GRUPĖ BENDROVĖ

Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės 

vertės sumažėjimą

Sukauptas atostogų rezervas

Tarptautinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos

b) Tarptautinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir 

sąskaitos bus gautos tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitų datos. 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas Grupės/Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje yra sudengtas su atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimu, nes jie abu 

yra susiję su ta pačia mokesčių administravimo institucija.
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27 Kitos mokėtinos sumos 

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

 108 761  84 944 (2 047) (1 669)
Restruktūrizavimo atidėjinys (a)   369 512  915 060   369 512  915 060

 364 392  383 275  315 106  367 359
Kita  15 375  23 622  18 136  1 293

Kitos mokėtinos sumos  858 040 1 406 901  700 707 1 282 043

28 Finansinės rizikos valdymas

Kredito rizika

Palūkanų normos rizika

GRUPĖ BENDROVĖ

Padidėjimas/

sumažėjimas 

procentiniais 

punktais

Įtaka pelnui 

prieš 

mokesčius

Įtaka pelnui 

prieš 

mokesčius

2016 m. 

Eurai +0,5 (53 340) (52 429)

Eurai -0,02  2 138  2 097

2017 m. 

Eurai +0,5 ( 54 697) ( 54 697)

Eurai -0,02  2 188  2 188

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Grupės/Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems palūkanų normų pokyčiams, visus kitus 

kintamuosius laikant pastoviais (keičiant palūkanų normą). Grupės/Bendrovės nuosavybei įtakos, išskyrus einamųjų metų pelno įtaką, nėra.

Didžiąją dalį Grupės/Bendrovės finansinių skolų sudaro paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su  

EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė nebuvo sudariusi jokių palūkanų draudimo sandorių ir 

neturėjo jokių palūkanų normos riziką valdančių instrumentų. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Gruodžio 31 d.
BENDROVĖGRUPĖ

Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)

Grupės/Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali kredito rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų, kitų gautinų sumų, pinigų ir trumpalaikių investicijų 

sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. Grupė/Bendrovė neturi reikšmingos kredito 

rizikos koncentracijos. Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras (individualią skolininkų priežiūrą, ypač stambiausių klientų 

stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.) ir atitinkamų kreditavimo sąlygų naudojimą. Kas mėnesį 

vertinamos atskirų vartotojų ir grupių skolos ir vadovaujantis Grupės/Bendrovės nustatyta tvarka yra priimamas sprendimas dėl gautinų sumų vertės 

sumažėjimo apskaitymo.

Grupės/Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje. Grupė/Bendrovė 

neturi reikšmingo palūkanas uždirbančio turto.

a) 2016 metais Grupės/Bendrovės valdyba patvirtino mobilaus laiškininko projektą. 2016 metais Grupė/Bendrovė sudarė  915 060 eurų atidėjinį  šio 

projekto įsipareigojimams padengti per 2017 metus. Atidėjinio suma apskaičiuota vadovaujantis ateities laiškininko projekto vykdymo planu, kuris 

buvo komunikuotas suinteresuotoms  šalims per 2016 metus. Per  2017 m. dvylika mėnesių šis atidėjinys buvo panaudotas 259 047 eurų. 

Restruktūrizavimo atidėjinys sumažintas 286 501 eurų dėl pasikeitusių prielaidų apie išmokas.
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28 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

GRUPĖ Turtas Įsipareigojimai Turtas Įsipareigojimai

27 356 177 39 665 103
Eurais (EUR) 18 438 780 33 169 937 17 381 346 30 384 032
JAV doleriais (USD)   547 -   628 -

8 916 850 6 370 012 9 528 062 9 292 059
Šveicarijos frankais (CHF) -  125 154 -   420

27 356 177 39 665 103 26 910 036 39 676 511

BENDROVĖ Turtas Įsipareigojimai Turtas Įsipareigojimai

 29 209 609  38 549 652
Eurais (EUR) 20 292 214 32 054 486 18 814 697 29 705 839
JAV doleriais (USD)   547 -   628 -

8 916 850 6 370 012 9 528 062 9 292 059
Šveicarijos frankais (CHF) -  125 154 -   420

29 209 611 38 549 652 28 343 387 38 998 318

Valiutos kurso 

padidėjimas/

sumažėjimas

Įtaka pelnui 

prieš 

mokesčius

Valiutos kurso 

padidėjimas/

sumažėjimas

Įtaka pelnui 

prieš 

mokesčius
2016 m.
XDR + 10% (23 600) + 10% (23 600)
USD + 10% ( 63) + 10% ( 63)
CHF + 10%    42 + 10%    42

XDR - 10%   23 600 - 10%   23 600
USD - 10%    63 - 10%    63
CHF - 10% ( 42) - 10% ( 42)

2017 m.
XDR + 10% (254 684) + 10% (254 684)
USD + 10% ( 55) + 10% ( 55)
CHF + 10%   12 515 + 10%   12 515

XDR - 10%   254 684 - 10%   254 684
USD - 10%    55 - 10%    55
CHF - 10% (12 515) - 10% (12 515)

Likvidumo rizika

Pagrindinė valiutos rizika, su kuria susiduria Grupė/Bendrovė, kyla dėl to, kad Grupė/Bendrovė  vykdo pašto veiklą tarptautiniu mastu. Piniginis 

vienetas, kuris numatytas Pasaulinėje pašto konvencijoje ir kuris didžiąja dalimi naudojamas suteiktoms ir gautoms tarptautinėms pašto paslaugoms 

įvertinti - specialioji skolinimosi teisė (XDR), tačiau atsiskaitymus su tarptautiniais paštais Grupė/Bendrovė didžiąja dalimi vykdo eurais. 

Grupės/Bendrovės politika yra suderinti pinigų srautus iš labai tikėtinų būsimų pardavimų su pirkimais kiekviena užsienio valiuta. Grupė/Bendrovė 

nesinaudoja jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. piniginis turtas ir 

piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie:

Grupės/Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio 

kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Grupės/Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš 

viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso - atsargos) / per vienerius metus 

mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2017 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo  0,80   ir 0,73  (0,79 ir 0,72 - 2016 m. gruodžio 31 d.).  

Specialiosios skolinimosi teisės 

2017 m. 

gruodžio 31 d.

2016 m. 

gruodžio 31 d.

BENDROVĖGRUPĖ

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Grupės/Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems valiutų kursų pokyčiams, visus kitus 

kintamuosius laikant konstantomis (atsižvelgiant į piniginio turto ir įsipareigojimų tikrųjų verčių pokyčius).

2017 m. 

gruodžio 31 d.

2016 m. 

gruodžio 31 d.

Specialiosios skolinimosi teisės (XDR)

Valiutų kursų rizika

67



AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

28 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Pareikalavus Nuo 1 iki 3 Nuo 3 iki 12 Nuo 1 iki 5 Po 5 metų
mėnesių mėnesių metų Iš viso

 5 423 346   55 846  136 216  5 612 603 -  11 228 011

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 12 389 294 11 354 154 - -  23 743 448

 5 423 346 12 445 140 11 490 370 5 612 603 - 34 971 459

-   49 077 5 300 704  6 211 753 -  11 561 534

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 12 235 283 11 566 872 - -  23 802 155

-  12 284 360 16 867 576  6 211 753 -  35 363 689

Pareikalavus Nuo 1 iki 3 Nuo 3 iki 12 Nuo 1 iki 5 Po 5 metų

mėnesių mėnesių metų Iš viso

 5 423 346   44 580  136 216  5 612 603 -  11 216 745

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 11 859 624 11 354 154 - -  23 213 778

 5 423 346 11 904 204 11 490 370 5 612 603 - 34 430 523

-   49 077 5 300 704  6 211 753 -  11 561 534

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 11 356 486 11 566 872 - -  22 923 358

-  11 405 563 16 867 576  6 211 753 -  34 484 892

Finansinių instrumentų tikroji vertė

2016 m. gruodžio 31 d. likutis 

BENDROVĖ

2017 m. gruodžio 31 d. likutis

Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos: 

Pagrindiniai Grupės/Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos 

skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos. 

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems 

 nustatytos palūkanos

Žemiau pateikta lentelė apibendrina Grupės/Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d.  pagal 

nediskontuotus mokėjimus.

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems 

 nustatytos palūkanos

Grupės/Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d.  balansinė vertė yra artima jų tikrajai 

vertei.
Paskolų, kitų finansinių įsipareigojimų ir kito finansinio turto tikroji vertė buvo apskaičiuota naudojant rinkos palūkanų normą. 

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems 

 nustatytos palūkanos

2017 m. gruodžio 31 d. likutis

2016 m. gruodžio 31 d. likutis 

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems 

 nustatytos palūkanos

(a) Trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos ir kitų skolų ir trumpalaikių skolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei dėl 

trumpo jų laikotarpio (pagal 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui).

GRUPĖ

2017 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai  viršija trumpalaikį turtą - 8 300 tūkst. eurų. 2018 m. planuojama, kad Grupės 

EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) bus 5 473 tūkst. eurų.  2018 m.  CAPEX (kapitalo išlaidos) planuojamos  apie 

5 988 tūkst. eurų.  2018 m. spalio 31 d.  baigiasi Danske  banko paskolos suteikimo laikotarpis (2017 m. gruodžio 31d. finansinė skola Danse bankui- 

5,16 mln. eurų). 2018 metais Grupė/Bendrovė kreipėsi į bankus ir gavo jų ketinimus dalyvauti konkurse dėl paskolos suteikimo. Vertindama visus 

vykdomus ir planuojamus vykdyti veiksmus bei tai, kad Grupė/Bendrovė vienintelė šalyje valstybės pavedimu teikia universliąsias pašto paslaugas,  

Grupės/Bendrovės vadovybė nemato ateityje rizikos dėl Grupės/Bendrovės veiklos tęstinumo.

(b) Ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu 

tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių skolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei  (pagal 2.12 pastaboje 

apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui). 
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(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

29 Kapitalo valdymas

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

6 278 383 5 416 044 6 276 067 5 413 728

42 509 826 44 101 420 41 383 021 43 400 281
48 788 209 49 517 464 47 659 088 48 814 008
23 270 873 21 697 593 24 988 928 23 094 799

2,10 2,28 1,91 2,11Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

Trumpalaikiai įsipareigojimai

GRUPĖ BENDROVĖ

Grupė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai, 

nepaskirstytas pelnas (nuosotoliai).

Įsipareigojimų iš viso

   - kapitalo rezervas (emisinis skirtumas);

   - privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;

   - kiti rezervai.

Elektroninių pinigų įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:

   - atsargos kapitalas (atsargos rezervas);

Elektroninių pinigų įstaigos minimalų nuosavą kapitalą sudaro:

Gruodžio 31 d.

Grupės/Bendrovės patronuojanti Bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir todėl turi atitikti elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo 

reikalavimus. Bendrovės, kaip elektroninių pinigų  įstaigos nuosavo kapitalo dydžio, apskaičiavimo ir taikymo taisykles nustato priežiūros institucija 

(Lietuvos bankas).

Nuosavas kapitalas

Pagrindinis Grupės/Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad Grupė palaikytų 

teisingus kapitalo rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti akcininkų vertę („kapitalas“ pagal TAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, 

pateiktą finansinėse ataskaitose). 

Grupė valdo kapitalo struktūrą bei jį koreguoja, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius bei veiklos rizikos pobūdį. Siekiant palaikyti ar koreguoti 

kapitalo struktūrą, Grupė gali  grąžinti kapitalą akcininkui ar išleisti naujas akcijas. Reikšmingų pokyčių, susijusių su kapitalo valdymo tikslais, principais 

ar procesais finansiniais metais, pasibaigusiais 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d, nebuvo.  Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

akcijų valdytojai  privalo  užtikrinti, kad akcinėse Grupės/Bendrovėse, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 

pusę visų balsų,  dividendams už finansinius metus išmokėti skiriama pelno dalis būtų ne mažesnė nei 80 procentų paskirstytinojo pelno.

Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius 

mokesčius ir dotacijas)

LR Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų  įstatyme numatytas minimalus  nuosavas kapitalas pagal vykdomas elektroninių pinigų įstaigos 

paslaugas Akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas turi būti  ne mažesnis kaip 350 tūkstančių eurų.

   - įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte) be privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu vertės;

   - vienu iš priežiūros institucijos priimtuose teisės aktuose nustatytų metodų (A,B,C,D metodai) apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.

   - nepaskirstytasis pelnas arba nuostoliai;

   - minimalų nuosavą kapitalą;
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(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

29 Kapitalo valdymas (tęsinys)

Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimai:

   350

  24 987

Nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimas (B metodas):

  65 594

   881

   200

   125

   556

-

-

   881

Nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimas (D metodas):

   216

   4

   885

   885

Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos, nuosavo kapitalo skaičiavimas (I lygis):

  32 792

-

-

(10 558)

  1 894

-

-

   861

-

  3 036

-

  21 953

Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos, nuosavo kapitalo skaičiavimas (II lygis):

-

-

-

-

-

-

-

  21 953

  21 068

Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas (tūkst. eurų)

     0,25 proc. MPAMV dalies per 250 mln. EUR (tūkst. eurų)

Nuosavo kapitalo poreikis (didesnis iš minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimo  ir apskaičiuoto 

nuosavo kapitalo poreikio) (tūkst. eurų)

Neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis

Minimalaus nuosavo kapitalo suma (tūkst. eurų)

Mokėjimo paslaugų apyvartos mėnesinis vidurkis (MPAMV) (tūkst. eurų)

Perskaičiuota MPAMV  suma (tūkst. eurų):

     4 proc. MPAMV dalies iki 5 mln. EUR (tūkst. eurų)

APSKAIČIUOTAS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS 

Nuosavo kapitalo poreikis, apskaičiuotas D metodu (2 proc. nuo neapmokėtų 

elektroninių pinigų vidurkio)

Nuosavo kapitalo poreikis, apskaičiuotas D+B metodais

NUOSAVO KAPITALO POREIKIS 

Įstatinis kapitalas be privilegijuotųjų akcijų (tūkst. eurų)

Atsargos kapitalas (atsargos rezervas) (tūkst. eurų)

Kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) be su privilegijuotųjų akcijų išleidimu susijusios sumos (tūkst. 

eurų)

Lėšos bendrai elektroninių pinigų įstaigos rizikai dengti

Einamųjų metų pelnas ir (arba) paskutinių praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, dėl kurio 

paskirstymo visuotinis akcininkų susirinkimas dar nepriėmė sprendimo (tūkst. eurų)

Jeigu įmonės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, 

kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl susidariusios 

padėties ištaisymo vienu iš būdų: mažinti įstatinį kapitalą, dengti sukauptus nuostolius akcininkų įnašais arba uždaryti įmonę. Įmonė svarsto šios 

situacijos sprendimo galimybes.

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas (tūkst. eurų)

Kiti bendrosios paskirties rezervai

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 

Subordinuotosios paskolos

Apskaičiuotas  elektorninių pinigų  įstaigos nuosavas II lygio kapitalas (tūkst. eurų)

Specialusis nepaskirstytasis rezervas

Praėjusių metų nepaskirstytojo pelno dalis, kurios nenumatoma išmokėti dividendais, arba praėjusių 

metų nuostolis (tūkst. eurų)

Nematerialusis turtas (grynoji vertė) (tūkst. eurų) (-)

Einamųjų metų nuostoliai (tūkst. eurų)(-)

Apskaičiuotas  elektorninių pinigų  įstaigos nuosavas I lygio kapitalas (tūkst. eurų)

Nuosavo kapitalo perteklius (tūkst. eurų)

Ilgalaikio turto perkainojimo rezervai

Finansinio turto perkainojimo rezervai

Supirktos nuosavos akcijos (nominalioji vertė) (tūkst.eurų) (-)

Privilegijuotosios akcijos be kaupiamojo dividendo ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai (tūkst. eurų) 

     2,5 proc. MPAMV dalies nuo 5 mln. EUR iki 10 mln. EUR (tūkst. eurų)

     1 proc. MPAMV dalies nuo 10 mln. EUR iki 100 mln. EUR (tūkst. eurų)

     0,5 proc. MPAMV dalies nuo 100 mln. EUR iki 250 mln. EUR (tūkst. eurų)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad įmonės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo. 

2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. UAB "Baltic Post" neatitiko šio reikalavimo.
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(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

29 Kapitalo valdymas (tęsinys)

30

2) įgyvendinti trūkumų šalinimo veiksmų planą iki 2018 m. kovo 31 d.
3) per 10 dienų po 2018 m. kovo 31 d. pateikti Lietuvos bankui duomenis, jog trūkumų šalinimo veiksmų planas įgyvendintas.

31

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

Prekių ir 

paslaugų 

pirkimai

Prekių ir 

paslaugų 

pardavimai

Susijusioms 

šalims 

mokėtina suma

Iš susijusių 

šalių gautina 

suma

2016 m. -    652 - -

2017 m. - - - -

UAB „Baltic post" 2016 m.   475 044   825 344   151 828  8 750 065

2017 m.   355 100   985 665   196 819  9 540 119

2016 m. -   61 604 -  2 013 117

2017 m. -   90 894 -  1 990 255

Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

Išmokos vadovybei

Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos 

sprendimus. Grupės/Bendrovės susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt).

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba 2016 metais pradėjo tyrimą dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams. Bendrovės vadovybės nuomone, šio tyrimo pasėkmes Bendrovės finansinėms ataskaitoms  yra per 

anksti vertinti, kadangi nėra gauti jokie šio tyrimo rezultatai. Pasitvirtinus Konkurencijos tarybos įtarimams Bendrovei gali grėsti bauda, siekianti iki 10 

proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti įmonėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo 

dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, įmonės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio 

akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl įmonės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį 

kapitalą.

UAB „LP mokėjimų sprendimai"

2017 m. gruodžio 31 d.  Patronuojančioji Bendrovė buvo suteikusi  9 380 000  eurų paskolą patronuojamai įmonei  UAB „Baltic post" ir 1 951 072 eurų 

paskolą UAB „LP mokėjimų sprendimai". Negrąžintų paskolų metinė  palūkanų norma yra fiksuota  3,5 proc.  Pradelsimų gražinant paskolas nėra.

Grupė yra suteikusi garantijų ir laidavusi bankams už pensijų ir kitų išmokų pristatymą. 2017 m. gruodžio 31 d. pasirašytos socialinių išmokų (pensijų ir 

pašalpų) pristatymo sutarčių įvykdymo garantijos sudarė 2 199 042 Eur (2016 m. 2 218 789 Eur.). 

Grupė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės ekonominės 

integracijos.

2017 m. darbo užmokestis, sumokėtas Grupės/Bendrovės vadovybei (9 vadovai), iš viso sudarė 395 tūkst. eurų (2016 m. – 371 tūkst. eurų  – 9 

vadovai). Grupės/Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių reikšmingų paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto 

Patronuojančios Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2017 m. ir 2016 m. ir atitinkami gautinų/mokėtinų sumų likučiai 2017 m. ir 2016 m. 

gruodžio 31 d.:

Bendrovė pažymi, kad visos priemonės, susijusios su  Lietuvos pašto trūkumų šalinimo veiksmų plane numatytais darbais yra parengtos, t.y. techniniai 

funkcionalumai sukurti, ištestuoti, vykdomas jų diegimas į gamybinę aplinką. Bendrovė įsitikinusi, kad šiuos veiksmus tinkamai įgyvendins iki 2018 m. 

balandžio 10 d.. Taip pat  Bendrovė rengia visų Lietuvos pašto trūkumų šalinimo veiksmų plane nurodytų darbų įgyvendinimą patvirtinančius 

duomenis, kuriuos turi pateikti Lietuvos bankui iki balandžio 16 d., t.y. per 10 darbo dienų nuo kovo 31 d. – taip, kaip nurodyta Lietuvos banko 

nutarime.

2017 m. birželio – liepos mėnesį Lietuvos banko Inspektavimo komisija atliko bendrovės tikslinį planinį inspektavimą vietoje. Per inspektavimą vietoje 

buvo tikrinama, kaip Bendrovė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų ir valdo informacinių technologijų rizikas. 2017 

m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko Inspektavimo komisija Bendrovei įteikė atlikto inspektavimo galutinę ataskaitą. 2017 m. lapkričio 21 d. Lietuvos bankas 

priėmė sprendimą skirti Bendrovei švelniausią teisės aktuose numatytą poveikio priemonę – įspėjimą. Šiuo sprendimu  įpareigojo Bendrovę:

1) patikslinti trūkumų šalinimo veiksmų planą, kurį bendrovė teikė Lietuvos bankui iki 2017 lapkričio 21 d. sprendimo priėmimo dienos;
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UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

32 Pobalansiniai įvykiai

Šių finansinių ataskaitų vadovybės patvirtinimo datai Akcinė bendrovė Lietuvos paštas dar nebuvo parengusi pelno paskirstymo projekto.

2018 m. sausio 19 d. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nutarimu  išrinkta generalinė direktorė Asta Sungailienė. Generalinė direktorė 

pareigas Bendrovėje pradėjo eiti nuo 2018 m. vasario 23 d.  Nuo 2018 m. kovo 26 d. Finansų ir administravimo padalinio direktoriaus pareigas pradėjo 

eiti Andrius Bendikas.
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