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GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS

2019 m. Lietuvos paštui buvo ypatingi, atsinaujini-
mo metai. Trejetą metų trukęs Mobilaus laiškininko 
projektas pasiekė finišo tiesiąją. Tai išskirtinis pro-
jektas, kuris palietė beveik 300 paštų skyrių per-
tvarkymą kaimiškose vietovėse ir atnešė šiuolaiki-
nę pašto paslaugą klientams. Itin svarbu pabrėžti, 
kad Mobilus laiškininkas yra kur kas labiau socialiai 
orientuota pašto paslauga, nei prieš tai veikęs mo-
delis. Įgyvendinus šį projektą, klientai, ypač senyvo 
amžiaus, dabar lengviau gauna pašto paslaugas, 
nes patiems nebereikia eiti į pašto skyrių – laiški-
ninkas atvažiuoja pas juos į namus. Būtina pabrėžti, 
kad Mobilaus laiškininko paslaugos įdiegimu buvo 
ne tik padidintas pašto paslaugų prieinamumas Lie-
tuvos kaimo gyventojams, bet ir ženkliai pagerintos 
darbo sąlygos pašto darbuotojams. Jiems didėjo 
etatas, suteiktas automobilis, kitos šiuolaikinės dar-
bo priemonės. 

Atsinaujinimas praėjusiais metais lydėjo ir kitas Lie-
tuvos pašto sritis. Pašto siuntinių rinkos statistika 
rodo, kad į rinką įsiveržę savitarnos siuntų termina-
lai joje tampa vienvaldžiais lyderiais ir yra labiausiai 
augantis siuntų logistikos kanalas rinkoje: lyginant 
2018 m. ir 2019 m., savitarnos siuntų terminalų 
paslaugos paaugo 36 proc., pašto siuntiniai ir kur-
jerinės paslaugos laikosi stabiliai vienodai. Todėl ir 
2019-aisiais nemažinome savitarnos siuntų termi-
nalų plėtros tempo: investicijos siekė apie 1,4 mln. 
EUR. 2020 m. į šią, itin klientams patogią pašto 
paslaugą, ketiname investuoti taip pat aktyviai bei 
plėsti savitarnos siuntų terminalų geografiją. 

Atnaujiname ir Lietuvos pašto klientų aptarnavimo 
skyrius. Itin svarbu pažymėti, kad bendrovės siekis 
yra teikti šiuolaikiškas, patogias ir lengvai prieina-
mas pašto paslaugas. Todėl nuosekliai pašto sky-
rius perkeliame į vietas, kurios turi didesnius klientų 
srautus bei yra pritaikytos judėjimo negalią turin-
tiems klientams. 2019 m. iš viso buvo atnaujinti 22 
pašto skyriai ir 2 dideli siuntų centrai, o bendros in-
vesticijos atnaujinimui siekė 1,3 mln. EUR. 

Labai džiugu, kad 2019-aisiais įgavo pagreitį naujojo 
Vilniaus logistikos centro su automatizuotu siuntų 
ir laiškų skirstymu strateginis projektas. Nors tik 
rugsėjo mėnesį naujojo logistikos centro statybų 
vietoje buvo įkasta simbolinė kapsulė ateities kar-
toms, bendrovė tikisi, kad jau 2020 m. spalį Lietu-
vos paštas pilnai automatizuos savo siuntų ir laiškų 
skirstymą. 

Darbo sąlygų gerinimas yra dar viena sritis, kuriai 
strategiškai skiriamas didelis bendrovės dėme-
sys.  Praėjusių metų pabaigoje sėkmingai pasibai-
gus deryboms, paštas ir  Lietuvos pašto Jungtinė 
profesinių sąjungų atstovybė užbaigė kolektyvines 
derybas ir 2020 m. sausio 6 d. po visuotinės darbuo-
tojų konferencijos pasirašė kolektyvinę sutartį. Ko-
lektyvinė sutartis, kuria, be darbo sąlygų gerinimo, 
apibrėžtas aiškesnis bendradarbiavimas tarp įmo-
nės ir darbuotojų atstovų vykstant pokyčiams bei 
darbo organizavimo pakeitimams, sudaryta dviejų 
metų laikotarpiui su galimybe ją pratęsti dar dve-
jiems metams. Kolektyvinė sutartis galioja visiems 

AB Lietuvos paštas darbuotojams. Siekiame, kad 
Lietuvos paštas taptų vieta, kur kiekvienas darbuo-
tojas jaučia, kad jo atliekamas darbas yra reikalin-
gas, vertinamas ir už jį tinkamai atlyginama. 

Lietuvos paštas nemažina tempų įmonės veiklos 
atnaujinime. Negalime sustoti vietoje, nes pašto 
paslaugų teikimo būdai visame pasaulyje, tarp jų 
– ir Lietuvoje, itin sparčiai keičiasi, o bendrovė vei-
kia aukštos konkurencijos sąlygomis. Įgyvendinę 
modernizacijos projektus, sukūrę motyvuojančias 
darbo sąlygas savo darbuotojams, patenkinę au-
gančius klientų poreikius, tikiu, kad ir toliau išlaiky-
sime savo stiprias pozicijas pašto rinkoje bei tvariai 
augsime. 

Asta Sungailienė

Generalinė direktorė



NEPRIKLAUSOMO 
AUDITORIAUS IŠVADA

Auditoriaus išvada               |                Valdymas                |                Įvykiai ir rezultatai                |                Veiklos analizė                |               Planai ir prognozės               |               Socialinė atsakomybė  



Auditoriaus išvada               |                Valdymas                |                Įvykiai ir rezultatai                |                Veiklos analizė                |               Planai ir prognozės               |               Socialinė atsakomybė  

6

Nepriklausomo auditoriaus išvada 

AB „Lietuvos paštas“ akcininkui

Išvada dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų audito

Mūsų sąlyginė nuomonė 
Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei 
pareikšti“ nurodyto dalyko galimą poveikį, konsoliduotosios ir atskirosios finansinės 
ataskaitos parodo tikrą ir teisingą AB „Lietuvos paštas“ (toliau – Bendrovė) ir jos 
patronuojamųjų įmonių (toliau visos kartu – Grupė) 2019 m. gruodžio 31 d. konsoli-
duotosios ir atskirosios finansinės būklės ir tuomet pasibaigusių metų jų konsoliduo-
tųjų ir atskirųjų finansinių veiklos rezultatų bei konsoliduotųjų ir atskirųjų pinigų srautų 
vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti 
Europos Sąjungoje.
Mūsų sąlyginė nuomonė atitinka papildomą ataskaitą Audito ir rizikos valdymo komi-
tetui.  

Mūsų audito apimtis

Grupės ir Bendrovės konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas sudaro: 
• tuomet pasibaigusių metų konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita;
• 2019 m. gruodžio 31 d. konsoliduota finansinės būklės ataskaita ir Bendrovės 
finansinės būklės ataskaita;
• tuomet pasibaigusių metų konsoliduota ir atskira pinigų srautų ataskaita; ir
• tuomet pasibaigusių metų konsoliduota ir atskira nuosavo kapitalo pokyčių atas-
kaita; ir
• konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis 
reikšmingus apskaitos principus ir kitą aiškinamąją informaciją. 

Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė ir Grupė atliko finansinių paslaugų informacinių sis-
temų platformos (toliau – IS platforma) atsiperkamosios vertės įvertinimą. Atlikusios 
įvertinimą, Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Bendrovės atski-
roje bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė nematerialiojo turto vertės sumažėjimą, 

sudarantį 1 070 tūkst. Eur ir patronuojamajai įmonei UAB „LP mokėjimų sprendimai“ 
suteiktų paskolų vertės sumažėjimą, sudarantį 1 951 tūkst. Eur, o Grupė 2018 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje aps-
kaitė nematerialiojo turto vertės sumažėjimą, sudarantį  2 646 tūkst. Eur. Bendrovė 
ir Grupė negalėjo atlikti IS platformos vertės sumažėjimo testo už 2017 m. gruodžio 
31 d. pasibaigusius metus, todėl mes negalime įvertinti, kokia šio vertės sumažėjimo 
dalis turi būti apskaityta praėjusiu laikotarpiu ir negalime įvertinti galimo poveikio 
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų rezultatams, pateiktiems  konsoliduotoje ir 
atskiroje bendrųjų pajamų ataskaitoje ir 2018 m. sausio 1 d. konsoliduotos ir atskiros 
finansinės būklės ataskaitos atžvilgiu. Audito nuomonė apie konsoliduotąsias ir atski-
rąsias finansines ataskaitas už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus buvo mo-
difikuota dėl šio dalyko. Todėl mūsų nuomonė apie dabartinio ataskaitinio laikotarpio 
finansines ataskaitas yra modifikuota dėl šio dalyko poveikio dabartinio ataskaitinio 
laikotarpio ir praėjusių laikotarpių skaičių palyginamumui.
Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal 
TAS toliau aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 
ataskaitų auditą“. 
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų 
sąlyginei audito nuomonei. 

Nepriklausomumas
Esame nepriklausomi nuo Bendrovės ir Grupės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių 
etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (TBESV kodeksas) 
ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, kurie taikytini atliekant 
atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje. Taip pat 
laikomės kitų TBESV kodekse bei Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatyme numatytų etikos reikalavimų. 
Remdamiesi savo žiniomis ir įsitikinimu, pareiškiame, kad ne audito paslaugos, kurias 
suteikėme Bendrovei ir Grupei, atitinka Lietuvos Respublikoje taikomus įstatymus ir 
kitus teisės aktus. Taip pat pareiškiame, kad nesuteikėme ne audito paslaugų, kurios 
yra draudžiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalį, atsižvel-
giant į Reglamento (ES) Nr. 537/2014 išimtis, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatyme. 
Ne audito paslaugos, kurias laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 
31 d. suteikėme Bendrovei ir Grupei, atskleistos Metinio pranešimo dalyje „Auditoriai“.
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Mūsų audito metodika
Apžvalga  

Reikšmingumo lygis
• Bendras reikšmingumo lygis Bendrovei ir Grupei 
yra 930 tūkst. Eur.

Audito apimtis
• Atlikome Bendrovės atskirųjų finansinių ataskai-
tų auditą. 
• Taip pat atlikome audito procedūras AB „Baltic 
Post“ finansinių veiklos rezultatų, už šešių mė-
nesių laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki jos 
susijungimo su Bendrove datos, atžvilgiu. 
• Mūsų visas audito darbas apėmė 100% Grupės 
pajamų ir  99,9% Grupės turto.

Pagrindiniai audito dalykai
• Patronuojamosios įmonės AB „Baltic Post“ 
prijungimas prie Bendrovės
• Sutarčių turtas už paslaugas, suteiktas tarptauti-
niams paštams (paskirtiesiems operatoriams)

Planuodami auditą nustatėme reikšmingumo lygį ir įvertinome reikšmingo iškraipymo 
atskirosiose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose (toliau – finansinės ataskai-
tos) rizikas. Būtent, atsižvelgėme į tas sritis, kuriose vadovybė priėmė subjektyvius 
sprendimus: pavyzdžiui, sprendimus dėl reikšmingų apskaitinių įvertinimų, kuriems 
nustatyti buvo remtasi prielaidomis ir atsižvelgta į būsimus įvykius, kurie savo 
prigimtimi yra neapibrėžti. Kaip ir visų kitų mūsų auditų metu, įvertinome vadovybės 
vidaus kontrolės procedūrų nesilaikymo riziką, taip pat, be kitų dalykų, įvertinome, ar 
buvo tam tikrą tendencingumą patvirtinančių įrodymų, kurie liudytų apie reikšmingo 
iškraipymo dėl apgaulės riziką.

Reikšmingumo lygis
Mūsų audito apimčiai įtakos turėjo mūsų taikomas reikšmingumo lygis. Audito paskir-
tis – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 
iškraipymų. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. Iškraipymai yra laikomi 
reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie 
turės įtakos finansinių ataskaitų naudotojų priimamiems ekonominiams sprendimams 
remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Remdamiesi savo profesiniu sprendimu nustatėme tam tikras kiekybines ribas reikš-
mingumo lygiui, įskaitant bendrą Bendrovės ir Grupės reikšmingumo lygį atskirosioms 
ir konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms kaip visumai, kuris pateiktas lentelėje 
toliau. Šios kiekybinės ribos kartu su kokybiniais aspektais padėjo mums apibrėžti 
audito apimtį bei audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir aprėptį, taip pat įvertinti 
kiekvieno atskirai ir visų kartu iškraipymų, jei tokių buvo, poveikį finansinėms ataskai-
toms kaip visumai.

Informavome Audito ir rizikos valdymo komitetą, kad informuosime jį apie audito metu 
nustatytus iškraipymus, viršijančius 43 tūkst. Eur sumą, taip pat apie iškraipymus, ne-
siekiančius šios sumos, apie kuriuos, mūsų nuomone, būtina informuoti dėl kokybinių 
priežasčių. 

Reikšmingu-
mo lygis

Audito 
apimtis

Pagrindiniai
audito
dalykai

Bendras reikšmingu-
mo lygis Bendrovei
ir Grupei

930 tūkst. Eur 

Kaip mes jį nustatėme 1% visų pajamų pagal sutartis su klientais.

Taikyto reikšmingumo 
lygio išaiškinimas

Pajamų, kaip pagrindinio kriterijaus, naudojimą 
laikome tinkamu, nes finansinių ataskaitų naudotojai 
dažniausiai remiasi būtent šiuo kriterijumi, norėdami 
įvertinti Bendrovės ir Grupės veiklos rezultatus, ir 
tai yra bendrai priimtas kriterijus. Pasirinkome 1% 
reikšmingumo rodiklį, kuris yra priimtinose šio kriteri-
jaus kiekybinio reikšmingumo lygio ribose.
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Mes aptarėme su Bendrovės vadovybe 
alternatyvius teisinio susijungimo regis-
travimo apskaitoje būdus ir priežastis, 
dėl kurių buvo pasirinktas retrospektyvi-
nis metodas.  
Mes konsultavomės su mūsų vidaus 
TFAS ekspertais dėl pasirinkto susijun-
gimo apskaitos metodo atitikimo TFAS 
reikalavimams ir taikomoms atskaitomy-
bės praktikoms.  
Mes atlikome audito procedūras Patro-
nuojamosios įmonės sandorių, įvykdytų 
per šešių mėnesių laikotarpį nuo 2019 
m. sausio 1 d. iki jos susijungimo su 
Bendrove datos, atžvilgiu. 
Mes gavome Bendrovės ir Patronuo-
jamosios įmonės 2018 m. sausio 1 d., 
2018 m. gruodžio 31 d. ir tuomet pasi-
baigusių metų konsolidavimo suvestines 
ir atitinkamai sutikrinome jose pateiktus 
skaičius su audituotomis Grupės konsoli-
duotosiomis, Patronuojamosios įmonės 
atskirosiomis ir Bendrovės atskirosiomis 
finansinėmis ataskaitomis už praėjusius 
laikotarpius. Mes patikrinome, ar įmonių 
tarpusavio sandoriai ir likučiai buvo 
tinkamai eliminuoti sujungiant finansines 
ataskaitas.  
Mes įvertinome 33 pastaboje pateiktos 
informacijos atskleidimo išsamumą ir 
tinkamumą. 

Mes išanalizavome Bendrovės taikomą 
praktiką ir sutarčių su klientais sąlygas, 
susijusias su pajamų pripažinimu ir 
atitinkamai su sutarčių turto arba prekybos 
gautinų sumų pripažinimu.  
Mes įvertinome kontrolės procedūrų, 
susijusių su pajamų iš tarptautinių pašto 
paslaugų pripažinimu ir vertinimu, sistemą 
ir jos veiksmingumą ir patikrinome šių 
kontrolės procedūrų veiksmingumą:  

- Kontrolės procedūrų, taikomų gautų/
suteiktų pašto paslaugų kiekių tikslumui 
nustatyti;  
 - Kontrolės procedūrų, taikomų par-
davimo kiekių ir kiekių su paskirtaisiais 
operatoriais, kuriems buvo suteiktos 
paslaugos, sutikrinimui atlikti.  

Atrinkome 2019 m. pajamų sandorius ir 
sutikrinome juos su išrašytomis sąskaito-
mis faktūromis (kai pripažintos prekybos 
gautinos sumos) arba pagrindžiančiais 
pajamų skaičiavimais (kai pripažintas 
sutarčių turtas), atsižvelgiant į tai, kas 
taikytina; mes taip pat palyginome faktines 
sąskaitas faktūras, išrašytas 2019 m., su 
sutarčių turtu, pripažintu 2018 m. gruo-
džio 31 d., siekdami įvertinti praėjusiais 
laikotarpiais vadovybės atliktų apskaitinių 
įverčių tikslumą.  
Mes konsultavomės su mūsų vidaus TFAS 
ekspertais dėl sutarčių turto ir sutarčių 
įsipareigojimų, atsirandančių iš pajamų 
sandorių, pateikimo.  
Mes sutikrinome sutarčių turto ir sutarčių 
įsipareigojimų grynąsias sumas ir taip pat 
sukauptų sąnaudų ir išankstinių apmokė-
jimų grynąsias sumas su bendrosiomis 
sumomis, pateiktomis 2018 m. gruodžio 
31 d. ir 2018 m. sausio 1 d. bandomajame 
balanse ir atlikome nepriklausomą užskai-
tos poveikio perskaičiavimą pagal atskiras 
sandorio šalis 2019 m. gruodžio 31 d. 
Mes įvertinome 33 pastaboje pateiktos 
informacijos apie perskaičiavimą ir 14 pas-
taboje pateiktos informacijos apie sutarčių 
turtą atskleidimo išsamumą ir tinkamumą.  

Patronuojamosios įmonės AB „Baltic 
Post“ prijungimas prie Bendrovės

(žr. finansinių ataskaitų aiškinamojo 33 
pastabą „Finansinių ataskaitų palygina-
mųjų duomenų koregavimai - 2018 m. 
sausio 1 d.  ir 2018 m. gruodžio 31 d.“ )
Pagrindinį dėmesį skyrėme šiai sričiai, 
nes patronuojamosios įmonės AB „Baltic 
Post“ (toliau – Patronuojamoji įmonė) 
prijungimas prie Bendrovės turėjo reikš-
mingos įtakos finansinei būklei ir finan-
siniams veiklos rezultatams, pateiktiems 
Bendrovės atskirosiose finansinėse 
ataskaitose.  
Kaip paaiškinta 33 pastaboje, Patro-
nuojamoji įmonė buvo prijungta prie 
Bendrovės 2019 m. liepos 1 d. Sandoris 
buvo apskaitytas taikant retrospektyvinį 
metodą, t. y. Patronuojamosios įmonės 
veiklos ir finansinės būklės rezultatai 
buvo sujungti su Bendrovės veiklos ir 
finansinės būklės rezultatais taip, lyg 
Bendrovė ir Patronuojamoji įmonės 
visada būtų buvusios sujungtos. Dėl 
šio metodo taikymo Bendrovės 2018 
m. sausio 1 d., 2018 m. gruodžio 31 d. 
finansinės būklės ataskaitos ir bendrųjų 
pajamų ataskaita už 2018 m. gruodžio 
31 d pabaigusius metus buvo pakeistos 
tam, kad būtų atspindėti sujungti abiejų 
bendrovių rezultatai, nors sandoris nebu-
vo įvykęs iki 2019 m. liepos 1 d. Skaičiai 
aiškinamojo rašto pastabose taip pat 
buvo pakeisti.  

Sutarčių turtas už paslaugas, suteiktas 
tarptautiniams paštams (paskirtiesiems 
operatoriams)

(žr. finansinių ataskaitų aiškinamojo raš-
to dalies „Reikšmingų apskaitos principų 
santrauka“ 2.6 skirsnio „Pajamų pripa-
žinimas“ dalį „Pašto paslaugų teikimo 
užsienio paštams pajamos/sąnaudos“, 
14 pastabą „Sutarčių turtas“, 33 pastabą 
„Finansinių ataskaitų palyginamųjų duo-
menų koregavimai - 2018 m. sausio 1 d. 
ir 2018 m. gruodžio 31 d.“)
Bendrovė ir Grupė teikia pašto paslau-
gas užsienio paštams ir iš jų perka pašto 
paslaugas. Šių paslaugų teikimas grin-
džiamas tarptautiniais susitarimais, ku-
riuose reglamentuojamos suteiktų pašto 
paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo 
ir atsiskaitymo taisyklės. Bendrovė 
ir Grupė apskaičiuoja sutarčių turtą laiko-
tarpio pabaigoje, įvertindamos faktinius 
suteiktų paslaugų kiekius, naujausius 
žinomus galiojančius paslaugų įkainius ir 
gautus išankstinius apmokėjimus.  
Likučiai su tarptautiniais paštais, 
atsirandantys dėl pajamų sandorių, yra 
reikšmingi Bendrovės ir Grupės finansi-
nės būklės ataskaitos atžvilgiu. Sutarčių 
turtas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 
16 979 tūkst. Eur, 2018 m. gruodžio 31 
d. – 13 198 tūkst. Eur ir  2018 m. sausio 
1 d. – 8 510 tūkst. Eur.  
Kaip paaiškinta 33 pastaboje, Bendrovė 
ir Grupė retrospektyviai ištaisė klaidą, 
susijusią su sutarčių turto ir sutarčių įsi-
pareigojimų pateikimu 2018 m. gruodžio 
31 d. ir 2018 m. sausio 1 d., taip pat klai-
dą, susijusią su išankstinių apmokėjimų 
tiekėjams ir sukauptų sąnaudų pateikimu 
abiem laikotarpiais.  
Pagrindinį dėmesį skyrėme šiai sričiai 
dėl vadovybės atliktų prielaidų ir priimtų 
sprendimų ir dėl reikšmingo retrospekty-
viai atliekamo klaidų taisymo. 

Pagrindinis audito dalykas Kaip audito metu nagrinėjome 
pagrindinį audito dalyką 

Pagrindiniai audito dalykai 
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie mūsų profesiniu sprendimu buvo 
svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šiuos dalykus 
nagrinėjome atlikdami finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir formuluodami apie 
jas savo nuomonę, todėl apie šiuos dalykus mes nepareiškiame jokios atskiros savo 
nuomonės.
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Kaip pritaikėme Grupės audito apimtį  
Audito apimtį pritaikėme taip, kad mūsų atlikti darbai būtų pakankami, kad galėtume 
pareikšti savo nuomonę apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas kaip visumą, 
atsižvelgiant į Grupės struktūrą, apskaitos procesus ir kontroles, taip pat į verslo 
sektorių, kuriame Grupė vykdo savo veiklą.
Grupę sudaro keletas patronuojamųjų įmonių, kurios veikia Lietuvoje (žr. finansinių 
ataskaitų aiškinamojo rašto dalį „Bendroji informacija“). „PwC“ atliko Bendrovės 
pilnos apimties auditą ir audito procedūras jos patronuojamosios įmonės AB „Baltic 
Post“ sandorių, įvykdytų per šešių mėnesių laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki jos 
susijungimo su Bendrove datos, atžvilgiu. Audito procedūros apėmė 100% Grupės 
pajamų ir 99,9% Grupės turto.
Kitų patronuojamųjų įmonių atžvilgiu, Grupės audito komanda atliko analitines pro-
cedūras Grupės lygmeniu, siekiant surinkti pakankamų, tinkamų audito įrodymų, kad 
galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas kaip 
visumą.

Išvada apie kitą informaciją, įskaitant konsoliduotąjį  
metinį pranešimą 

Už kitą informaciją yra atsakinga vadovybė. Kita informacija apima konsoliduotąjį 
metinį pranešimą ir socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri yra sudėtinė konsoliduo-
tojo metinio pranešimo dalis (tačiau neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus 
išvados apie šias ataskaitas).
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos, įskaitant kon-
soliduotąjį metinį pranešimą. 
Mums atliekant finansinių ataskaitų auditą mūsų atsakomybė – perskaityti pirmiau 
minėtą kitą informaciją ir įvertinti, ar yra reikšmingas nesuderinamumas tarp kitos 
informacijos ir finansinių ataskaitų ar per auditą mūsų įgytų žinių ir ar kitaip nepaaiš-
kėja, kad šioje kitoje informacijoje yra reikšmingų iškraipymų. 
Konsoliduotojo metinio pranešimo atžvilgiu mes įvertinome, ar konsoliduotajame 
metiniame pranešime pateikta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios 
finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaito-
mybės įstatyme numatyta informacija.  
Remiantis audito metu atliktu darbu, mūsų nuomone:

• finansinių metų, už kuriuos parengtos finansinės ataskaitos, konsoliduotajame 
metiniame pranešime pateikta informacija atitinka duomenis, pateiktus finansinėse 
ataskaitose; ir

• konsoliduotasis metinis pranešimas yra parengtas laikantis Lietuvos Respublikos 
įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo bei Lietuvos 
Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

Bendrovė ir Grupė pateikė socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri yra sudėtinė kon-
soliduotojo metinio pranešimo dalis.

Be to, privalome informuoti, ar, atsižvelgiant į audito metu gautą informaciją ir įgytą 
supratimą apie Bendrovę ir Grupę bei jų aplinką, nustatėme reikšmingų iškraipymų 
konsoliduotajame metiniame pranešime, kurį gavome iki šios auditoriaus išvados 
išleidimo dienos. Kaip aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Pagrindas sąlyginei 
nuomonei pareikšti“, Bendrovė ir Grupė 2018 m. gruodžio 31 d. atliko IS platformos 
vertės sumažėjimo testą ir pripažino vertės sumažėjimo sąnaudas 2018 m., tačiau jos 
negalėjo atlikti IS platformos vertės sumažėjimo testo 2017 m. gruodžio 31 d., todėl 
mes negalime įvertinti, kokia šio vertės sumažėjimo dalis turi būti apskaityta praėjusiu 
laikotarpiu ir negalime įvertinti galimo poveikio 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
metų rezultatams, pateiktiems konsoliduotoje ir atskiroje bendrųjų pajamų ataskaitoje 
ir 2018 m. sausio 1 d. konsoliduotos ir atskiros finansinės būklės ataskaitos atžvilgiu. 
Mes negalime įvertinti, ar kita informacija nėra reikšmingai iškraipyta dėl šio dalyko.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už 
finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos 
Sąjungoje, parengimą bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės nuo-
mone, yra būtina finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių 
atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. 
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės ir Grupės 
gebėjimą toliau tęsti veiklą ir atitinkamai atskleisti dalykus, susijusius su veiklos 
tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai 
vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ir Grupę ar nutraukti jų veiklą arba yra priversta 
tai padaryti, neturėdama jokios kitos realios alternatyvos. 
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės ir Grupės finansinių atas-
kaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip 
visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus iš-
vadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio 
užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad auditas, atliktas pagal TAS, visada atskleis 
reikšmingą iškraipymą, jei toks yra. Iškraipymai, galintys atsirasti dėl apgaulės ar klai-
dos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi 
kartu jie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų naudotojų ekonominiams sprendimams, 
priimamiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis. 
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir 
vadovaujamės profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

• nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 
ar klaidos rizikas, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokias rizikas 
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ir surenkame audito įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų 
audito nuomonei. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra dides-
nė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti 
sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus 
kontrolių nepaisymas; 
• išsiaiškiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant 
konkrečioms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtu-
me pareikšti nuomonę apie Bendrovės ir Grupės vidaus kontrolės efektyvumą; 
• įvertiname taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų 
apskaitinių įvertinimų ir susijusių atskleidimų pagrįstumą; 
• padarome išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo 
tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja reikšmin-
gas neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių gali kilti reikšmingų 
abejonių dėl Bendrovės ir Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, 
kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome 
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jei tokių 
atskleidimų nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pa-
grįstos audito įrodymais, surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau 
būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė ir Grupė negalės toliau tęsti savo 
veiklos; 
• įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai 
pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
• surenkame pakankamų ir tinkamų audito įrodymų apie įmonių finansinę informa-
ciją ar jų vykdomą veiklą Grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie konso-
liduotąsias finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą Grupės auditui, jo 
priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą audito nuomonę. 

Mes, be kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą 
audito apimtį, audito atlikimo laiką ir reikšmingus pastebėjimus audito metu, įskaitant 
visus svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu. 
Be to, už valdymą atsakingiems asmenims patvirtiname, kad laikėmės visų svarbių 
etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, taip pat informavome juos apie visus ryšius 
ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami kaip turintys įtakos mūsų nepri-
klausomumui ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones. 

Iš visų dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskyrėme 
tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą 
ir kurie dėl to laikomi pagrindiniais audito dalykais. Šiuos dalykus aprašome savo 
auditoriaus išvadoje, nebent pagal įstatymą ar kitą teisės aktą būtų draudžiama juos 
viešai atskleisti arba, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų 
būti pateikiamas mūsų išvadoje dėl to, kad galime pagrįstai tikėtis, jog neigiamos 
tokio atskleidimo pasekmės nusvers visuomenės gaunamą naudą. 

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Paskyrimas
Bendrovės ir Grupės auditoriais pirmą kartą buvome paskirti 2019 m. rugpjūčio 27 d. 
Nenutrūkstamas užduoties vykdymo laikotarpis apima vienerius metus.

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, pagrindinė už-
duoties partnerė yra Rasa Radzevičienė.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

Rasa Radzevičienė
Partnerė 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000377

Vilnius, Lietuvos Respublika
2020 m. balandžio 24 d.
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BENDROJI INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis

Informacija apie įmonių 
grupę

Konsoliduotos ir akcinės bendrovės Lietuvos paštas 
(toliau – Lietuvos paštas arba Bendrovė) 2019 m. 
gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos 
pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės stan-
dartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Są-
jungoje. 

2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos pašto 
įmonių grupę (toliau – LP grupė) sudarė 
patronuojančioji įmonė akcinė bendrovė 
Lietuvos paštas ir patronuojamosios įmo-
nės, kurių 100 proc. akcijų paketą turi Lie-
tuvos paštas: 

• UAB „Lietuvos pašto finansinės paslau-
gos“, kurios pagrindinė veikla – spausdini-
mo paslaugos, tačiau šiuo metu veiklos 
nevykdo.

• UAB „LP mokėjimų sprendimai“, kurios 
pagrindinė veikla – konsultacinės paslau-
gos. 

• VŠĮ „Transporto inovacijų centras“, 
kurios pagrindinis tikslas - kurti inovaci-
jų pritraukimo, įgyvendinimo ir testavimo 
galimybes susisiekimo sektoriaus infras-
truktūroje, aktyvinti bendradarbiavimą 
susisiekimo sektoriuje inovacijų tematika, 
vykdyti rinkos analizę ir formuoti inovacijų 
investicinius pasiūlymus

Konsoliduotas ir Lietuvos pašto metinis pranešimas 
yra rengiamas vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skai-
drumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir ko-
ordinuojančios institucijos paskyrimo“.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE AKCINĘ BENDROVĘ LIETUVOS PAŠTĄ 

Pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Telefonas 8 700 55 400

El. paštas info@post.lt

Internetinis adresas www.lietuvospaštas.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 (paskutinė 
redakcija)

2019 m. kovo 5 d.

Pagrindinė veikla Pašto, kurjerių, finansinės ir kitos paslaugos
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PAGRINDINIAI PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ DUOMENYS
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Įstatinis kapitalas Akcininkai

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

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

Visų grupės akcijų savininkė yra Lietuvos Respubli-
ka. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklau-
sančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje vals-
tybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerija.

LP grupė per 2019 metus savų akcijų neįsigijo ir 
neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ar per-
leista. 

 PAGRINDINIAI ĮMONIŲ DUOMENYS UAB „LIETUVOS PAŠTO 
FINANSINĖS PASLAUGOS“

UAB „LP MOKĖJIMŲ 
SPRENDIMAI“

Teisinė organizacinė forma (įmonės rūšis) Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė

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

Įmonės kodas 301178592 302889099

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

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

Lietuvos pašto akcijų dalis, proc. 100 100
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BENDROVĖS VALDYMAS
Ataskaitinis laikotarpis

Pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatus 
bendrovės valdymo organai yra šie: visuotinis akci-
ninkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas – 
bendrovės generalinis direktorius. Stebėtojų taryba 
Bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba atlieka 
įstatyme ir Bendrovės įstatuose nurodytas priežiū-
ros funkcijas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, įgy-
vendinančios Lietuvos Respublikos, kaip Bendrovės 
akcininkės, turtines ir neturtines teises,  priimti raš-
tiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susi-
rinkimo sprendimams.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį su-
daro 5 (penki) nariai.  Dauguma valdybos narių turi 
būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius ketve-
riems metams renka visuotinis akcininkų susirin-
kimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Valdyba iš 
savo narių renka valdybos pirmininką, kuris renka-
mas iš nepriklausomų valdybos narių.   

Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia iš 
pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius 
nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir spren-
džia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą 
taikymo Bendrovės valdyba. Bendrovės generalinis 
direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo or-
ganas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kas-
dieninę bendrovės veiklą.

LIETUVOS PAŠTO BENDROVĖS  VALDYMO ORGANAI
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Bendrovės organizacinė struktūra Filialai ir atstovybės

Bendrovės organizacinę struktūrą sudaro generali-
nis direktorius, keturi padaliniai (Rinkodaros ir par-
davimų, Pašto operacijų, Tinklo padalinio, Finansų ir 
administravimo) ir 19 departamentų, iš kurių 6 (Tei-

LP grupė per 2019 metus nebuvo įsteigusi, įregis-
travusi bei neturėjo filialų ir/ar atstovybių Lietuvos 
Respublikos ar kitų valstybių teritorijose.

sės, Korporatyvinių reikalų, Organizacijos vystymo, 
Strategijos ir plėtros, Saugos ir prevencijos, Klientų 
patirčių valdymo) yra tiesiogiai pavaldūs generali-
niam direktoriui.

* Vidaus audito skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas 
akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybai,  administraci-
niu pobūdžiu pavaldus ir atskaitingas akcinės bendrovės 
Lietuvos pašto generaliniam direktoriui

LIETUVOS PAŠTO STRUKTŪRA, 2019 GRUODŽIO 31 D.
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Valdybos narys ir 
valdybos pirmininkas

Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys

Tarpmiestinio 
daugiakanalio ryšio 

sistemų studijos 
Aukščiausio lygio vadovų 

vadybos studijos

Teisės magistras Tarptautinės teisės
magistras

Ekonomikos aukštasis 
universitetinis išsilavinimas

Ekonomikos aukštasis 
universitetinis išsilavinimas

Akcinės bendrovės Lietuvos 
radijo ir televizijos centro 

(kodas 120505210, 
registruotos buveinės 

adresas Sausio 13-osios 
g. 10, Vilniuje) generalinis 

direktorius

Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 

(kodas 188620589, 
registruotos buveinės 

adresas Gedimino pr. 17, 
Vilniuje) Biudžeto ir investicijų 

departamento direktorius

Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 

(kodas 188620589, 
registruotos

buveinės adresas Gedimino
pr. 17, Vilniuje) Teisės ir 

personalo
skyriaus patarėjas

Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 

(kodas 188620589, 
registruotos buveinės adresas 

Gedimino pr. 17, Vilniuje) 
Valstybės turto ir įmonių 

valdymo skyriaus patarėja, 
taip pat Kovos su korupcija 

koordinavimo komisijos 
pirmininko pavaduotoja

Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 

(kodas 188620589, 
registruotos buveinės

adresas Gedimino pr. 17, 
Vilniuje) Valstybės turto ir 
įmonių valdymo skyriaus 

vedėja

Valstybės įmonės Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto 

direkcijos (kodas 240329870, 
registruotos buveinės adresas 
J. Janonio g. 24, Klaipėdoje)

valdybos narys

Akcinės bendrovės Lietuvos
radijo ir televizijos centro

(kodas 120505210, 
registruotos  buveinės adresas
Sausio 13-osios g. 10, Vilniuje)

valdybos narė

Viešosios įstaigos Transporto
kompetencijų agentūros

(kodas 302824137, 
registruotos buveinės adresas 

I. Kanto g. 25, Kaune) 
valdybos narė

AB Lietuvos 
paštas einamos 

pareigos

Kvalifikacija/
išsilavinimas

Pagrindinė 
darbovietė 
ir pareigos

Kitos einamos 
vadovaujamos 

pareigos

ROMA 
ANDRUŠKEVIČIENĖ

JANINA 
LASKAUSKIENĖ

POVILAS
DRIŽAS

SAULIUS 
KERZA

REMIGIJUS 
ŠERIS

Lietuvos pašto valdybos sudėtis
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LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS VEIKLA

    • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 
m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-232 „Dėl akcinės 
bendrovės Lietuvos pašto valdybos“ iš Bendrovės 
valdybos atšaukta Žaneta Kovaliova. 

    • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3-398 „Dėl akcinės 
bendrovės Lietuvos pašto valdybos“ iš Bendrovės 
valdybos atšauktas Darius Kuliešius, į Lietuvos paš-
to valdyba išrinkta Janina Laskauskienė. 

    • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 
m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 3-413 „Dėl akcinės ben-
drovės Lietuvos pašto valdybos“ į Bendrovės valdy-
bą išrinkta Jūratė Stanišauskienė. 

    • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 
m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl akcinės ben-
drovės Lietuvos pašto valdybos“ iš Bendrovės valdy-
bos nuo 2019 m. lapkričio 26 d. atšaukti Nerijus Dat-
kūnas, Gražvydas Jukna, Danielius Merkinas, Janina 
Laskauskienė ir Jūratė Stanišauskienė, į Bendrovės 

valdybą nuo 2019 m. lapkričio 26 d. naujai keturių 
metų kadencijai išrinkti Saulius Kerza, Roma An-
druškevičienė, Povilas Drižas, Janina Laskauskienė 
ir Remigijus Šeris. Naujieji valdybos nariai pareigas 
pradėjo eiti gavę Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 
Riziką ribojančios priežiūros departamento direkto-
riaus sprendimą dėl neprieštaravimo jų kandidatūrai 
į elektroninių pinigų įstaigos akcinės bendrovės Lie-
tuvos pašto vadovus - Remigijus Šeris, Saulius Ker-
za, Janina Laskauskienė ir Roma Andruškevičienė 
pareigas pradėjo eiti 2019 m. lapkričio 26 d., Povilas 
Drižas pareigas pradėjo eiti 2019 m. gruodžio 17 d.  

PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ ATLYGIS, EUR*

Valdybos pirmininkas iki 2019-11-26 Nerijus Datkūnas 23784,84

Valdybos narys  iki 2019-11-26 Gražvydas Jukna 15552,10

Valdybos narys iki 2019-11-26 Danielius Merkinas 15731,26

Valdybos narė iki 2019-05-15 Žaneta Kovaliova 9880,00

Valdybos narė nuo 2019-09-09 iki 2019-11-26 d. Jūratė Stanišauskienė 1555,21 

*Atlygis pateikiamas neatskaičius mokesčių, kitų mokėjimų valdybos nariams per 2019 metus nebuvo.

LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS NARIŲ ATLYGIS UŽ 2019 METUS
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LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS VEIKLA

512 203

NEEILINIAI 
POSĖDŽIAI

EILINIAI 
POSĖDŽIAI

BALSUOJANT RAŠTU, 
NEŠAUKIANT 

VALDYBOS POSĖDŽIO IŠ VISO:

Dalyvavo visi
 valdybos nariai

Dalyvavo visi
 valdybos nariai

Dalyvavo visi
 valdybos nariai

2019 m. įvyko 20 Lietuvos pašto valdybos posėdžių. Bendrovės valdyba 2019 m.  
priėmė 82 sprendimus, įformintus nutarimais. 
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VADOVŲ KOMANDA

Generalinė direktorė 
nuo 2018 m. 
vasario 23 d.

Verslo ir vadybos 
magistras 

Finansų ir 
administravimo 

padalinio direktorius 
nuo 2018 m. 

kovo 26 d.

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras 

Rinkodaros ir 
pardavimų padalinio 

direktorius 
nuo 2018 m. 
rugpjūčio 9 d.

Verslo 
administravimo 

magistras 

Pašto operacijų 
padalinio direktorius  

nuo 2019 m. 
balandžio 4 mėn.

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras

Tinklo padalinio 
direktorius 

nuo 2018 m. 
spalio 8 d.

Elektronikos 
inžinerijos magistras 

ir 
Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras 

Pa
re

ig
os

Kv
al

ifi
ka

ci
ja

/
Iš

si
la

vi
ni

m
as

Generalinės direktorės Astos Sungailienės kitos einamos vadovaujamos pareigos: 
     • UAB LP mokėjimų sprendimai (kodas 302889099, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, Vilniuje) direktorė.
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KOMITETAI 
 Audito ir rizikos valdymo komitetas

Lietuvos pašto valdybos 2018-03-28 sprendimu 
buvo sudarytas Lietuvos pašto valdybos Audito ir 
rizikos valdymo komitetas  (toliau – Komitetas),  

Komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 narių, ku-
rie yra skiriami ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.  
Pagrindiniai Komiteto tikslai – padėti Lietuvos pašto 
valdybai stebėti Lietuvos pašto, jos įmonių grupės ir 
atskirų grupės įmonių:

    • finansinių ataskaitų rengimo procesą;

    • finansinių ataskaitų audito procesą;

    • auditoriaus nepriklausomumą ir objektyvumą;

    • auditoriaus atrankos procesą;

    • vidaus audito funkcijos veiksmingumą;

    • rizikos valdymo veiksmingumą;

    • išorės ir vidaus teisės aktų atitiktį.

Veiklą Komitete baigė Komiteto narės Ža-
neta Kovaliova ir Asta Liepienė, Bendro-

vės valdybai priėmus jų atsistatydinimą ir 
atšaukus iš Komiteto narių

2019-02-17 2019-02-18 – 2019-06-27 nuo 2019-06-28
Komiteto funkcijas laikinai vykdė 

Lietuvos pašto valdyba
Savo veiklą pradėjo  naujos sudėties 

Komitetas, kurį sudaro 3 nepriklausomi 
nariai Karolis Brazas, Marius Lukoševi-

čius ir Justina Šiaudinytė

Vardas, pavardė Laikotarpis Darbovietė Kvalifikacija/
Išsilavinimas

2019 m. 
atlygis, Eur*

Justina 
Šiaudinytė

2019.06.28 - 
dabar UAB „General Financing“

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras
4354,57

Karolis Brazas 2019.06.28 - 
dabar

UAB „Husqvarna Lietuva“
UAB „Duomenų logistikos 

centras“
MB „Finansų ir korporatyvinio 

valdymo laboratorija“

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras
1244,16

Marius 
Lukoševičius

2019.06.28 - 
dabar UAB „Revolut Bank“ 

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras
1244,16
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DIVIDENDŲ POLITIKA

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas dividen-
dus išmoka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 
(2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 786 redakci-
ja), kuriuo nustatyti dividendų už valstybei priklau-
sančias akcijas skyrimo principai. 

Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą visuotinis ak-
cininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti 
ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš 
šių sąlygų:

1) Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai 
yra suėję iki sprendimo priėmimo;

2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytino pelno 
(nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

3) Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba 
išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės 
įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo 
rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

Vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu Lietu-
vos paštas už 2017 ir 2018 finansinius metus ne-
paskyrė ir neišmokėjo akcininkams dividendų, nes 
Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis už 
Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, 
perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms 
įsigyti sumą. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl 
dividendų mokėjimo už 2019 finansinius metus nu-
matomas patvirtinus audituotas atitinkamų metų 
finansines ataskaitas. 
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ĮSTAIGOS IR TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS 
LIETUVOS PAŠTO VEIKLĄ
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ĮVYKIAI IR REZULTATAI
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2019-02-21
AB Lietuvos paštas ir Išmanaus skirsty-
mo programos statybų projekto rango-
vas sudarė naujojo Vilniaus logistikos 
centro projektavimo ir statybos darbų 

rangos sutartį

2019-01-01
Beveik visiems darbuotojams Bendrovės 
iniciatyva buvo padidintas darbo užmo-

kestis

2019-01-10
Valdybos sprendimu patvirtina atnaujinta 

Lietuvos pašto įmonių grupės
2019-2023 m. veiklos strategija

2019-02-01
Amsterdame įsteigta Lietuvos pašto 

išorinė apkaitos vieta Olandijoje (angl. 
Extraterritorial Office of Exchange)

2019-02-12
Dukterinė bendrovė Baltic Post pertvarky-
ta iš uždaros akcinės bendrovės  į akcinę 

bendrovę, įregistruojant naują juridinį 
statusą įregistruotas Juridinių asmenų 

registre 2019 m. vasario 14 d.

2019-03-04
Įsigaliojo atnaujinti dukterinės bendrovės 

AB Baltic Post įstatai

2019-03-05
Ėmė veikti atnaujinta Lietuvos pašto 

svetainė www.post.lt

2019-03-05
Įsigaliojo atnaujinti AB Lietuvos pašto 

įstatai 

2019-05-16
Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministe-
rijos siūlymui įpareigoti Lietuvos paštą 
dar 7 metus teikti universaliąją pašto 

paslaugą visoje Lietuvoje nuo 2020 m. 
sausio 1 d. 

2019-04-29
Valdybos sprendimu nutarta AB Lietuvos 
paštui tapti viešosios įstaigos „Transpor-

to inovacijų centras“ dalininku

2019-04-04
Pašto operacijų padalinio direktoriaus 

pareigas pradėjo eiti Kastytis Valantinas

2019-03-15
Vienintelio akcininko sprendimu – Lietuvos Respu-

blikos susisiekimo ministro 2019-03-15 įsakymu Nr. 
3-127 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto dalyvavi-
mo reorganizavime, prijungiant prie akcinės bendrovės 
Lietuvos pašto reorganizuojamą AB „Baltic Post““ – pri-
tarta, kad akcinė bendrovė Lietuvos paštas dalyvautų 
reorganizavime, prijungiant prie jos AB „Baltic Post“
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2019-07-19
Lietuvos Respublikos Konkurencijos 

taryba nutraukė 2016 m. pradėtą tyrimą 
dėl galimo Lietuvos pašto naudojimosi 

dominuojančia padėtimi

2019-05-16
Visi Lietuvos pašto darbuotojai pirmą 

kartą apdrausti nuo nelaimingų  
atsitikimų

2019-05-30
Didžiausiame metų ryšių su visuomene 
renginyje - konkurse „PR Impact Awards 

2019 - , skaitmeninės komunikacijos 
projektų kategorijoje, Lietuvos paštas 

iškovojo II vietą

2019-06-01
AB Lietuvos paštas nutraukė mokėjimo 

sąskaitos paslaugos teikimą

2019-06-01
Antrą kartą metuose, beveik visiems 
darbuotojams, Bendrovės iniciatyva 

padidintas darbo užmokestis 

2019-07
Siekiant palengvinti siuntų ruošimą 

internetu verslo klientams, esavitarna.
post.lt ir lpexpress.lt savitarnos sistemos 
sujungtos į vieną patogesnę - savitarnos 
sistemą  MANO SIUNTOS (manosiuntos.

post.lt)

2019-07-01
Pasibaigus reorganizavimui dukterinės 
bendrovės AB Baltic Post prijungta prie 

AB Lietuvos pašto

2019-06-28
Veiklą pradėjo naujos sudėties Audito ir 

rizikos valdymo komitetas

2019-09-15
Baigtas pirmasis Mobilaus laiškininko 
informacinės sistemos (toliau MLIS) 
projekto etapas, kurio metu 1,3 tūkst. 
laiškininkų  visoje Lietuvoje išdalintos 

planšetės, siekiant gerinti darbo sąlygas 
ir suteikiamų paslaugų kokybę

2019-09-27
Baigtas įgyvendinti Dviračių projektas, 

kurio metu miesto laiškininkams nupirkta 
ir jų kasdieniam darbui išdalinta  

210 elektrinių dviračių

2019-09-24
Oficialiai pradėti Lietuvos pašto Vilniaus 
logistikos centro statybos darbai- įkasta 

simbolinė pradžios kapsulė

2019-08
Prasidėjo intensyvus siuntų savitarnos 

terminalų tinklo plėtros projekto etapas, dėl 
kurio metų pabaigoje išplėsti 44 terminalai 

ir  pastatyta 16 naujų terminalų bei padidintas 
dėžučių skaičius iki 23 003 vnt.
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2019-10-09
Patvirtina akcinės bendrovės Lietuvos 

pašto įmonių grupės korupcijos prevenci-
jos politika

2019-10
Pradėtas įgyvendinti atnaujintos kon-

cepcijos Mobilaus laiškininko projektas, 
kurio metu spalio-gruodžio mėnesiais 
17 Lietuvos rajonų darbą pradėjo 183 

mobilūs laiškininkai 

2019-11-11
Akcininko sprendimu patvirtinta naujos 

sudėties Lietuvos pašto valdyba

2019-11
VŠĮ Stebėsenos ir prognozių agentūra 

Lietuvos paštą įvertinto Gerosios valdy-
senos A reitingu

2019-12-02
Pirmą kartą Bendrovės veikloje laiškinin-
kai pradėti aprūpinti naujais tarnybiniais 
automobiliais, gruodžio mėn. išvažiavo 

103 mobilieji laiškininkai bei numatoma, 
kad iki projekto pabaigos bus išdalinti 

440 automobilių

2020-01-01
Įsigaliojo nauja 7 metų Universaliosios 
pašto paslaugų teikimo licencija, pagal 
kurią paštas įpareigotąsias paslaugas 

teiks iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2020-01-06
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir Jung-
tinė profesinių sąjungų atstovybė, atsto-
vaujanti AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų 

profesinei sąjungai ir Lietuvos ryšių 
darbuotojų profesinei sąjungai pasirašė 

kolektyvinę sutartį

2020-02-14
Vidaus audito skyriaus vadovės pareigas 

pradėjo eiti Živilė Perednė

2020-02-26
Lietuvos paštas pardavė kultūros paveldo 

objektą – Biržų centrinio pašto pastatą 
Biržų savivaldybei, siekiant pritaikyti 

kultūros paveldo pastatą visuomenės 
kultūrinėms reikmėms 

 

2020-03-16
Šalyje paskelbus karantiną dėl COVID-19, 
AB Lietuvos Paštas prisitaiko prie pasi-

keitusių sąlygų ir tęsia veiklą. 

SVARBŪS ĮVYKIAI, 
ĮVYKĘ PO ATASKAI-
TINIO LAIKOTARPIO 

PABAIGOS
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RODIKLIAI
 

                         LP GRUPĖ                    BENDROVĖ

2019 2018 2019 2018

Suteikta paslaugų, tūkst. vnt.  126 756 134 681*  126 756 134 681*

Suteikta UPP, tūkst. vnt.  25 032  19 831  25 032  19 831

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, tūkst. Eur  10 355  2 019  10 355  2 131

FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EUR        

EBITDA  11 400  7 712  11 412  7 309

EBIT  5 967  4 826  5 975  4 535

Grynasis pelnas  5 082  3 680  5 154  3 461

Ilgalaikis turtas  58 291  34 428  58 306  34 446

Trumpalaikis turtas  40 869  34 566  40 711  34 432

Iš viso turto  99 160  68 994  99 017  68 878

Nuosavas kapitalas  32 112  27 030  31 970  26 816

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS        

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje  4 753  5 250  4 751  5 142

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai  4 002 4 298  4 001  4 212

PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI REZULTATAI

*Šioje lentelėje 2018 m. suteiktų paslaugų kiekiai skiriasi nuo pateiktų 2018 m. metiniame pranešime dėl naujai pradėtų skaičiuoti papildomų paslaugų kiekių.
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RODIKLIAI
 

                       LP GRUPĖ                    BENDROVĖ

2019 2018 2019 2018

PELNINGUMO RODIKLIAI, PROC.        

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15,8 13,6 16,1 12,9

Turto grąža (ROA) 5,1 5,3 5,2 5,0

EBITDA marža 12,2 8,7 12,2 8,3

EBIT marža 6,4 5,5 6,4 5,1

Grynojo pelno marža 5,4 4,2 5,5 3,9

FINANSINIO SVERTO IR LIKVIDUMO RODIKLIAI       

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

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

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

Grynosios skolos ir EBITDA santykis 0,5 0,4 0,5 0,4

TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI       

Ilgalaikio turto apyvartumas 1,6 2,6 1,6 2,6

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas 10,2 14,1 10,2 14,1

PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI
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RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠYMAS
Pelningumo rodikliai

Finansinio sverto ir likvidumo rodikliai 

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

EBITDA = Ikimokestinis pelnas + palūkanų sąnaudos – palūkanų pajamos + Nusidėvėjimas + Amortizacija

EBIT = Ikimokestinis pelnas + palūkanų sąnaudos – palūkanų pajamos

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) = Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas

Turto grąža (ROA) = Grynasis pelnas / Turtas

EBITDA marža = EBITDA / Pardavimo pajamos

EBIT marža = EBIT / Pardavimo pajamos

Grynojo pelno marža = Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos

Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas

Nuosavo kapitalo ir turto santykis = Nuosavas kapitalas / Turtas

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Grynosios skolos ir EBITDA santykis = (Finansinės skolos - Pinigai ir jų ekvivalentai) / EBITDA

Ilgalaikio turto apyvartumas = Pardavimo pajamos / Ilgalaikis turtas

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas = Pardavimo pajamos / Pirkėjų įsiskolinimas
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PAJAMOS

LP grupės 2019 m. pardavimo pajamos buvo 93,4 
mln. Eur, ir palyginti su 2018 m. pardavimo pajamo-
mis, kurios sudarė 88,3 mln. Eur, išaugo 5,7 proc. 

Daugiausia pardavimo pajamų LP grupė gauna iš 
pašto paslaugų teikimo. 

2019 metais iš šio segmento gauta 69,3 mln. Eur 
pajamų ir jos sudarė 74,2 proc. pardavimo pajamų.

 2018 m. pašto paslaugų pajamos siekė 61,0 mln. 
Eur, arba 69,2 proc. pardavimo pajamų. Kitos veikos 
pajamas sudarė pajamos iš patalpų nuomos, ilgalai-

kio turto pardavimo pelnas ir kitos netipinės veiklos 
pajamos 2019 m., palyginti su 2018 m. kitos veiklos 
pajamos padidėjo 24,6 proc. dėl gerokai padidėjusių 
pajamų už mažmeninės prekybos rinkodaros pas-
laugas.      
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PAJAMOS
Pašto paslaugų pajamos pagal tipą

Daiktų siuntimas. 

    • Eksporto dalyje  41,8 proc. daugiau siuntė su-
tartiniai klientai, o  fizinių klientų tarptautinių siuntų 
buvo išsiųsta 1,8 proc. daugiau.

    •  Daiktų siuntimo paslaugos (daiktai nuo 50 g) 
importo dalyje per 2019 metus padidėjo 41,9 proc. 
dėl padidėjusio siuntų srauto iš Kinijos.

Informacijos siuntimas. 

    • Informacijos siuntimo paslaugos dalis traukiasi 
natūraliai su besitraukiančia rinka.

    • Pajamų praradimą sumažėjus informacijos siun-
timo kiekiams kompensavo tarifų padidinimas, Ry-
šių reguliavimo tarnybos sprendimu nuo 2018 m. 
rugpjūčio 1-os dienos pakeistos 16-os pozicijų pa-
grindinių mažosios ir didžiosios korespondencijos 
siuntų kainos Lietuvoje. Kainos vidutiniškai padidėjo 
apie 0,10 Eur, o didžiosios pirmenybinės korespon-
dencijos kainos sumažėjo.

Daiktų siuntimo 
pajamos

Daiktų siuntimo 
kiekiai

Informacijos 
siuntimo pajamos

Informacijos 
siuntimo kiekiai

+17,9% +26,7%+1,9% -19,3%
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Pašto paslaugų pajamos pagal klientus

2019 m. 
pajamos iš 
pašto paslaugų, 
suteiktų 
gyventojams, 
sudarė 53,5 proc., 
iš verslo klientų - 
46,5 proc.    • Fizinių klientų pašto paslaugų pajamų gauta 14,7 

proc. daugiau negu 2018 metais dėl 25,1 proc. di-
desnių  pajamų iš gaunamųjų tarptautinių paslaugų 
teikimo.   

    • Sutartinių klientų pašto paslaugų pajamų gauta 
12,1 proc. daugiau negu 2018 metais. Iš daiktų siun-
timo paslaugų pajamos per metus padidėjo 20,7 
proc., iš informacijos siuntimo paslaugų – 3,3 proc.

Pajamos iš kitų šaltinių

    • Papildomų pašto paslaugų pajamos sumažėjo 
12,2 proc. daugiausia dėl sumažėjusių prenumera-
tos pristatymo (-21,7 proc.) ir spausdinimo paslau-
gų ( -34,7 proc.) pajamų.

    • Finansinių paslaugų pajamos per 2019 metus 
sumažėjo 21,1 proc., nes kasmet mažėja pajamos 
iš pensijų, pašalpų ir kt. išmokų pristatymo (išmokė-
jimo): 2019 m., palyginti su 2018-aisiais, jos mažėjo 

34,4 proc. Per 2019 m. 7,9 proc. sumažėjo įmokų ir 
mokesčių priėmimo ir administravimo pajamos.

    • Kitų paslaugų pajamos per 2019 metus padidėjo 
39,8 proc.
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SĄNAUDOS
LIETUVOS PAŠTO GRUPĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, TŪKST. EUR

Per 2019 m. Lietuvos pašto grupės veiklos sąnau-
dos sudarė 88,3 mln. Eur.  Palyginti su 2018 m., jos 
padidėjo 4,9 proc.

2019 m. buvo didesnės tarptautinio pašto vežimo 
ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos, 
kurios sudarė 18,4 proc. veiklos sąnaudų. Palygin-

ti su 2018 m. duomenimis, jos padidėjo 24,1 proc. 
ir sudarė 16,2 mln. Eur. Šių sąnaudų didėjimą lėmė 
siunčiamo tarptautinių siuntų srauto padidėjimas. 

Komunalinės sąnaudos buvo didesnės dėl 14,5 
proc. išaugusių elektros energijos sąnaudų taip pat 
dėl 44,9 proc. išaugusių valymo sąnaudų, kurių au-

gimui įtaką darė padidėjęs valymo plotas, valymo 
dažnumas, didesnis valymo paslaugų krepšelis ir 
padidėjusios paslaugos kainos.  

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos buvo didesnės dėl 
57,4 proc. didesnių kuro nurašymo nuomojamam 
iš fizinių asmenų transportui sąnaudų. Be to 113,8 
proc. daugiau išleista mažaverčiam inventoriui bei 
atsarginėms dalims – paslaugų teikimo vietos aprū-
pintos būtinuoju inventoriumi.

Turto remonto ir priežiūros sąnaudų patirta 8,5 proc. 
daugiau  dėl didesnių sąnaudų turto priežiūrai (79,2 
proc.). Didėjo paštų eksploatacijos sąnaudos, buvo 
atnaujinti Lentvario, Kuršėnų, Ventos, Gardamos 
paštai, skirta daugiau lėšų šilumos ir vandens ūkio 
priežiūros darbams. Be to, per 2019 metus padidėjo 
sąnaudos kompiuterinių tinklų ir kompiuterių prie-
žiūrai (21,8 proc.) ir programinės įrangos priežiūrai 
ir aptarnavimui (24,2 proc.).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo dėl 
nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujo 16-ojo 
Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto 
„Nuoma“ (toliau – TFAS 16 „Nuoma“) taikymo, ko pa-
sėkoje 2019 metais sumažėjo LP grupės  nuomos 
sąnaudos. Dėl TFAS 16 „Nuoma“ įtakos  nusidėvėji-
mo sąnaudos padidėjo 2,5 mln. Eur. 

Kitų sąnaudų 47,3 proc. sumažėjimą nulėmė ma-
žesnės patalpų nuomos sąnaudos dėl nuo 2019 m. 
sausio 1 d. pasikeitusio TFAS 16 standarto „Nuoma“  
bei sąnaudose apskaitytos didesnės sąnaudų kom-
pensavimo sumos .

LIETUVOS PAŠTO GRUPĖ LIETUVOS PAŠTAS

2019 2018 POKYTIS, 
PROC. 2019 2018 POKYTIS, 

PROC.

Veiklos sąnaudos  88 278  84 132 4,9%  88 276  84 364 4,6%

Su darbuotojais susijusios sąnaudos  49 120  45 921 7,0%  49 115  45 914 7,0%

Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskai-
tymų su užsienio paštais sąnaudos  16 245  13 088 24,1%  16 245  13 088 24,1%

Komunalinių paslaugų sąnaudos  2 073  1 853 11,9%  2 073  1 759 17,8%

Transporto nuoma  2 680  2 389 12,2%  2 680  2 389 12,2%

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos  1 932  1 575 22,7%  1 932  1 575 22,7%

Turto remontas ir priežiūra  3 392  3 128 8,5%  3 392  2 814 20,5%

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos  5 433  2 886 88,2%  5 436  2 775 95,9%

Kitos sąnaudos  7 403  13 292 -44,3%  7 403  14 050 -47,3%
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Didžiausią poveikį 2019 m. metais Lietuvos pašto 
grupės grynojo pelno rezultatams turėjo pajamų ir 
sąnaudų augimo santykis, kuomet pajamos augo 
5,9 proc., o sąnaudos – 4,9 proc.

Lietuvos pašto grupės 2019 m. EBITDA (pelnas iki 
apmokestinimo, palūkanų, nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos) siekė 11,4 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. 
padidėjo 47,8 proc. Per 2019 m. Lietuvos pašto gru-
pės  nuosavas kapitalas padidėjo 18,8 proc. ir 2019 

2019 m. LP grupė uždirbo 5,1  mln. Eur grynojo pel-
no, tai 38,1 proc. daugiau nei 2018 m., kai grynasis 
pelnas siekė 3,7 mln. Eur.

m. gruodžio 31 d. sudarė 32,1 mln. Eur.  Nuosavas 
kapitalas didėjo dėl didesnio nepaskirstytojo pelno, 
kiti Nuosavo kapitalo komponentai nekito. 

2019 m. LP grupės pelnas iki palūkanų ir mokesčių 
EBIT padidėjo 23,6 proc. nuo 4,8 mln. 2018 metais 
iki 6,0 mln. – 2019 metais. EBIT augimą nulėmė 5,2 
mln. daugiau uždirbtų veiklos pajamų, kai   veiklos 
sąnaudos didėjo 4,1 mln. Eur.

GRYNASIS PELNAS, EBITDA IR EBIT

LIETUVOS PAŠTO GRUPĖS GRYNASIS PELNO, EBITDA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIAI, TŪKST. EUR

VEIKLOS RODIKLIAI

LIETUVOS PAŠTO GRUPĖ LIETUVOS PAŠTAS

2019 2018 POKYTIS, 
PROC. 2019 2018 POKYTIS, 

PROC.

Grynasis pelnas (nuostoliai)  5 082  3 680 38,1%  5 154  3 461 48,9%

EBITDA 11 400 7 712 47,8% 11 412 7 309 56.1%

EBIT  5 967 4 826 23,6%  5 975  4 535 31.8%
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PASLAUGOS PAVADINIMAS LIETUVOS PAŠTO GRUPĖ LIETUVOS PAŠTAS
2019 M. 2018 M. POKYTIS, 

PROC.
2019 M. 2018 M. POKYTIS, 

PROC.
Materialiosios ir  nematerialiosios 
investicijos 10 355 2 019 413.0% 10 355 2131 385.9%

Materialusis turtas 9 735 1 407 592.0% 9 735 1 519 540.9%

Nematerialusis turtas 620 612 1.3% 620 612 1.3%

Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 9,7 
mln. Eur. Daugiausia investicijų 2019 metais buvo 
skirta Vilniaus logistikos centro statybai – 4,8 mln. 
Eur. Taip pat per 2019 metus Lietuvos paštas įkūrė 
Klaipėdos ir Jeruzalės siuntų centrus, pagal naują 
koncepciją įrengė  7 paštus, atnaujino 15 paštų ir 
tam panaudojo 1,3 mln. Eur. Atnaujintose pašto pa-
talpose darbuotojams patogiau dirbti, o klientams 
naudotis pašto paslaugomis. Dar 2,6 mln. Eur  skir-
ta savitarnos terminalams ir jų dalims, kasos siste-

Lietuvos pašto grupės investicijas į materialųjį ir ne-
materialųjį turtą 2019 m. sudarė 10,4 mln. Eur, arba 
buvo daugiau kaip 5 kartus didesnės nei 2018 metais.

moms, 0,3 mln. Eur – elektriniams dviračiams ir jų 
krepšiams,  0,7 mln. Eur – skirstymo baldams, kon-
dicionieriams ir kitam turtui įsigyti. 

Lietuvos pašto 2019 m. nematerialiojo turto investi-
cijas sudarė 620 tūkst. Eur. Skirstymo automatizavi-
mo programinei įrangai išleista 423 tūkst. Eur,  Sau-
gos ir valdymo programinei įrangai - 67 tūkst. Eur, 
kurjerinės veiklos  valdymo programinės įrangos 
palaikymui ir vystymui – 42 tūkst. Eur, kitai įrangai 
– 88 tūkst. Eur.

INVESTICIJOS

LIETUVOS PAŠTO GRUPĖS IR BENDROVĖS NEMATERIALIOSIOS IR MATERIALIOSIOS INVESTICIJOS, 
TŪKST. EUR
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Lietuvos paštas apyvartinio kapitalo finansavimui 
yra pasirašęs banko sąskaitos kredito naudojimo 
sutartis su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu  ir 
AB Šiaulių banku.

Su Šiaurės investicijų banku (Nordic Invest Bank, to-
liau – NIB)  Lietuvos paštas yra pasirašęs paskolos 
sutartį dėl Bendrovės investicinio projekto finansavi-

FINANSAVIMAS

mo 17,5 mln. Eur sumai. Finansavimas yra tikslinis 
ir skirtas investicijoms naujo centralizuoto Vilniaus 
skirstymo centro  statyboms, transporto priemonių 
aikštelių remontui ir savitarnos siuntinių terminalų 
įsigijimui finansuoti. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 
panaudota 5,0 mln. Eur.

2019 m. gruodžio pabaigoje finansiniai įsipareigoji-

mai kredito institucijoms sudarė 12,4 mln. Eur (2018 
m. –  8,6 mln. Eur), iš kurių 7,4 mln. Eur - paskolos iš 
bankų apyvartinių lėšų finansavimui, 5,0 mln. Eur – 
Vilniaus logistikos centro statybai.

Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas sie-
kia 9 metus, paskutinis grąžinimo terminas 2028 
metai. 
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VEIKLOS ANALIZĖ
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Tarptautinės pašto korporacijos kuriamais produk-
tais: REIMS (atsiskaitymų už tarptautinį paštą sis-
tema), EPG (e. siuntinių grupė), UNEX (pašto siuntų 
pristatymo kontrolės sistema).

Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto narystė 
tarptautinėse pašto organizacijose užtikrina Lietu-
vos pašto grupės tarptautinio bendradarbiavimo 
galimybes, yra svarbi plėtojant tarptautinius bendra-
darbiavimo ryšius, dalijantis pasiteisinusios prak-
tikos patirtimi bei naujovėmis. Visa tai bendrovei 
leidžia perimti gerąją kitų pašto veikla užsiimančių 
įmonių praktiką ir tiesiogiai ją taikant veikloje tobu-
linti teikiamas paslaugas, užtikrinančias vartotojų 
poreikius.

NARYSTĖ

VEIKLOS APŽVALGA

TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

Tarptautinis bendradarbiavimas, teikiant pašto paslaugas

Lietuvos Respublika yra Pasaulinės pašto sąjungos 
(toliau - PPS) narė nuo 1992 m. Universaliosios paš-
to paslaugos teikėjas Lietuvos paštas yra įpareigo-
tasis operatorius, apie kurį Lietuvos Respublika yra 
pranešusi PPS. Lietuvos paštas savo veikloje privalo 
vadovautis PPS dokumentais:  PPS įstatais, Pasau-
line pašto konvencija ir baigiamuoju protokolu, PPS 
bendruoju reglamentu ir kt.

Lietuvos paštas yra Europos pašto operatorių asoci-
acijos „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių sąjungų 
(www.posteurop.org), ir Baltijos šalių paštų sąjun-
gos (toliau - BPS) narys. Lietuvos paštas dalyvauja 
Tarptautinėje pašto korporacijos, taip pat Šiaurės 
šalių paštų sąjungos ir BPS Paslaugų kokybės ge-
rinimo komiteto veikloje. Lietuvos paštas naudojasi 

Lietuvos pašto grupė atlieka ilgalaikį strateginį pla-
navimą, tai padeda nustatyti bendrovės plėtros 
kryptis ir reikalingas investicijas. 2020-2024 m. bus 
tęsiami projektai, svarbūs LP grupės naujų paslaugų 

plėtrai, paslaugų procesų automatizavimui ir darbų 
optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų 
poreikiams ir patogumui.
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Pašto paslaugų teikimo teisiniai pagrindai, paš-
to paslaugų teikėjų ir naudotojų santykiai, teisės ir 
pareigos, atsakomybė ir žalos atlyginimas nustatyti 
LR pašto įstatymu.

Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems 
naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti UPP 
nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teri-
torijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę, 
išskyrus atvejus, priklausančius nuo nenugalimos 
jėgos (force majeure), taip pat užtikrinti bent vieną 
pašto siuntų surinkimą ir bent vieną pristatymą per 
darbo dieną į pašto paslaugos gavėjo gyvenamąją 
ar buveinės vietą.

Vadovaujantis Pašto įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijoje UPP teikėjas privalo teikti šią universaliąją pašto paslaugą:

1. surinkti, rūšiuoti, vežti ir prista-
tyti iki 2 kilogramų pašto siuntas*;

2. surinkti, rūšiuoti, vežti ir prista-
tyti iki 10 kilogramų pašto siunti-
nius*;

3. surinkti, rūšiuoti, vežti ir prista-
tyti registruotąsias ir įvertintąsias 
pašto siuntas*;

4. pristatyti iki 20 kilogramų pašto 
siuntinius, gautus iš kitų valstybių 
narių.

*apima vidaus ir tarptautinę pašto paslaugą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 
15 d. nutarimu Nr. 467 „Dėl įpareigojimo teikti uni-
versaliąją pašto paslaugą įpareigojo Lietuvos paštą 
teikti universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos 

Jeigu UPP teikėjas pašto siuntas siunčia dideliais 
kiekiais ir yra susitaręs su siuntėju dėl šių pašto 
siuntų surinkimo vietos, pristatymo terminų ir kitų 
sąlygų, tai tokia jo teikiama pašto paslauga nelai-
koma universaliąja pašto paslauga. Dideliu kiekiu 
laikoma, kai vienas siuntėjas per vieną mėnesį uni-
versaliosios pašto paslaugos teikėjui pateikia siųsti 
1 000 ir daugiau korespondencijos siuntų arba 250 
ir daugiau pašto siuntinių.   

Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 
2026 m. gruodžio 31 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba pagal pašto siuntų svo-
rio pakopas tvirtina UPP didžiausius tarifus. Vado-
vaudamasis patvirtintais didžiausiais leistinais UPP 
tarifais naujus universaliųjų ir kitų pašto paslaugų 
tarifus tvirtina Lietuvos pašto generalinis direktorius 
savo įsakymais.

< 2 kg < 10 kg < 20 kg

LICENCIJUOJAMA PAŠTO VEIKLA 
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Nuo 2016 m. lapkričio 29 d. bendrovė turi elektroni-
nių pinigų įstaigos licenciją. Šia licencija licencijuo-
jama 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 mo-
kėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų 
naudotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mo-
kėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesio-
ginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tie-
sioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos, 
naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemo-
ne, ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius 
pervedimus; 

    • mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmi-
mas; 

    • pinigų perlaidos.

Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2019 m. birže-
lio 1 d. Lietuvos paštas nutraukė mokėjimo sąskai-
tos paslaugos teikimą, nes šis produktas Bendrovės 
teikiamų finansinių paslaugų krepšelyje buvo nepel-
ningas.  

2019 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos paštas pateikė 
dokumentus Lietuvos bankui dėl elektroninių pinigų 
įstaigos licencijos panaikinimo ir mokėjimo įstaigos 
licencijos suteikimo.

LICENCIJUOJAMA MOKĖJIMO IR 
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS VEIKLA



Auditoriaus išvada               |                Valdymas                |                Įvykiai ir rezultatai                |                Veiklos analizė                |               Planai ir prognozės               |               Socialinė atsakomybė  

43

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas, vykdyda-
mas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, pri-
valo išlaikyti tam tikrą paštų tinklą. Pagal Susisieki-
mo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 
„Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo viešojo 

Siekiant didinti pašto paslaugos  prieinamumą kai-
miškosiose vietovėse, prisitaikyti prie besikeičiančių 
demografinių sąlygų, gyventojų mažėjimo kaimiško-
se gyvenvietėse, efektyviai organizuoti darbo proce-
są; mažinti turto išlaikymo sąnaudas, gerinti sąlygas 
darbuotojams, Lietuvos pašte diegiamas Mobilaus 
laiškininko projektas. 

pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ nuostatas 
kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos 
aptarnaujamoje teritorijoje turi būti ne mažiau kaip 
viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo agentų 
darbo vieta. 

2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos paštas valdė 163 
siuntų savitarnos terminalų tinklą 48-uose šalies 
miestuose. Tai vienas didžiausių Lietuvoje visą parą 
veikiančių siuntų savitarnos terminalų tinklas, išdės-
tytas tose vietose, kuriose pastebimi didžiausi klien-
tų srautai (prekybos centrai, degalinės ir t.t.).

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje lietuvių menininkų Algio 
Kriščiūno, Jolitos Vaitkutės, Arturo Širino, ir Akvilės 
Magicdust piešiniais papuošti keturi siuntų savitar-
nos terminalai. Ši iniciatyva sulaukė daugybės gerų 
įvertinimų Lietuvoje ir užsienyje.

VIEŠASIS PAŠTO TINKLAS

338
• miestuose – 175
• kaimuose – 163

11
• miestuose – 11
• kaimuose – 0

1309

46

246 mobiliojo laiškininko 
(ML) UPP teikimo vietos

31 kita UPP teikimo vieta

TINKLAS

1981
aptarnavimo skyriai:
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Bendrovės logistikos procesai yra susiję su teikiamų 
paslaugų - prekių surinkimo, paskirstymo, gabenimo 
ir jų pristatymo klientams organizavimu, planavimu 

Lietuvos paštas prekių surinkimo, paskirstymo, paš-
to skyrių aprūpinimo eksploatacinėmis medžiago-
mis, ir mažmeninės prekybos prekėmis, turi logisti-
kos centrų tinklą visoje Lietuvoje:

    • 15 logistikos centrų didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose (iš viso ~21700 kv.m. plotas;  ~20700 kv.m. 
plotas, skirstymo/rūšiavimo patalpų plotas; ~1000 
kv.m. sudaro sandėliavimo ir atrinkimo patalpos).

Logistikos centruose dirba  daugiau nei 500 darbuo-

ir kontroliavimu, pašto skyrių aprūpinimo eksploata-
cinėmis medžiagomis, mažmeninės prekybos pre-
kėmis.

tojų, kurie išskirsto ir išrūšiuoja virš 300 000 siuntų 
kiekvieną darbo dieną.

Visa šalies teritorija suskirstyta į 1 722 pristatymo 
apylinkes. Jose pašto siuntas laiškininkai pristato 
pėsčiomis, dviračiais arba automobiliais. Gyvento-
jams pašto siuntos pristatomos į   1 127 698 gau-
namąsias laiškų dėžutes. Jų miestuose yra 840 
150, kaimuose – 287 548. Registruotosios siuntos 
gavėjams įteikiamos į rankas pasirašytinai. Pašto 
siuntos gyventojams ir įmonėms miestuose dau-

giausia pristatomos 6 dienas, kaimuose – 5 dienas 
per savaitę.

Tarptautinių pašto siuntų vežimas organizuojamas 
lėktuvais ir automobiliais. Automobiliais pašto siun-
tos vežamos į Lenkiją, Baltarusiją ir Vokietiją. Pagrin-
dinės eksporto šalys yra Kazachstanas, Baltarusija, 
Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. Didžiausi importo 
srautai yra iš Kinijos, Nyderlandų, Didžiosios Britani-
jos, Singapūro, Vokietijos.

LOGISTIKA

komerciniai automobiliai

129 maršrutai

krovininiai automobiliai

156 maršrutai

krovininiai automobiliai

15

krovininiai automobiliai

3 maršrutai

automobiliai

> 1000 

PRISTATOME 
KASDIEN
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LP grupės darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 
d., palyginti su darbuotojų skaičiumi 2018 m. pabaigo-
je, sumažėjo 497 darbuotojais – nuo 5 250 iki 4 753.  

Lietuvos pašto grupės darbuotojų skaičius (perskai-
čiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) 
2019 m., palyginti su 2018 metais, sumažėjo 296 
etatais – nuo 4 298 iki 4 002 dėl vykdomų mobilaus 
laiškininko, elektrinių dviračių kaip darbo priemonės 
suteikimo, mobilaus laiškininko informacinės siste-
mos (MLIS) plėtros, kitų veiklos efektyvumo projektų. 

Daugiau kaip pusė Lietuvos pašto darbuotojų dirba 
ne visu etatu, kadangi dėl nedidelio darbo krūvio kai-
me ir sezoniškumo dažnai nepakanka darbo visam 
etatui nustatyti. Ši tendencija bendrovėje išliko ir 
2019 m.

2019 m. Lietuvos pašte buvo įgyvendinama darbo 
sąlygų darbuotojams gerinimo programa – atnauji-
nami ir modernizuojami paštų skyriai, Vilniaus logis-
tikos centro darbuotojai persikėlė dirbti į naują logis-
tikos centrą, atnaujintos patalpos administracijos 
darbuotojams, mobiliems laiškininkams buvo nu-
pirkti tarybiniai  automobiliai, miesto laiškininkams 

išdalinta 210 elektrinių dviračių, laiškininkai visoje 
Lietuvoje klientus pradėjo aptarnauti moderniomis 
priemonėmis – planšetėmis.

2019 m. liepos 1 d. dukterinę įmonę „Baltic post“ pri-
jungus prie Lietuvos pašto, visiems AB „Baltic post“ 
darbuotojams buvo pasiūlytos darbo vietos AB Lie-
tuvos pašte.

DARBUOTOJAI

PAREIGYBĖ ARBA PAREIGYBIŲ 
GRUPĖ

2019 M. 2018 M.*

Generalinis direktorius 8 704 8 264

Vadovaujančios pareigybės 3 093 2 983

Specialistai 1 384 1 289

Tinklo ir pašto operacijų 
padalinių darbuotojai  761 674

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO DARBUOTOJŲ 
PAGAL PAREIGAS VIDUTINIS NUSTATYTASIS (PASKIR-
TASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR

*2018 metų vidutinis darbo užmokestis pakoreguo-
tas pagal nuo 2019.01.01 įsigaliojusią mokestinę 
bazę
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AMŽIUS
 

2019 M. 2018 M.* POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. 
DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. 
DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ PROC.

Iki 35 metų 977 20,6% 1017 19,8% -40 -3,9%

Nuo 35 iki 45 911 19,1% 954 18,6% -43 -4,8%

Nuo 45 iki 55 1390 29,3% 1597 31,1% -207 -12,7%

Nuo 55 iki 60 749 15,8% 828 16,1% -79 -9,5%

Daugiau nei 60 726 15,2% 746 14,5% -20 -2,7%

2019 m. Lietuvos pašte daugiausia dirbo vidurinį 
ir aukštesnį išsilavinimą turintys darbuotojai. Tam 

2019 m. vidutinis Lietuvos pašto darbuotojų amžius 
padidėjo nuo 46,7  metų iki 47,4 metų. Darbuotojų 
amžiaus didėjimą stebime kelintus metus iš eilės ir 
tai labiausiai įtakoja bendros tendencijos Lietuvoje 

 *2018 m. pateikti tik AB Lietuvos pašto darbuotojų statistiniai duomenys

 *2018 m. pateikti tik AB Lietuvos pašto darbuotojų statistiniai duomenys

įtakos turi laiškininkų, kurie sudaro didžiąją dalį dar-
buotojų, darbo specifika. 

ir Europos Sąjungoje, taip pat Lietuvos pašto dar-
buotojų pareigybės yra patrauklesnės brandesnio 
amžiaus žmonėms. 

LIETUVOS PAŠTO DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ

LIETUVOS PAŠTO DARBUOTOJAI PAGAL AMŽIŲ

IŠSILAVINIMAS 
 

2019 M. 2018 M.* POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. 
DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. 
DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ PROC.

Aukštasis 1071 22,5% 1195 23,2% -124 -10,6%

Aukštesnysis 1417 29,8% 1722 33,5% -305 -17,7%

Vidurinis 2141 45,1% 2073 40,3% 68 3,3%

Pagrindinis 124 2,6% 152 3,0% -28 -18,4%
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Lietuvos paštas nuolat skiria dėmesį darbuotojų 
ugdymui – organizuojami profesiniai privalomie-
ji mokymai bei nuosekliai rūpinamasi darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimu. 2019 m. bendrovėje vyko 
įvairūs vidiniai mokymai, darbuotojus apmokant 
tiek darbo vietose, tiek mokymų klasėse, o taip 
pat ir nuotoliniai mokymai elektroninėmis ryšio 
priemonėmis -  tiesioginio ryšio konferencijomis 
bei elektroninėje mokymų sistemoje.

Elektroninių mokymų erdvėje didelis dėmesys 
2019 m. skirtas saugai ir prevencijai, t. y. asmens 
duomenų ir konfidencialios informacijos suvoki-
mui ir atsakingam naudojimui, pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijai, civilinei saugai 
– šie mokymai sudarė apie 60% visų elektroninėje 
erdvėje vykusių mokymų. Taip pat vyko svarbūs 
finansinių paslaugų mokymai ir periodiniai dar-
buotojų žinių patikrinimai elektroninėje sistemoje, 
kuriuose dalyvavo visi finansines paslaugas ben-
drovės padaliniuose teikiantys darbuotojai.

Didžiausias dėmesys tiesiogiai darbo vietoje ir 
klasėse apmokant darbuotojus skirtas veiklos 
skaitmenizavimui – vykdant mobiliojo laiškininko 
projektą 2019 m. mokymuose dalyvavo net 1400 
darbuotojų. Vykdant šiuos mokymus aktyviai įsi-
traukė vidiniai lektoriai.

Išorinėse konferencijose bei seminaruose susi-
pažinta su informacinių technologijų, verslo, eko-
nomikos, vadovavimo/valdymo naujovėmis. Kon-
sultantų bei lektorių pagalba stiprinta komandų 
vidinė motyvacija, bendradarbiavimas, komunika-
cija, gerintas mikroklimatas.

2019 m. pradžioje atnaujinus Lietuvos pašto strate-
giją, vyko vidinės komunikacijos renginiai  darbuoto-
jams, siekiant visus supažindinti su atnaujinta vizija, 
misija, vertybėmis, strateginėmis kryptimis. 2019 m. 
spalio mėn. buvo vykdomas kasmetinis darbuotojų 
įsitraukimo tyrimas, siekiant pamatuoti darbuotojų 
įsitraukimo lygį, išsiaiškinti darbuotojų nuomonę 
apie bendrovėje vykstančius procesus bei sudaryti 
planą darbuotojų įsitraukimui skatinti.

Lietuvos paštas tęsia sėkmingą bendradarbiavimą 
su dviem profesinių sąjungų organizacijomis – Lie-
tuvos pašto darbuotojų profsąjunga ir Lietuvos ry-
šių darbuotojų profsąjunga. Visi įmonėje vykdomi 

2019 M. VYKDYTŲ MOKYMŲ STATISTIKA 2019 M. VYKDYTŲ ELEKTRONINIŲ 
MOKYMŲ STATISTIKA

pokyčių projektai yra derinami su profesinių sąjungų 
atstovais.  2019 m. vyko derybos dėl naujos kolek-
tyvinės sutarties pasirašymo, sutartis pasirašyta 
2020 m. sausio 6 d. Naujoje Kolektyvinėje sutarty-
je  dėmesys skiriamas darbo sutarčių sudarymui, 
darbuotojų darbo ir poilsio laikui, darbuotojų saugai 
darbe bei kitoms darbuotojams aktualioms darbo 
ir socialinėms sąlygoms. Šia kolektyvine sutartimi 
taip pat iš naujo įvertinta ir apibrėžta darbo apmo-
kėjimo sistema, pašalpų darbuotojams skyrimas 
įvykus nelaimei, padėkos darbuotojams už ilgametį 
darbą ir kitos darbuotojams aktualios darbo sąlygų 
gerinimo sritys. 

Vidaus mokymai Mokymai Elektroniniai 
mokymai

23 

3881 

1609 
  

4067 
VISO:   76 programos, 4282 (bendrai) / 1802

4506 mokymosi dienos

programos

mokymosi dienos

mokymuose 

darbuotojai

(bendrai) / 

57

401
193

  

439 

programos

mokymosi dienos

mokymuose 

darbuotojai

(bendrai) / 

57

8519
2284 

  

3,7

programos

vienam 
dalyvavusiam 
darbuotojui

mokymuose 

darbuotojai

(bendrai) / 
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Lietuvos paštas vykdo komercinę veiklą ir užtikrina 
specialiųjų įsipareigojimų vykdymą.

Lietuvos pašto grupė paslaugas teikia tiek gyvento-
jams, tiek įvairioms įmonėms bei organizacijoms, 
bendradarbiauja su užsienio šalių pašto ir finansinė-
mis  įstaigomis. 

Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto klientai 
skirstomi į du stambius segmentus: tai – klientai, 
perkantys paslaugas paštuose ar pašto siuntų ter-
minaluose (dažniausiai tai privatūs klientai), ir su 

PASLAUGOS, RINKOS, KLIENTAI

bendrove sutartis sudarę klientai (dažniausiai verslo 
įmonės). 

INFORMACIJOS SIUNTIMO 
PASLAUGOS:

KITA VEIKLA:

• Spausdinimo paslaugos;
• Tarptautinio tranzito paslaugos;

• Prenumeratos pristatymas miestuose;
• Neadresuota ir adresuota  siuntimo 
reklama.

ir pristatymas;

INFORMACIJOS SIUNTIMO 
PASLAUGOS:

KITA VEIKLA:
• Prenumeratos pristatymas kaimo 

LIETUVOS 

TEIKIAMOS 
PASLAUGOS
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Pagal 2013  m. gruodžio mėn. 20  d. ūkio ministro 
įsakymą Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos 
pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2018 m. 
gegužės 7 d. Nr. 4-270 nauja redakcija) patronuo-
jančios įmonės Lietuvos pašto specialieji įpareigo-
jimai yra universaliosios pašto paslaugos teikimas 
ir periodinių leidinių pristatymas kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams.

UPP tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų UPP są-
naudomis, tačiau prieinami visiems pašto paslaugų 
naudotojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Jeigu 
Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyti didžiausi UPP 
tarifai yra mažesni už UPP teikiant patiriamas są-
naudas, 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 prenumerato-
riams. 2019 metais Bendrovei iš valstybės biudžeto 
buvo kompensuota 8,3 mln. Eur, kurią sudarė 4,7 
mln. Eur - kompensuota likusi dalis nekompensuo-
tų 2018 m. periodinių leidinių pristatymo kaimo 
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 
nuostolių sumos, 3,6 mln. Eur – už dalį 2019 m. I 
pusmečio šios paslaugos nuostolių.

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 reikalavi-
mus, tarp jų – reikalavimą atlikti auditą.

Pagrindiniai sąnaudų apskaitos tvarkymo principai 
ir sąnaudų apskaitos sistemai keliami reikalavimai 
nustatyti Universaliosios pašto paslaugos teikėjo 
sąnaudų apskaitos ir Universaliosios pašto paslau-
gos nuostolių apskaičiavimo taisyklėmis, kurios pa-
keistos 2018 m. sausio 1 d. 

INFORMACIJA APIE SPECIALIUOSIUS ĮPAREIGOJIMUS
Pagal pakeistas Universaliosios pašto paslaugos 
teikėjo sąnaudų apskaitos taisykles Lietuvos paštas 
sąnaudų apskaitos sistemoje privalo taikyti istorinį 
sąnaudų apskaitos principą – veikloje naudojamą 
ilgalaikį turtą bei atitinkamas sąnaudas apskaityti 
ilgalaikio turto balansine verte nevertinant ilgalai-
kio turto vertės sumažėjimo ir padidėjimo, sąnau-
dų apskaitos sistemoje išskirti protingumo kriterijų 
atitinkančią investicijų grąžą kaip atskirą sąnaudų 
grupę ir galutinėms paslaugoms ją paskirstyti pa-
gal atitinkamos galutinės paslaugos teikimui nau-
dojamo kapitalo apimtį. Bendrovė savo sąnaudų 
apskaitos sistemoje privalo aiškiai atskirti kiekvieną 
universaliąją pašto paslaugą ir kiekvieną periodinių 
leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių pre-
numeratoriams paslaugą nuo kitų teikėjo teikiamų 
paslaugų.

Pagal pakeistas Universaliosios pašto paslaugos 
nuostolių apskaičiavimo taisykles bendrovė privalo 
pajamas ir sąnaudas, patirtas teikiant paslaugas, 
sąnaudų apskaitos sistemoje apskaityti ir paskirs-
tyti pagal geografines vietoves ir pagal naudotojus 
bei į sąnaudas įtraukti investicijų grąžą, apskaičiuo-
tą pagal Sąnaudų apskaitos taisyklių reikalavimus. 

Skatiname
skaidrią,
atvirą,
atsakingą ir
etišką veiklą
rinkoje.



50

Auditoriaus išvada               |                Valdymas                |                Įvykiai ir rezultatai                |                Veiklos analizė                |               Planai ir prognozės               |               Socialinė atsakomybė  

Paskutiniais turimais duomenimis – 2019 m. gruo-
džio 31 d. pašto paslaugų rinkoje iš viso veikė (rea-
liai veiklą vykdė) 48 ūkio subjektai (skaičius nepakito 
nuo 2019 m. III ketvirčio).

Bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal pa-
jamas, 2019 m. IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV 
ketvirčiu, padidėjo 7,6 proc. nuo 51,15 mln. Eur iki 
55,04 mln. Eur. LP grupės pašto paslaugų pajamos 
padidėjo tik 2,6 proc. ir tai nulėmė LP grupės pašto 
paslaugų rinkos sumažėjimą 2 procentiniais punk-
tais.

Pagal pajamas, gautas už pašto siuntas, siunčia-
mas naudojant tradicinę pašto paslaugą, 2019 m. 
IV ketv. AB Lietuvos paštas užėmė 98,1 proc. rinkos, 
kiti paslaugos teikėjai – 1,9 proc.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO PASLAUGŲ RINKA
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PRIVAČIŲ KLIENTŲ KATEGORIJOS KETURI 
KLIENTŲ SEGMENTAI
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PLANAI IR PROGNOZĖS
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STRATEGIJOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Lietuvos pašto strategijos įgyvendinimui yra keliami 
akcininko lūkesčių laiške suformuluoti paskirtis, vei-
klos kryptys ir tikslai. Laiške nurodyti bendri lūkes-
čiai dėl veiklos principų. Akcininko lūkesčių laiškas 
yra skelbiamas Lietuvos pašto tinklalapio skiltyje 
„Valdymas“. 

Akcininko lūkesčių laiške išdėstyta jog Bendrovė vei-
klą vystys šiomis kryptimis:

    • VALSTYBEI SVARBIŲ FUNKCIJŲ UŽTIKRINIMAS. 

Bendrovė privalo užtikrinti universaliąsias pašto ir 
spaudos pristatymo paslaugas, kaip tai yra apibrėž-
ta teisės aktuose ir sutartyse su Bendrove. 

    • NAUDA AKCININKUI. 

Bendrovės vidutinė nuosavo kapitalo grąža (ROE) 
turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas ro-
diklis 2019–2022 m. 9 proc. 

    • SKAIDRUMAS. 

Akcininkas tikisi, jog Bendrovėje bus įdiegtos pa-
žangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo 
priemonės, o viešieji pirkimai bus vykdomi vadovau-
jantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstaty-
mo nuostatomis. Bendrovė užtikrins, kad būtų viešai 
skelbiama visa informacija nurodyta Valstybės val-
domų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėse. 

    • EFEKTYVUMAS. 

Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdy-
mo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelgdama į VšĮ 
„Stebėsenos ir prognozių agentūra“ teikiamas reko-
mendacijas valdysenai gerinti ir siekti, kad Valstybės 
valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo 
metinės ataskaitose Bendrovė būtų vertinama ne 

žemesniu kaip A įvertinimu. Bendrovė taip pat turi 
racionalizuoti savo turimą pašto tinklą, užtikrinant 
paslaugų prieinamumą, kokybę, kaštų mažėjimą ir 
klientų pasitenkinimą. 

    • SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ. 

Bendrovė privalo užtikrinti darbuotojams sąžiningą 
ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir darbo 
aplinką. Bendrovės valdyba ir vadovybė privalo pa-
laikyti nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su darbuoto-
jų atstovais. 

    • INOVACIJOS IR LYDERYSTĖ. 

Bendrovė turi siekti tvaraus augimo užtikrinant vie-
šojo intereso paslaugas ir tapti regioniniu savo sri-
ties lyderiu. Bendrovė turėtų investuoti į naujas tech-
nologijas ir modernius darbo metodus.

AB Lietuvos pašto strateginis planavimas ir stebė-
sena atliekama remiantis „Stebėsenos ir prognozių 
agentūros“ rekomendacijomis, įmonės vidinėmis 
politikomis bei tvarkomis ir remiantis geriausia prak-
tika. Rengiant strategiją, įtraukiami visi įmonės pa-
daliniai, vykdoma suinteresuotų šalių apklausa.

Strategijos rengimo tvarka apibrėžta integruoto 
strateginio planavimo ir stebėsenos politikoje, kuri 
patvirtinta AB Lietuvos pašto valdybos 2019.10.09 
nutarimu Nr. 18-72.

teikimas 

Spaudos 
pristatymo 
paslaugos

 veiklos 
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MISIJA

VIZIJA

VisiemsMISIJA

jungiantis šiuolaikiškas 
ir patikimas paštas

VIZIJA

Bendradarbiaujame  

STRATEGIJA 2020-2023
Susitelkti į daiktų siuntimo 
pajamų auginimą, atsinaujinant 
ir kuriant daugiau patogumo 
klientams

STRATEGIJA – Tvarus augimas

STRATEGINĖS KRYPTYS

Atnaujintoje LP grupės 2020-2023 m.  
veiklos strategijoje apibrėžtos 
svarbiausios veiklos kryptys iki  
2023 metų, numatyti finansiniai  
tikslai bei uždaviniai. 

E. komercijos sprendimų klientams plėtra

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir skaitmenizavimas

Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas

Viešo intereso paslaugų užtikrinimas

Patogiai gauti ir siųsti.
Visiems.

Lietuvą su pasauliu
jungiantis šiuolaikiškas 
ir patikimas paštas

Bendradarbiaujame  
Prisiimame atsakomybę
Keičiamės
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MISIJA IŠSAMIAU

MISIJA

PATOGIAI GAUTI IR SIŲSTI VISIEMS

Siekiame, kad klientams 
paslaugos būtų lengvai 
prieinamos dėl didelės 

paslaugų kanalų 
pasirinkimo įvairovės ir 
prieinamos kainos bei 
pačios paslaugos būtų 
paprastos ir patogios 

naudoti klientams.

Tai kertiniai žodžiai, kurie 
atspindi mūsų organizacijos 

veiklos paskirtį. 

Klientai pas mus gali gauti 
ir siųsti siuntinius, laiškus, 

finansines paslaugas.

Paslaugas teiksim tiek verslo, 
tiek privatiems klientams  

(B2B, B2C, C2C). 
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VIZIJA IŠSAMIAU

VIZIJA

LIETUVĄ SU PASAULIU 
JUNGIANTIS ŠIUOLAIKIŠKAS PATIKIMAS

Tai žodžiai, kurie rodo, kokį 
poveikį visuomenei daro 
Lietuvos paštas. Kartu 
tai reiškia, kad Lietuvos 
paštas nebus tik lokalus 
pašto paslaugų teikėjas 

Lietuvoje, bet savo paslaugas 
ir sprendinius pritaikys 

tarptautiniu mastu.

Klientams tai reiškia, kad 
Lietuvos paštas rinkoje turės 

modernaus pašto įvaizdį, 
pagrindiniai procesai ir veiklos 

bus kiek tai įmanoma per 5 
metų laikotarpį automatizuoti 
ir supaprastinti. Darbuotojams 

Lietuvos paštas pasiūlys 
rinkos sąlygas atitinkantį darbo 

užmokestį, modernias bei 
inovatyvias darbo priemones.

Klientams reiškia, kad 
Lietuvos paštas vykdys savo 
įsipareigojimus ir paslaugas 
teiks, atitinkant jų lūkesčius, 
o darbuotojams reiškia, kad 

Lietuvos paštas suteiks 
saugią ir patikimą darbo 
aplinką, o kartu ir visas 
socialines garantijas.
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VERTYBĖS IŠSAMIAU

VERTYBĖS

BENDRADARBIAUJAME PRISIIMAME ATSAKOMYBĘ KEIČIAMĖS

1. Žinau, kokio rezultato 
siekiame kartu  

ir ko tikisi klientas;

2. Suprantu savo indėlį 
bendram tikslui pasiekti;

3. Dalinuosi patirtimi  
ir žiniomis, kad klientams 

kurtume didesnę vertę; 

4. Pastebiu, reaguoju ir 
įvertinu.

1. Laikausi susitarimų ir 
taisyklių;

2. Įvykdau tai, ką  
esu pasižadėjęs  
darbuotojams  
ir klientams;

3. Elgiuosi pagarbiai su 
kolegomis ir klientais;

4. Kuriu aplinką, kurioje gera 
dirbti ir būti.

1. Drąsiai keičiamės, kad 
dirbtume efektyviau ir 

kurtume daugiau vertės 
klientams; 

2. Esu pozityvus ir atviras 
pokyčiams;

3. Teikiu pasiūlymus veiklos 
tobulinimui; 

4. Imuosi iniciatyvos  
ir darau. 
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METINIŲ TIKSLŲ VYKDYMO STATUSAS

Konsoliduotos 
pajamos

Pasiekti 
planuotą EBITDA 

(normalizuota)

Įgyvendinti 
strateginius 

projektus pagal 
numatytą apimtį

ĮGYVENDINTA:
    • Pasiektas suplanuotas miesto laiškininkų dirbančių su planšetė-
mis skaičius (1100 laiškininkai)
    • Išdalinti ir paskirstyti visi dviračiai (210 elektrinių dviračių)
    • Dukterinė bendrovė AB Baltic Post prijungta prie AB Lietuvos 
pašto
    • Automatizuoto Vilniaus logistikos centro statybos pradėtos ir 
vykdomos pagal numatytus terminus
    • Įgyvendintas mobilaus laiškininko projektas pagal numatytus ter-
minus

ĮGYVENDINTA IŠ DALIES:
    • Savitarnos siuntų terminalų plėtros bei pašto siuntų nukreipimo 
į savitarnos  siuntų terminalus projektai nežymiai atsiliko nuo plano 

98 654 

9 331

Tūkst. EUR

RODIKLIS 2019 M. PLANAS ĮGYVENDINTA 2019 M. 

Tūkst. EUR

–Taip / Ne

TIKSLAS VIRŠYTAS

TIKSLAS PASIEKTAS DAUGIAU 
NEI 95 PROC. 
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IŠMANAUS SKIRSTYMO PROGRAMA

VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICINIAI PROJEKTAI

• TIKSLAS: automatizuoti ir centralizuoti skirstymo 
procesus.

• NAUDA: didesni skirstymo pajėgumai bei mažes-
nis tam reikalingas skirstymo plotas.

Išmanaus skirstymo 
programa apima 
Vilniaus logistikos 
centrą ir automatizuotas 
linijas laiškų ir daiktų 
skirstymui.
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MOBILAUS LAIŠKININKO PROJEKTAS

• TIKSLAS: optimizuoti kaimo laiškininkų veiklos 
modelį.

• NAUDA: laiškininkų procesų automatizavimas, 
laiškininkų darbo priemonių ir darbo sąlygų gerini-
mas, paslaugų teikimas gyventojų namuose.

• Mobilūs laiškininkai 2019 m. pabaigoje – 289

• Mobilieji laiškininkai 2019 m. pabaigoje aptarnauja 
32 rajonus

• Klientų vertinimas - 76 proc. teigiamai vertina Mo-
bilaus laiškininko paslaugą

• Naujas mobiliųjų  laiškininkų darbo vietas užėmė: 
Lietuvos pašto darbuotojai (175 darbo vietas iš 
192). 2019 m. 

Bendrovė, įgyvendindama Lietuvos pašto valdybos 
sprendimą, tęsė Mobilaus laiškininko projektą, kurio 
bandomasis laikotarpis startavo 2017 m.   

Mobilusis laiškininkas – tai atnaujinto Lietuvos paš-
to klientų aptarnavimo standarto kryptis, modernus, 
šiuolaikiškas ir kaime gyvenantiems žmonėms dar 
patogesnis pašto paslaugų teikimo būdas.
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ELEKTRINIŲ DVIRAČIŲ PROJEKTAS

• TIKSLAS: efektyvinti ir modernizuoti miesto laiški-
ninkų darbą.

• NAUDA: didėja laiškininko aptarnavimo greitis ir 
efektyvumas.

PROJEKTO METU ATLIKTI DARBAI:

• Įdiegtas efektyvus remonto ir techninės priežiūros 
procesas;

• Išsami ir detali komunikacija su darbuotojais apie 
proceso eigą;

• Policijos mokymai pašto darbuotojams, užtikrinant 
saugų priemonių transportavimą ir darbuotojo sau-
gumą kelyje;

• Įdiegtos papildomą saugumą garantuojančios 
priemonės (spynos, dviračių draudimas ir registra-
cija, GPS įranga ir kt);

• Atlikta analizė ir paruoštas žiemos etapo procesas 
užtikrinant efektyvumą;

• Įrengtos dviračių saugojimo vietos.
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TERMINALŲ PLĖTROS PROJEKTAS

• TIKSLAS: didinti siuntų savitarnos terminalų tinklą 
bei nukreipti dalį siuntų iš pašto į juos.

• NAUDA: greitesnis siuntų išdavimas bei mažesnės 
eilės paštuose.

Vienas iš didžiausių šalyje siuntų savitarnos „LP 
EXPRESS“ terminalų tinklas didina naudojimosi sa-
vitarnos paslaugomis galimybes. Gyventojams ir 
verslui tampa vis patogiau ir paprasčiau siųsti bei 
atsiimti siuntas. Prisitaikant prie vartotojų poreikio 
per 2019 m. į „LP EXPRESS“ savitarnos terminalus 
buvo aktyviai integruojamos mažesnio (XS) dydžio 
siuntų dėžutės.
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MOBILAUS LAIŠKININKO INFORMACINĖS 
SISTEMOS (MLIS) PLĖTRA MIESTE

• TIKSLAS: Modernizuoti laiškininko darbo proce-
są suteikiant laikmetį atitinkančias patogias darbo 
priemones ir taip užtikrinti efektyvų, kokybišką pas-
laugų teikimą klientui.

• NAUDA: Laiškininkų darbo efektyvinimas, klientų 
pasitenkinimo didinimas, pajamų didinimas iš kata-
loginės prekybos.

Siekiant modernizuoti ir efektyvinti miesto laiškinin-
kų darbą, toliau tęsiama 2018 m. pradėta veikla, laiš-
kininkus aprūpinant ir apmokant dirbti planšetėmis, 
nešiojamaisiais spausdintuvais ir kita modernia 
įranga. 

Naudojant planšetes ir MLIS programėlę, visi duo-
menys automatiškai sinchronizuojasi su pašto sis-
temomis, eliminuojamos klaidos, laiškininkas gau-
na informaciją nedelsiant, užduoties GPS lokacija 
leidžia tiksliai įvertinti skundų pagrįstumą.
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PAGRINDINĖS VEIKLOS RIZIKOS
Rizikų valdymas

Rizikos valdymas Lietuvos pašte yra neatsiejama 
strateginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo 
dalis. Rizikos valdymas vykdomas remiantis vidaus 
dokumentais - rizikų valdymo tvarka ir kitais doku-
mentais, parengtais atsižvelgiant į tarptautinių rizi-
kos valdymo standartų rekomendacijas.

Komitetą sudaro 5 bendrovės vadovai

planai

KOMITETO VEIKLA 
2019 M.

Rizikos valdymo veikla adaptuojama kaskart kei-
čiantis veiklos tikslams ar aplinkybėms. Rizikos 
valdymo kultūra ugdoma įtraukiant bendrovės dar-
buotojus į rizikos vertinimą ir valdymo sprendimų 
paiešką.
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RIZIKOS VALDYMO ATSAKOMYBIŲ APIBRĖŽTIS
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Rizikos valdyme dalyvauja Bendrovės darbuotojai 
remdamiesi atsakomybių paskirstymu pagal 3-jų 
gynybos grandžių principą. Pagrindinius rizikų 
valdymo sprendimus priima Rizikų valdymo ko-
mitetas ir Generalinis direktorius. Vidaus audito 

skyrius, bei Bendrovės valdybos rizikos valdymo ir 
audito komitetas vykdo rizikų valdymo priežiūrą. 
Bendrovė vertindama subalansuotą požiūrį į vei-
klos rizikas bendradarbiauja su kontroliuojančio-
mis institucijomis.

BENDROVĖS 3-JŲ GYNYBOS GRANDŽIŲ SCHEMA
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Rizikos valdymas apima konteksto analizę, rizikos 
vertinimą, sprendimą dėl elgsenos, rizikos valdymo 
planų rengimą, bei įgyvendinimo stebėseną. Tai yra 
nuolatinė veikla – bent kartą į metus yra atnaujina-

2019-aisiais Bendrovė didelį dėmesį skyrė atitikties 
valdymo sistemos atnaujinimui, taip pat Bendrojo 
asmens duomenų reglamento reikalavimų sklandų 
taikymą veikloje. 

mas rizikų registras, rizikų vertinimas vyksta tiek 
tęstinėje veikloje, tiek ir vykdant pokyčius ar projek-
tus.

PAGRINDINĖS RIZIKOS, GALINČIOS DARYTI DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMUI
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Lietuvos pašto įmonių grupės valdymui keliame 
aukštus skaidrumo reikalavimus.

2019 m. Lietuvos paštas buvo įvertintas vienu aukš-
čiausių gerosios valdysenos indeksu, kurio vienas iš 
vertinimo kriterijų – skaidrumas.

Antikorupcinės priemonės įgyvendinamos pagal 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskir-
tų valdymo sričių kovos su korupcija programą, pa-
tvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3-167. 

Lietuvos paštas vadovaujasi nulinės 
tolerancijos korupcijai politika bei 
jos įgyvendinimo priemonėmis.

Pranešėjų apsaugaInteresų konfliktų valdymas Kandidatų ir darbuotojų patikimumas

Lietuvos pašte veikianti Pasitikėjimo linija yra dar-
buotojams skirtas vidinis informacijos apie pažei-
dimus bendrovėje teikimo kanalas, kuriuo asmenys 
gali saugiai pranešti apie jiems žinomus Lietuvos 
pašte galimai vykstančius ar vykusius pažeidimus.

2019 m. Lietuvos pašto valdybos nutarimu patvirtin-
ta Lietuvos pašto įmonių grupės viešųjų ir privačių 
interesų derinimo politika.

2019 m. privačius interesus elektroniniu būdu de-
klaravo Lietuvos pašto valdybos nariai, vadovas ir 
pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys. Jų 
privačių interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

Asmenys, kandidatuojantys į Lietuvos pašto valdy-
bos nario, generalinio direktoriaus, direktoriaus ar 
padalinio vadovo pareigas, vertinami pagal Naci-
onaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ap-
saugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymo reikalavimus.
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KORUPCIJOS RIZIKOS VERTINIMAS
2019 m. Lietuvos pašte atliktas 2017–2019 m. vie-
šųjų pirkimų srities korupcijos rizikos tikimybės nu-
statymas. 

2019 m. Lietuvos pašto valdybos nutarimu patvirtin-
ta Lietuvos pašto įmonių grupės korupcijos preven-
cijos politika. Joje numatyti antikorupcinės vadybos 

sistemos principai, korupcijos prevencijos priemo-
nės bei politikos įgyvendinimo subjektai ir atsako-
mybė.
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Mokymai ir nuolatinis darbuotojų 
informavimas

Tyrimai dėl galimų finansinių 
nusikaltimų, įskaitant korupcinio 
pobūdžio nusikalstamas veikas

Visuomenės informavimas

2019 m. Lietuvos pašto valdybos nariams, aukš-
čiausios grandies vadovams ir administracijos dar-
buotojams suorganizuota 11 antikorupcinių moky-
mų tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“, 
kuriuose dalyvavo 83 darbuotojai. 

2019 m. vidinės sklaidos kanaluose buvo viešinami 
prevencinio ir mokomojo pobūdžio straipsniai dėl 
atliktuose tyrimuose nustatytų aplinkybių ir kt. temų, 
skelbiami trumpi pranešimai korupcijos ir pinigų 
plovimo prevencijos temomis. Išleisti penki „Saugos 
ir prevencijos departamento žinių“ numeriai, kuriuo-
se pristatyti naujai patvirtinti Saugos ir prevencijos 
departamento veiklos dokumentai ir kitos aktualios 
temos.

2019 m. pagal Lietuvos pašto Finansinių nusikalti-
mų prevencijos tvarkos aprašo nuostatas inicijuoti ir 
atlikti 98 tyrimai, teisėsaugos institucijose dėl 24 iš 
jų pradėti ikiteisminiai tyrimai ir 11 administracinės 
teisenos procedūrų.

2019 m. Lietuvos pašto viešinta informacija, susiju-
si su atliktais tyrimais dėl galimų sukčiavimo atvejų, 
net 124 kartus buvo publikuota įvairiose žiniasklai-
dos priemonėse.

2019 m. Lietuvos paštas savo interneto svetainėje, 
socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn taip pat 
viešino įgyvendinamas korupcijos prevencijos prie-
mones, susijusias su viešųjų ir privačių interesų de-
rinimo bei korupcijos prevencijos politika, džiaugėsi 
gautomis kolegų padėkomis bei kuriama antikorup-
cine kultūra ir aplinka. 

2019 m. 
mokymai: 

derinimas"

8311
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SOCIALINĖS 
ATSAKOMYBĖS
INICIATYVOS

Lietuvos paštas – didžiausią pašto paslaugų teikimo 
vietų tinklą šalyje turinti įmonė, kasdien pasiekianti 
daugumą gyventojų. Esame neatsiejama bendruo-
menės dalis, todėl mums svarbu, kokie žmonės ir 
aplinka mus supa šiandien ir rytoj. Sukaupę ilgame-
tę patirtį ir vadovaudamiesi šiuolaikiškais standar-
tais siekiame socialinės atsakomybės sektoriuje.

Bendrovė, vykdydama socialinės atsakomybės vei-
klą, remiasi tarptautiniu ISO26000 standartu ir skiria 
dėmesio visoms septynioms šiame standarte įvar-
dintoms sritims.

2019 m. aplinkosaugos, socialiniais ir personalo, 
žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir ky-
šininkavimo klausimais kasdieninę veiklą ir kontrolę 
vykdė Organizacijos vystymo, Korporatyvinių reikalų 
bei Saugos ir prevencijos departamentai, atsižvel-
giant į departamentų funkcijas. 
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APLINKOS APSAUGA: MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ 
DIEGIMAS PADEDA TAUSOTI GAMTĄ
2019 m. įmonė įsigijo 210 laiškininkams skirtų elek-
trinių dviračių. Lietuva tapo pirmąja iš Baltijos vals-
tybių, kurioje laiškininkai važinėja tokio pobūdžio 
tarnybinėmis transporto priemonėmis. Elektriniai 
dviračiai padeda tausoti laiškininkų sveikatą, ypač 
važiuojant į įkalnes, bei yra draugiški aplinkai. 

Lietuvos paštas įsigijo 440 naujų tarnybinių auto-
mobilių ir dalį jų jau perdavė mobiliesiems laiškinin-
kams. Iki tol šie darbuotojai važinėjo su dažniausiai 
senomis asmeninėmis transporto priemonėmis. 

Buvo tęsiami laiškininkų mokymai dirbti su moder-
nia įranga – planšetėmis ir spausdintuvais. Metų 
pabaigoje apie 1 300 laiškininkų klientus aptarnavo 
su planšetėmis, kuriose įdiegta operacijas pasparti-
nanti speciali išmanioji programėlė.

Visi Bendrovės darbuotojai, dirbantys kompiute-
riais, pradėjo naudotis dokumentų valdymo sistema 
(DVS), kuri yra integruota su kitomis Lietuvos pašto 
naudojamomis informacinėmis sistemomis. Pavyz-
džiui, sukurtos integracinės sąsajos leidžia kompiu-
terinėje sistemoje tvirtinti darbo grafikus, tokiu būdu 
dokumentų valdymo procesai tampa efektyvesni ir 
per mėnesį padeda sutaupyti net dešimtis tūkstan-
čių A4 popieriaus lapų.  
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LIETUVOS PAŠTO INICIATYVA: 
APLINKOSAUGINĖ „LP EXPRESS“ SIUNTŲ 
SAVITARNOS TERMINALŲ ŽINUTĖ

2019 m. Lietuvos paštas, bendradarbiaudamas su 4 
žinomais menininkais – Algiu Kriščiūnu, Jolita Vait-
kute, Akvile Magicdust ir Artur Širin – aplinkosaugos 
tematika papuošė LP EXPRESS terminalus Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje.

Siuntų savitarnos terminalai tapo platforma aplin-
kosaugos žinutei, kuri pasirinkta neatsitiktinai: Lie-
tuvos pašto atlikti skaičiavimai parodė, kad įrengus 
LP EXPRESS siuntų terminalus, per metus „sutaupo-
ma“ daugiau nei 3,3 mln. kurjerių įprastai nuvažiuo-
jamų kilometrų, o tai reiškia – 380 t degalų ir 665 t į 
orą neišmetamo CO2.

Menininkų darbais papuoštuose terminaluose buvo 
galima laimėti medžiaginius pirkinių maišelius su 
pačių menininkų darbais. Dovanos laukė atsitiktinai 
parinktose siuntų terminalo dėžutėse visuose trijuo-
se miestuose. 

Ši akcija sulaukė daug susidomėjimo tiek Lietuvoje, 
tiek užsienio šalyse.
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DARBUOTOJAI SKATINTI DALYVAUTI APLINKOS
ŠVARINIMO AKCIJOSE   

DARBUOTOJŲ SAUGA

Lietuvos paštas kasmet kviečia savo darbuotojus 
aktyviai dalyvauti DAROM talkoje švarinant paštų 
ir „PayPost“ skyrių aplinką, miestų ir miestelių ben-

2019 m. Lietuvos paštas pradėjo prevencinę kam-
paniją „Šuo (ne)kanda“. Jos metu pašto skyriuose 
gyventojams nemokamai dalinami specialūs lip-
dukai, skirti pažymėti kiemus, kuriuose yra palaidų 
šunų, gyventojai į pašto dėžutes gavo į šią problemą 
dėmesį atkreipiančias informacines skrajutes, o dėl 
agresyvaus šuns nepristačius siuntos ar prenume-
ratos, apie tai gyventojai informuojami atskiru pra-
nešimu.

2019 m. modernizuoti 22 stacionarūs pašto skyriai 
ir 2 siuntų centrai: dalis jų atidaryti naujose patal-
pose, kuriose darbuotojams sukurtos modernios 
ir saugios darbo vietos. Tuo pačiu intensyviai vyko 
senų paštų atnaujinimas.

druomenių pamėgtas vietas: parkus, aikštes, alėjas, 
miškelius, laukymes, poilsio zonas ir kitas bendras 
ar visuomenines erdves. 2019 m. akcijoje dalyvavo 

Gegužės – birželio mėnesiais Saugos ir prevencijos 
departamento Darbo saugos grupė skirtinguose 
regionuose organizavo teorinius ir praktinius pirmo-
sios pagalbos mokymus. Juose kolegos įgijo žinių ir 
įgūdžių, susijusių su pradiniu gaivinimu, traumomis 
ir kraujavimo stabdymu, užspringimu, defibriliacija, 
dalinimusi atsakomybe. Šie mokymai naudingi kie-
kvienam mokymų dalyviui, nes sukrečiančių situa-
cijų, kurių metu gali tekti suteikti neatidėliotiną pir-
mąją pagalbą, gali įvykti bet kada – tiek darbo, tiek 
namų ar kitoje aplinkoje.

 Nuo 2019 m. gegužes mėn. visi Lietuvos pašto dar-
buotojai, nepriklausomai nuo pareigybės, yra ap-
drausti nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas galio-
ja visą parą, visame pasaulyje.

Lietuvos pašto kolektyvai iš visos Lietuvos, susitvar-
kę savo darboviečių aplinkas. 

Bendrovėje vyksta nuolatinė komunikacija darbuo-
tojams įvairiomis darbuotojų saugos ir sveikatos 
temomis. Per 2019 metus pasirodė apie 20 įvairaus 
pobūdžio tekstų, platintų per elektroninius kanalus 
(Infonetas, naujienlaiškis „Pašto balsas“) bei per mė-
nesinį spausdintą leidinį „Pašto pulsas“.

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

Asmeninėmis apsaugos priemonėmis – darbo rū-
bais, avalyne, apkaustais nuo slidumos, pirštinėmis, 
dujų balionėliais – darbuotojai aprūpinami kolektyvi-
nėje sutartyje nustatyta tvarka. 
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BENDRUOMENIŲ TVARUMO STIPRINIMAS: 
BENDRADARBIAVIMAS SU „SOS VAIKŲ 
KAIMAI LIETUVOJE “

KALĖDINIŲ INICIATYVŲ PALAIKYMAS

2019 m. Lietuvos pašto administracijos kolektyvas 
organizavo „Pyragų dieną“. Už administracijos dar-
buotojų įsigytus skanėstus surinktos aukos skirtos 

2019 m. Lietuvos pašto kolektyvas tradiciškai iš-
pildė apie vaikų svajones – šį kartą prisijungė prie 
iniciatyvos „Vaikų svajonės“. Darbuotojų kruopščiai 
atrinktų dovanų sulaukė 26 vaikai ir jaunimas iki 17 
metų amžiaus, globojami Vilniaus rajono socialinių 
paslaugų centro, Kauno rajono Vilkijos apylinkių se-
niūnijos, vaikų dienos centro „Juventa“ ir VšĮ „Socia-
linių inovacijų centro“.

Vilniaus Katedros aikštėje kasmet Kalėdų laikotar-
piu smagiai praleisti laiką kviečia visai šeimai skirta 
šventė „Sveikas, Seneli Kalėda!“: sostinėn suvažiuo-
ja Seneliai Kalėdos iš visų penkių Lietuvos regionų, 
veikia specialus Kalėdų senelio paštas, kuriuo vaikai 
gali perduoti savo svajones, linkėjimus ir norus. Lie-
tuvos paštas 2019 m. bendradarbiavo su šventės 

labdaros ir paramos fondui „SOS vaikų kaimai Lietu-
voje“ priklausančiam Pivašiūnų dienos centrui.

organizatoriais – vaikai galėjo rašyti laiškus ir juos 
įmesti į specialias pašto dėžutes. 

Įprasta, kad per Lietuvos paštą keliauja gausybė vai-
kų laiškų, skirtų Kalėdų seneliui. Visgi, dalis tų laiš-
kų neturi tikslaus Kalėdų senelio adreso arba nėra 
apmokėti, todėl keliauja niekur. Siekdami neišmesti 
skrupulingai ir spalvingai paruoštų mažųjų laiškų, 
skirtingi Lietuvos pašto padaliniai ir 2019 m. vykdė 
vaikų laiškų „gelbėjimo operaciją“. Lietuvos pašto 
komanda jau ne pirmą kartą ėmėsi gražios iniciaty-
vos išsiųsti Kalėdų senelio atsakymus bent tiems, 
kurie ant laiško buvo nurodę atgalinį adresą. Adresų, 
kuriems pavyko išsiųsti Kalėdų senelio laiškus, su-
skaičiuota apie 300. 
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KITOS INICIATYVOS

Kelis kartus per metus administracijos darbuotojai 
tradiciškai tampa neatlygintinais kraujo donorais. 
Nuolatinis bendradarbiavimas vykdomas su Nacio-
naliniu kraujo centru.

Lietuvos paštas kartu su Pasauline pašto sąjunga 
kvietė visus Lietuvos moksleivius dalyvauti episto-
linio rašinio konkurse. Šis konkursas 2019 m. vyko 
48-ą kartą, Lietuvoje gauta apie 120 darbų. Moks-
leiviai rašė laišką tema „Parašyk laišką apie savo 

Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas kasmet į 
apyvartą išleidžia iki 27 naujų pašto mokos ženklų. 
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 mo-
kos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir aps-

didvyrį“. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 
konkursas rengiamas nuo 1971-ųjų. Jį organizuoja 
Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinis biuras kartu 
su Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros or-
ganizacija (UNESCO). Lietuvoje šį konkursą rengia 
AB Lietuvos paštas kartu su Lietuvos mokinių nefor-
maliojo švietimo centru. Konkurso partneriai – Susi-
siekimo bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

kaitos taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 
2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-258, II skirs-
niu, o pašto ženklų projektai renkami ir spausdinami 
remiantis minėtojo įsakymo III ir IV skirsniais. 

2019 m. į apyvartą buvo išleista 17 naujų pašto žen-
klų ir pašto blokų (15 pašto ženklų ir 2 blokai).

Pašto ženklų leidyba
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KITOS INICIATYVOS

Jau tradiciškai Bendrovė prisijungia prie LR Vyriau-
sybės kanceliarijos organizuojamo projekto „Moks-
leiviai į Vyriausybę“. 2019 m. Susisiekimo ministe-
rijoje viešėję moksleiviai Gabrielė ir Rytis pasirinko 
dieną praleisti Lietuvos pašte.

Jaunuoliai pamatė, kad paštas turi ir siūlo plačią 
paslaugų įvairovę, yra ambicinga moderni įmonė. 
Taip pat iš arčiau pažino kurjerių darbą, pamatė 
Vilniaus centrinio pašto užkulisius, susipažino ir pa-
bendravo su Bendrovės generaline direktore Asta 
Sungailiene. 

Lietuvos pašte, laikantis teisės aktų reikalavimų, pla-
nuojama patvirtinti naują paramos teikimo politiką, 
todėl nuo 2018 m. gegužės mėn. 23 d. yra sustabdy-
ti visų paramos projektų paraiškų priėmimo, svars-
tymo, tvirtinimo ir paramos teikimo procedūros ir 
procesai. 2019 metais parama nebuvo suteikiama. 
Šis sprendimas negalioja paramai, suteikiamai pa-
gal Bendrovėje galiojančią Kolektyvinę sutartį. 

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką 
bus informuojama ją patvirtinus, Lietuvos pašto in-
terneto tinklalapyje. Visą būtiniausią su tuo susiju-
sią informaciją galima rasti Bendrovės internetinėje 
svetainėje www.post.lt.

2019 m. spalio mėn. Lietuvos paštas trečius iš eilės 
metus prisidėjo prie akcijos, kurią rengia kartu su 
Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių ke-
lių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Jos metu 
šalies regionų gyventojams nemokamai išdalinta 15 
tūkst. atšvaitų.

Prie atšvaitų dalijimo akcijos prisijungė apie 200 
mobiliųjų laiškininkų iš įvairių Lietuvos apskričių. 

Iki 2023 m. Bendrovė didžiausią dėmesį sie-
kia skirti tvariam augimui užtikrindama ba-
lansą tarp augimo, tvarumo ir atsakomybės 
bei skaidrumo. Didelis dėmesys bus skiria-
mas viešo intereso paslaugų teikimo užtikri-
nimui, motyvuojančios darbo aplinkos kūri-
mui, įmonių grupės darbuotojų įsitraukimo 
didinimui, skaidrumui ir etiškai veiklai.

Atšvaitų akcija „Būkime matomi
ir saugūs kelyje“ Ateities įžvalgos

„Moksleiviai į vyriausybę“ Parama
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SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASIS

LP grupė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos 
mėn. 14  d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu-
tarimo Nr. 1052 patvirtintomis Skaidrumo politikos 
nuostatomis (2019 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 284 
redakcija). 

LP grupės ir Bendrovės 2019 m. finansinės atas-
kaitos rengiamos pagal Tarptautinius finansinės at-
skaitomybės standartus, priimtus taikyti ES. 

LP grupė ir Bendrovė rengia metinius ir tarpinius 6 
mėnesių pranešimus, kuriuos kartu su metiniais ir 
tarpiniais 6 mėnesių LP grupės ir Bendrovės finan-
siniais ataskaitų rinkiniais ir metine nepriklausomo 
auditoriaus išvada nutarime nustatytais terminais 
viešai skelbia interneto svetainėje http://www.post.lt.

LP grupės ir Bendrovės metinio ir tarpinio pranešimo 
turinys atitinka nutarimo reikalavimus – atskleidžia-
mi įmonės tikslai, finansiniai ir kiti veiklos rezultatai, 

darbuotojų skaičius, metinis darbo užmokesčio fon-
das, vadovybės mėnesinė alga, investicijos, kita nu-
tarimo III skyriuje įvardyta informacija.

LP grupė ir Bendrovė taip pat teikia informaciją apie 
atliekamus specialiuosius įsipareigojimus, kuriuos 
yra įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių 
socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgy-
vendinimas. 
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AUDITORIAI

Finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, priimtus 
taikyti Europos Sąjungoje už 2019 m. gruodžio 31 
d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Price-
waterhouseCoopers“.

UAB „PricewaterhouseCoopers“, tarptautinės orga-
nizacijos „PwC“ padalinys, atliko Bendrovės 2019 m. 
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruo-
džio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pa-
sibaigusių metų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo 
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis 
raštas, auditą.

Pagal Bendrovės ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ 
2019 m. rugsėjo 9 d. pasirašytą audito paslaugų 
pirkimo sutartį numatyta kaina – 59,5 tūks. Eur be 
PVM už 2019 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių 
ataskaitų audito paslaugas. Taip pat buvo suteikta 
ne finansinių ataskaitų audito paslauga: „Universa-
liosios pašto paslaugos teikėjo 2019 m. I-ąjį pusme-
tį naudotos vidaus sąnaudų apskaitos sistemos ir 
I-ojo pusmečio periodinių leidinių pristatymo kaimo 
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 
pajamų ir sąnaudų ataskaitos užtikrinimo išvada 
(ribotas užtikrinimas pagal TUUS 3000)“, paslaugos 
vertė 8 tūkst. Eur be PVM, bei 1,1 tūkst Eur už kitas 
ne audito paslaugas.

 

Generalinė direktorė Asta Sungailienė



KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS 
FINANSINĖS ATASKAITOS
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GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Pajamos pagal sutartis su klientais 3 93 356 878 88 306 866 93 356 878 88 247 195

Kitos pajamos 4, 22  825 775  662 725  825 775  662 725

94 182 653 88 969 591 94 182 653 88 909 920

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (49 120 127) (45 920 569) (49 114 611) (45 914 119)

Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos (16 245 442) (13 087 952) (16 245 442) (13 087 952)

Komunalinių paslaugų sąnaudos (2 073 361) (1 853 293) (2 073 361) (1 759 329)

Transporto nuoma (2 679 525) (2 388 880) (2 679 525) (2 388 880)

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (1 931 833) (1 574 941) (1 931 833) (1 574 941)

Turto remontas ir priežiūra (3 392 193) (3 127 802) (3 392 193) (2 814 008)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (5 433 146) (2 886 203) (5 436 394) (2 774 621)

Finansinio turto vertės sumažėjimas 11, 13 ( 57 362) ( 119 455) ( 57 362) (2 654 631)

Kito turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 8 1 341 682 (2 645 674) 1 341 682 (1 070 269)

Kitos sąnaudos 5 (8 687 182) (10 527 218) (8 687 111) (10 324 938)

(88 278 488) (84 131 987) (88 276 149) (84 363 688)

Veiklos pelnas (nuostoliai) 5 904 165 4 837 604 5 906 504 4 546 232

KONSOLIDUOTA IR ATSKIRA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
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Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio 23 d. patvirtino ir pasirašė:
Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo padalinio 
direktorius

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)

GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Finansinės veiklos pajamos 6  678 560  267 361  747 796  336 597

Finansinės veiklos (sąnaudos) 6 ( 981 839) ( 384 303) ( 981 839) ( 384 303)

Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį 5 600 886 4 720 662 5 672 461 4 498 526

Pelno mokestis 25 ( 518 587) (1 040 920) ( 518 587) (1 037 349)

Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 082 299 3 679 742 5 153 874 3 461 177

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu - - - -

arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais -

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu - - - -

arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais

Iš viso bendrųjų pajamų (sąnaudų) 5 082 299 3 679 742 5 153 874 3 461 177
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GRUPĖ

PASTABOS 2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D. (PERSK.)

2018 M. 
SAUSIO 1 D. (PERSK.)

TURTAS

Ilgalaikis turtas 58 291 065 34 427 743 37 849 755

Nematerialusis turtas 7 2 377 441 2 197 568 5 022 960

Ilgalaikis materialusis turtas 8 38 411 298 29 241 328 29 998 484

Naudojimo teise valdomas turtas 9 15 200 445

Investicinis turtas 10 2 240 794 2 724 517 2 710 193

Ilgalaikis finansinis turtas 11  61 086  71 651  71 801

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 25 -   192 679   46 317

Trumpalaikis turtas  40 868 691 34 566 161 26 921 410

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

Atsargos 12  3 420 138  3 149 663  3 164 382

Iš pirkėjų gautinos sumos 13  9 161 825  6 246 695  5 488 201

Sutarčių turtas 14  16 979 402  13 198 367  8 509 561

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos 15  1 094 076  1 135 817   933 151

Kitos gautinos sumos 16  4 008 692  5 233 643  2 966 008

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17  6 204 557  5 601 976  5 860 107

Turto iš viso  99 159 756  68 993 904  64 771 165

KONSOLIDUOTA  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
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GRUPĖ

PASTABOS 2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D. (PERSK.)

2018 M. 
SAUSIO 1 D. (PERSK.)

NUOSAVAS KAPITALAS 32 112 430 27 030 133 23 350 391

Įstatinis kapitalas 18  32 791 579  32 791 579  32 791 579

Privalomasis rezervas 19   861 544   861 544   861 544

Kiti rezervai 19 - - -

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (1 540 693) (6 622 990) (10 302 732)

ĮSIPAREIGOJIMAI  67 047 326 41 963 771  41 420 774

Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 578 590 9 628 878  6 290 035

Finansinės skolos 20  5 000 000  8 562 682  5 782 369

Nuomos įsipareigojimas 21   12 470 649 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams 23   284 906   325 046   299 972

Dotacijos ir subsidijos 24   67 075   43 326   33 163

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 25   755 960   697 825   174 531

Trumpalaikiai įsipareigojimai 48 468 736  32 334 893 35 130 739

Finansinės skolos 20  7 426 341 -  5 156 950

Skolos tiekėjams 14 962 289 11 685 265  12 219 908

Sutarčių įsipareigojimai 26 5 120 717 4 559 480 4 571 566

Nuomos įsipareigojimo einamųjų metų dalis 21 2 862 489

Sukauptos sąnaudos 27  17 278 612  13 510 046  11 880 991

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis 23   304 322   520 672   432 622

Pelno mokestis 25 -   422 233   10 662

Kitos mokėtinos sumos 28   513 966  1 637 197   858 040

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  99 159 756  68 993 904  64 771 165

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio 23 d. patvirtino ir pasirašė:
Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo padalinio 
direktorius

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)



AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

86

BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D. (PERSK.)

2018 M. 
SAUSIO 1 D. (PERSK.)

TURTAS

Ilgalaikis turtas 58 306 059 34 445 983 38 018 381

Nematerialusis turtas 7 2 377 441 2 197 564 3 361 916

Ilgalaikis materialusis turtas 8 38 420 500 29 253 780 29 871 290

Naudojimo teise valdomas turtas 9 15 200 445 - -

Investicinis turtas 10 2 240 794 2 724 516 2 710 193

Ilgalaikis finansinis turtas 11  66 878  77 443 2 028 665

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 25 -   192 679   46 317

Trumpalaikis turtas 40 710 873 34 432 389  26 755 626

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

Atsargos 12  3 420 138  3 149 663  3 164 382

Iš pirkėjų gautinos sumos 13  9 167 705  6 246 695  5 480 797

Sutarčių turtas 14  16 979 402  13 198 367  8 509 561

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos  15  1 094 052  1 184 985   933 001

Kitos gautinos sumos 16  3 894 872  5 070 631  2 858 353

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17  6 154 703  5 582 048  5 809 532

Turto iš viso  99 016 932  68 878 371  64 774 007

BENDROVĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
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BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D. (PERSK.)

2018 M. 
SAUSIO 1 D. (PERSK.)

NUOSAVAS KAPITALAS 31 969 606 26 815 733 23 354 554

Įstatinis kapitalas 18  32 791 579  32 791 579  32 791 579

Privalomasis rezervas 19   861 254   861 254   861 254

Kiti rezervai 19 - - -

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (1 683 227) (6 837 100) (10 298 279)

ĮSIPAREIGOJIMAI 67 047 326 42 062 639  41 419 453

Ilgalaikiai įsipareigojimai  18 578 590 9 628 878  6 290 035

Finansinės skolos 20  5 000 000  8 562 682  5 782 369

Nuomos įsipareigojimas 21   12 470 649 - -

Ilgalaikės išmokos darbuotojams 23   284 906   325 046   299 972

Dotacijos ir subsidijos 24   67 075   43 326   33 163

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 25   755 960   697 825   174 531

Trumpalaikiai įsipareigojimai  48 468 736  32 433 761  35 129 418

Finansinės skolos 20  7 426 341 -  5 156 950

Skolos tiekėjams  14 962 289  11 787 704  12 219 908

Sutarčių įsipareigojimai 26 5 120 717 4 559 480 4 557 896

Nuomos įsipareigojimo einamųjų metų dalis 21 2 862 489

Sukauptos sąnaudos 27  17 278 612  13 510 046  11 894 661

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis 23   304 322   520 672   432 622

Pelno mokestis 25 -   418 662   10 662

Kitos mokėtinos sumos 28   513 966  1 637 197   856 719

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  99 016 932  68 878 372  64 774 007

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio 23 d. patvirtino ir pasirašė:
Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo padalinio 
direktorius

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)
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GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 082 299 3 679 742 5 153 874 3 461 177

Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:

Pelno mokestis 25  267 773  663 988  267 773  660 417

Nusidėvėjimas ir amortizacija 7, 8, 9, 24 2 822 820 2 886 203 2 826 068 2 773 802

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas) 4, 5 ( 28 738)  17 246 ( 28 738)  17 246

Ilgalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo skirto parduoti ir ilgalaikio nematerialiojo 
turto nurašymas ir vertės sumažėjimo pokytis

7, 8 (1 335 993) 2 649 703 (1 335 992) 1 074 299

Naudojimo teise valdomo turto/įsipareigojimo pokytis 9 2 668 031 - 2 668 031 -

Iš pirkėjų gautinų sumų, ilgalaikių gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimo pokytis 12, 13  41 091  109 341  41 091  85 505

Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimo pokytis 11 - - - 1 951 072

Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas) 23 ( 256 490)  113 124 ( 256 490)  113 124

Atidėjinių pasikeitimas 28 ( 592 402)  441 587 ( 592 402)  441 587

Sukauptų sąnaudų/sutarčių įsipareigojimų pasikeitimas 27 4 329 802 1 616 969 4 329 802 1 616 969

Sukauptų pajamų / sutarčių turto pasikeitimas 14, 15 (3 781 035) (4 688 806) (3 781 035) (5 025 559)

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis 25  250 814  376 932  250 814  376 932

Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas  303 279  87 027  234 043  47 706

9 771 252 7 953 056 9 776 840 7 594 277

KONSOLIDUOTA IR ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
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GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas 12 ( 279 080)  24 833 ( 279 080)  24 833

Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas 13 (2 937 052) ( 689 180) (2 942 932) ( 527 735)

Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų  (padidėji-
mas) sumažėjimas

15, 16 1 382 787 (2 862 908) 1 386 358 (2 669 270)

Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) 3 339 889 ( 534 643) 3 243 330 ( 443 679)

Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų/sutarčių įsipareigojimų (sumažėji-
mas) padidėjimas 

26, 27, 28 ( 507 079)  366 173 ( 507 079)  349 054

Sumokėtas pelno mokestis ( 806 101) ( 45 485) ( 806 101) ( 41 343)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 9 964 615 4 211 846 9 871 336 4 286 137

Investicinės veiklos pinigų srautai

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) 7, 8 (10 369 197) (2 018 549) (10 369 197) (2 131 429)

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 7 ,8  44 984  30 677  44 984  30 677

Paskolų suteikimas - - - -

Paskolų susigrąžinimas - - - -

Gautos palūkanos  1 204  5 200  64 560  74 436

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (10 323 009) (1 982 672) (10 259 653) (2 026 316)

Finansinės veiklos pinigų srautai -

Paskolų gavimas 5 000 000 8 562 618 5 000 000 8 562 618

Paskolų (grąžinimas) (1 136 341) (10 939 255) (1 136 341) (10 939 255)

Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) (2 535 337) - (2 535 337) -

(Sumokėtos) palūkanos ( 367 348) ( 110 668) ( 367 348) ( 110 668)
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Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio 23 d. patvirtino ir pasirašė:
Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo padalinio 
direktorius

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)

GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  960 974 (2 487 305)  960 974 (2 487 305)

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  602 581 ( 258 131)  572 657 ( 227 484)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 5 601 976 5 860 107 5 582 048 5 809 532

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 6 204 557 5 601 976 6 154 706 5 582 048
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GRUPĖ PASTABOS ĮSTATINIS 
KAPITALAS

PRIVALOMASIS 
REZERVAS KITI REZERVAI NEPASKIRSTYTASIS 

PELNAS IŠ VISO

Likutis 2018 m. sausio 1 d. 32 791 579  861 544 - (10 302 732) 23 350 391
Grynasis pelnas (nuostoliai) - - - 3 679 742 3 679 742
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -
Viso bendrųjų pajamų - - - 3 679 742 3 679 742
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 544 - (6 622 990) 27 030 133
Likutis 2019 m. sausio 1 d. 32 791 579  861 544 - (6 622 990) 27 030 133
Grynasis pelnas - - - 5 082 299 5 082 299
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -
Viso bendrųjų pajamų - - - 5 082 299 5 082 299
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 544 - (1 540 691) 32 112 432

Likutis 2018 m. sausio 1 d. 32 791 579  861 254 - (8 597 878) 25 054 955
AB “Baltic Post” prijungimo įtaka (1 700 401) (1 700 401)
Likutis 2018 m. sausio 1 d. (persk.) 32 791 579  861 254 - (10 298 279) 23 354 554
Grynasis pelnas (nuostoliai) - - - 3 461 178 3 461 178
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -
Viso bendrųjų pajamų - - - 3 461 178 3 461 178
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. (pertvarkyta) 32 791 579  861 254 - (6 837 101) 26 815 732

Likutis 2019 m. sausio 1 d. (persk.) 32 791 579  861 254 - (6 837 101) 26 815 732
Grynasis pelnas - - - 5 153 874 5 153 874
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -
Viso bendrųjų pajamų - - - 5 153 874 5 153 874
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 254 - (1 683 227) 31 969 605

KONSOLIDUOTA IR ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio 23 d. patvirtino ir pasirašė:
Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo padalinio 
direktorius

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akci-
nė 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.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė 0,29 euro (2018 m. gruodžio 31 d.- 0,29 euro).  Bendrovė neturi įsigijusi savų ak-
cijų, visos akcijos yra  paprastosios ir pilnai apmokėtos. Visas Bendrovės akcijas valdo valstybė, 
kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Bendrovė filialų neturi.

2019 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir jos 100 proc. val-
domos dukterinės įmonės: UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ ir UAB „LP mokėjimų 
sprendimai“.

Dukterinių įmonių duomenys 2019 m. gruodžio 31 d. buvo:

2019 m. gruodžio 31 d. Grupės  darbuotojų skaičius buvo  4 753  (2018 m. gruodžio 31 d. – 5 250 ).

Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2020 m. balandžio XXXXX d. Bendro-
vės akcininkas turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir 
reikalauti vadovybės paruošti naujas finansines ataskaitas.

2. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ SANTRAUKA

Grupės/Bendrovės pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant Grupės/Bendrovės 2019 m. 
finansines ataskaitas yra šie:

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Grupės/Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptau-
tinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos sąjungoje (toliau 
– ES).

Šios finansinės ataskaitos yra konsoliduotos Grupės ir atskirosios Bendrovės finansinės atas-
kaitos, kurios parengtos įsigijimo savikainos principu.
 

NAUJŲ IR/AR PAKEISTŲ TFAS IR TARPTAUTINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINI-
MO KOMITETO  (TFAAK) IŠAIŠKINIMŲ TAIKYMAS

Grupės/Bendrovės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, 
kurios buvo pritaikytos nuo 2019 m. sausio 1 d.:

• 16 TFAS: Nuoma

16 TFAS “Nuoma” įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 
16 TFAS numato nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos atskleidimo principus. 
Naujasis standartas reikalauja nuomininkams pripažinti daugelį nuomos sandorių finansinėse 
ataskaitose.  Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 
mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto 
vertė yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už nuomos įsipareigoji-
mus pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nuomotojų apskaita iš esmės nesikeičia. 

Būsimųjų laikotarpių nuomos mokėjimai yra diskontuojami alternatyvia vidutine 2,8 proc. me-
tine palūkanų norma. Vidutinė alternatyvi palūkanų norma yra palūkanų norma, kurią Bendrovė 
mokėtų skolintojui už paskolą, skirtą finansuoti nuomojamam turtui įsigyti. Nuomojamas turtas 
(„Teisės naudotis turtu“) pripažįstamas įsigijimo savikaina sumažinta sukauptu nusidėvėjimu ir 
vertės sumažėjimu. Nusidėvėjimo terminas įprastai yra lygus nuomos laikotarpiui.

Grupė/ Bendrovė pritaikė naujus 16-ojo TFAS reikalavimus nuo 2019 m. sausio 1 d. naudojant 
modifikuotą retrospektyvinį metodą, Palyginamieji skaičiai 2018 metų nebuvo taisomi, kaip tai 
leidžiama pagal pereinamąsias standarto nuostatas.  Perklasifikavimai ir koregavimai atsiran-
dantys dėl naujojo standarto pripažįstami balanse nuo 2019 m. sausio 1 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                            UAB „LP mokėjimų 
sprendimai“            

UAB „Lietuvos pašto 
finansinės paslaugos”  

Šalis          Lietuva      Lietuva     

Bendrovės valdomų akcijų dalis         100 proc. 100 proc. 

Investicijos dydis (apskaitinė vertė Eur.)          2896  2896

2019 m. pelnas (nuostoliai)              (74 823)     0

Nuosavas kapitalas 2019-12-31 d.               (1 797 664)  1 510

Veikla                          Konsultacinės paslaugos Veiklos nevykdo
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Grupė/ Bendrovė pagal 16-ojo TFAS reikalavimus pripažino naudojimo teisės turtą ir nuomos 
įsipareigojimus, kurie ankščiau buvo priskirti “veiklos nuomai” pagal 17-ojo TAS “Nuoma” princi-
pus, išskyrus trumpalaikę ir mažos vertės turto nuomą.

Naudojimo teisės turtas buvo pripažintas remiantis suma, lygia lizingo įsipareigojimams, pako-
reguotais atsižvelgiant į visas iš anksto sumokėtas nuomos įmokas. Nuomos įsipareigojimai 
buvo pripažinti remiantis likusių nuomos mokėjimų dabartine verte, diskontuota naudojant pa-
pildomą skolinimosi normą pirminio taikymo dieną.

Pradinė naudojimo teise valdomo turto vertė buvo apskaičiuota įvertinus galiojančių nuomos 
sutarčių, išskyrus sutartis, kurių galiojimas baigėsi anksčiau nei 2019 m. gruodžio 31 d.,  įsipa-
reigojimus ir juos diskontavus:

                                                                                                                                   Grupė /Bendrovė
tūkst. eurų

Įsipareigojimai pagal nuomos sutartis 2018 m. gruodžio 31 d.                                            15 874
Tame skaičiuje trumpalaikiai įsipareigojimai (iki vienerių metų)                                                       252
Būsimų laikotarpių nuomos mokėjimai (virš vienerių metų)                                                  15 622
Palūkanos už nuomos laikotarpį                                                                                                      1 666
Pirminis naudojimo teise valdomo turto pripažinimas 2019 m. sausio 1 d.                    13 956

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

Aiškinime išaiškinama sandorių, kurie apima išankstinių mokėjimų užsienio valiuta gavimą ar 
mokėjimą, apskaita. Aiškinime reglamentuojami sandoriai užsienio valiuta, kai subjektas pripa-
žįsta 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 ap-
mokėjimo 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. Vadovybė atliko išaiškinimo 
taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad  šis išaiškinimas neturėjo reikšmingos įtakos Grupės/
Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

TVAS išleido 2014-2016 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų 
rinkinį. Vadovybė atliko patobulinimų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad šių  pataisų pritai-
kymas neturėjo įtakos  Grupės/Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams. 

      28 TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones“: pataisos išaiškina, kad pirminio pripa-
žinimo 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.

• 10 TFAS: Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir 28 TAS: Investicijos į asocijuotas bendro-
ves ir bendras įmones: Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotos bendro-
vės 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 pa-
taisų 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 neri-
botam laikui, priklausomai nuo nuosavybės apskaitos metodo tyrimo projekto rezultatų. 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. Pataisomis leidžiama amortizuota savikaina 
vertinti tam tikras paskolas ir skolos vertybinius popierius, kurie gali būti iš anksto apmokami 
verte, žemesne už amortizuotą savikainą, pavyzdžiui, tikrąja verte arba verte, kuri apima pagrįstą 
skolininkui mokėtiną kompensaciją, lygią rinkos palūkanų normos padidėjimo per likusį prie-
monės galiojimo laikotarpį poveikio dabartinei vertei. Be to, tekste, kuriuo papildytas standarto 
išvadų pagrindas, dar kartą patvirtinami 9-ajame TFAS pateikti galiojantys nurodymai, kad tam 
tikrų amortizuota savikaina vertinamų finansinių įsipareigojimų sąlygų pakeitimai ar mainai, dėl 
kurių pripažinimas nenutraukiamas, lems pelno ar nuostolių atsiradimą, kurie bus pripažįstami 
pelnu ar nuostoliais. Todėl ataskaitas teikiantys ūkio subjektai daugeliu atveju negalės patiks-
linti faktinių palūkanų normos už likusį paskolos galiojimo laikotarpį tam, kad išvengtų poveikio 
pelnui ar nuostoliams dėl paskolos sąlygų pakeitimo. Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio 
vertinimą ir mano, kad   standarto taikymas neturi reikšmingo poveikio Grupės/Bendrovės finan-
siniams rezultatams. 

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

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Patai-
somis patikslinama, kad ataskaitas teikiantys ūkio subjektai turi taikyti 9-ąjį TFAS ilgalaikėms 
paskoloms, privilegijuotosioms akcijoms ir panašioms priemonėms, kurios sudaro dalį gryno-
sios investicijos į nuosavybės metodu vertinamą įmonę, į kurią investuojama, iki kol jie galės 
sumažinti tokią balansinę vertę įmonės, į kurią investuojama, nuostolio dalimi, kuri viršija inves-
tuotojo paprastųjų akcijų dalį. Vadovybės nuomone šios pataisos neturi reikšmingos įtakos jos 
finansinėms ataskaitoms.

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

„Plano pakeitimas, sumažinimas arba įvykdymas“ – 19-ojo TAS pataisos (paskelbtos 2018 m. 
vasario 7 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba 
vėliau).Pataisomis patikslinama, kaip nustatyti pensijų sąnaudas po apibrėžtųjų pensijų išmokų 
plano pakeitimo. Pagal 19-ąjį TAS reikalaujama, kad, esant plano pasikeitimui – plano pakeitimo, 
sumažinimo arba įvykdymo atveju – grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas arba turtas 
būtų pakartotinai įvertintas. Pataisomis reikalaujama taikyti patikslintas pakartotiniam įvertini-
mui naudotas prielaidas, siekiant nustatyti einamąją paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas 
likusiam ataskaitiniam laikotarpiui po plano pasikeitimo. Iki šių pataisų 19-uoju TAS nebuvo tiks-
liai apibrėžta, kaip nustatyti šias sąnaudas laikotarpiui po plano pasikeitimo. Kadangi reikalauja-
ma taikyti patikslintas prielaidas, tikimasi, kad dėl šių pataisų finansinių ataskaitų naudotojams 
bus suteikta naudingos informacijos. Grupė vertina, kad šios pataisos neturi reikšmingos įtakos 
jo finansinėms ataskaitoms.
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• TFAKK 23-ASIS IŠAIŠKINIMAS: Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio traktavimo

Išaiškinimas paskelbtas 2017 m. birželio 7 d. ir taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedan-
tiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau. 12-asis TAS nurodo, kaip turi būti apskaitomas ataskai-
tinio laikotarpio pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis, tačiau nenurodo, kaip atspindėti 
neaiškumo poveikį. Šiuo aiškinimu patikslinama, kaip turi būti taikomi 12-ajame TAS numatyti 
pripažinimo ir vertinimo reikalavimai, jeigu egzistuoja neaiškumas dėl pelno mokesčio trakta-
vimo. Ūkio subjektas turi nustatyti, ar neaiškumai dėl mokesčio traktavimo turi būti vertinami 
kiekvienas atskirai ar kartu su vienu arba daugiau kitų neaiškumų dėl mokesčio traktavimo, at-
sižvelgiant į tai, kuris būdas padės ūkio subjektui geriau įvertinti neaiškumo išnykimo tikimybę. 
Ūkio subjektas turi vadovautis prielaida, kad mokesčių administratorius patikrins sumas, kurias 
jis turi teisę patikrinti ir atlikdamas tokius patikrinimus, bus išsamiai susipažinęs su visa susiju-
sia informacija. Jei ūkio subjektas nusprendžia, kad nėra tikėtina, kad mokesčių administratorius 
sutiks su neaiškumo dėl mokesčio traktavimu, neaiškumo poveikis bus atspindimas nustatant 
susijusį apmokestinamąjį pelną arba nuostolį, mokesčių bazę, nepanaudotus mokesčių nuos-
tolius, nepanaudotus mokesčių kreditus ar mokesčių tarifus, taikant labiausiai tikėtiną sumą 
arba numatomą vertę, atsižvelgiant į tai, kuris metodas padės ūkio subjektui geriau įvertinti ne-
aiškumo išnykimo tikimybę. Ūkio subjektas atskleis faktų ir aplinkybių pasikeitimo ar naujos 
informacijos poveikį, kuris turi įtakos aiškinime reikalaujamiems sprendimams ar apskaitiniams 
įvertinimams, kaip apskaitinio įvertinimo pasikeitimą. Faktų ir aplinkybių pasikeitimų ar naujos 
informacijos, dėl kurių gali būti iš naujo įvertinamas sprendimas ar apskaitinis įvertinimas, pa-
vyzdžiai apima, tačiau tuo neapsiriboja, mokesčių administratoriaus patikrinimus ar veiksmus, 
mokesčių administratoriaus nustatytų taisyklių pakeitimus arba mokesčių administratoriaus 
teisės atlikti mokesčio traktavimo patikrinimą ar pakartotinį patikrinimą galiojimo pasibaigimą. 
Mokesčių administratoriaus pritarimo ar nepritarimo dėl mokesčio traktavimo nebuvimas, pats 
savaime, neturėtų būti laikomas faktų ir aplinkybių pasikeitimu ar nauja informacija, turinčia 
įtakos aiškinime reikalaujamiems sprendimams ar apskaitiniams įvertinimams.  Vadovybė at-
liko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad   standarto taikymas neturės reikšmingo 
poveikio Grupės/Bendrovės finansiniams rezultatams. 

• 3 TFAS: Verslo jungimai (pataisos) 

TASV pateikė “Verslo“ apibrėžimo pataisas (3 TFAS Pataisos), siekiant išspęsti sunkumus, ky-
lančius kuomet įmonės turi nustatyti ar buvo įsigytas verslas, ar turto vienetų grupė. Pataisos 
galioja pirmą ataskaitinį laikotarpį, prasidėsiantį 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau, įvykusiems verslo 
jungimams bei tuo laikotarpiu ar vėliau įvykusiems turto įsigijimams, ankstesnis taikymas yra 
leidžiamas.   Šios pataisos dar nepriimtos ES.  Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaiky-
mo įtakos. ).Pataisomis patikslinamas verslo apibrėžimas. Verslą turi sudaryti ištekliai ir esminis 
procesas, kartu turintys reikšmingos įtakos galimybei sukurti produkciją. Naujosiomis gairėmis 
nustatoma sistema, kurią taikant galima įvertinti, ar egzistuoja ištekliai ir esminis procesas, 
įskaitant produkcijos dar nesukūrusioms įmonėms ankstyvuoju jų veiklos etapu. Jeigu nesu-
kuriama produkcijos, tam, kad veiklos ir turto junginys galėtų būti klasifikuojamas kaip verslas, 
turėtų būti įvykdyta organizuotos darbo jėgos buvimo sąlyga. Sąvokos „produkcija“ apibrėžtis 
susiaurinta ir reiškia klientams tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas, už kurias gaunama 
investicinių pajamų ir kitų pajamų, neįtraukiant pelno mažesnių išlaidų ir kitokios ekonominės 
naudos pavidalu. Taip pat nebereikalaujama įvertinti, ar rinkos dalyviai galės pakeisti trūkstamus 
elementus ar integruoti įgytą veiklą ir turtą. Ūkio subjektas gali atlikti koncentracijos testą. Tuo 
atveju, jeigu iš esmės visa įsigyto bendrojo turto tikroji vertė būtų koncentruota viename turto 
vienete (arba panašaus turto grupėje), įsigytas turtas nesudarytų verslo.  Grupė įvertins pataisų 
įtaką ir pradės taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d.

• 1 TAS: Finansinių ataskaitų pateikimas ir 8 TAS: Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų 
keitimas ir klaidos: „reikšmingumo“ apibrėžimas (pataisos) 

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2020 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Pataisos 
patikslina reikšmingumo apibrėžimą ir kaip jis turėtų būti taikomas. Naujas apibrėžimas teigia, 
kad „Informacija yra reikšminga, jei dėl jos praleidimo, klaidingo ar neaiškaus pateikimo galima 
būtų pagrįstai tikėtis paveikti sprendimus, kuriuos tiesioginiai bendro naudojimo finansinių atas-
kaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kurios pateikia konkrečios 
įmonės finansinę informaciją“. Be to, buvo patobulinti apibrėžimą papildantys paaiškinimai. Pa-
taisos taip pat užtikrina, kad reikšmingumo apibrėžimas yra vienodas visuose TFAS standar-
tuose.   Vadovybė mano, kad pataisos neturės reiškimingos įtakos finansinėms ataskaitoms.

TVAS išleido 2015-2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rin-
kinį. Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metaisSiauros 
apimties pataisos turės įtakos keturiems standartams. 3-iojo TFAS pataisomis patikslinta, kad 
įsigyjantis ūkio subjektas turi iš naujo įvertinti jo anksčiau turėtą bendros veiklos dalį tuomet, kai 
jis įgyja verslo kontrolę. Priešingai, 11-ajame TFAS dabar aiškiai nurodoma, kad investuotojas 
neturi iš naujo įvertinti savo anksčiau turėtos dalies tuomet, kai jis įgyja bendros veiklos ben-
drą kontrolę, panašiai kaip ir numato galiojantys reikalavimai, kuomet asocijuotoji įmonė tampa 
bendrąja įmone ir atvirkščiai. 12-ojo TAS pataisomis paaiškinama, kad ūkio subjektas pripažįsta 
visas su dividendais susijusias pelno mokesčio pasekmes, jeigu jis pripažino sandorius ar įvy-
kius, dėl kurių buvo gautas susijęs paskirstytinas pelnas, pavyzdžiui, pelne ar nuostoliuose arba 
kitose bendrosiose pajamose.  Dabar aišku, kad šis reikalavimas taikomas visomis aplinkybė-
mis tol, kol finansinių priemonių, klasifikuojamų nuosavybės dalyje, mokėjimai yra pelno paskirs-
tymai, o ne tik tais atvejais, kai mokestinės pasekmės atsiranda dėl skirtingų mokesčio tarifų, 
taikomų paskirstytajam ir nepaskirstytajam pelnui. Persvarstytame 23-ajame TAS dabar aiškiai 
nurodyta, kad konkretaus turto finansavimui specialiai pasiskolintos lėšos neįtraukiamos į ben-
drąsias kapitalizuojamas skolinimosi išlaidas tik tol, kol konkretus turtas nėra iš esmės užbaig-
tas. Grupė nenumato, kad šios pataisos turės reikėminos įtakos jos finansinėms ataskaitoms.

• Konceptualios sistemos taikymas Tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams 
(TFAS) 

Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) 2018 m. kovo 29 d. atliko konceptualios finan-
sinės atskaitomybės sistemos peržiūrą. Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus sąvokų 
rinkinys taikytinas   rengiant finansines ataskaitas bei leidžiant standartus ir pateikiantis gaires 
rengėjams ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas ir padedantis kitiems suprasti bei 
interpretuoti standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS 
standartų konceptualią sistemą pakeitimai“, kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, sie-
kiant atnaujinti nuorodas į peržiūrėtą konceptualią sistemą. Jos tikslas – palengvinti perėjimą 
prie peržiūrėtos konceptualios sistemos įmonėms, kurios rengia apskaitos politiką, naudoda-
mosi konceptualia sistema, kai konkrečiam sandoriui netaikomas joks TFAS. Rengėjams, kurie 
ruošia apskaitos politiką remiantis konceptualia sistema, ji yra taikytina  metiniams laikotar-
piams, kurie prasideda 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Grupės įvertins pataisų įtaką ir pradės 
taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d.
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1-ojo TAS pataisos - „Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams arba ilgalaikiams“  (paskelb-
tos 2020 m. sausio 23 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 
1 d. arba vėliau). Šiomis siauros apimties pataisomis patikslinama, kad įsipareigojimai skirstomi 
į trumpalaikius arba ilgalaikius, atsižvelgiant į teises, kurios egzistuoja ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje. Įsipareigojimai yra ilgalaikiai, jeigu ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
turi esminę teisę atidėti įsipareigojimo įvykdymą ne mažiau nei 12 mėnesių. Gairėse nebereika-
laujama, kad ši teisė būtų besąlyginė. Vadovybės lūkesčiai, susiję su tuo, ar ji vėliau pasinaudos 
teise atidėti įsipareigojimo įvykdymą, neturi įtakos įsipareigojimų klasifikavimui. Teisė atidėti įsi-
pareigojimo įvykdymą egzistuoja tik tuomet, jeigu ūkio subjektas atitinka visas atitinkamas sąly-
gas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įsipareigojimas priskiriamas trumpalaikiam, jeigu sąlyga 
pažeidžiama finansinių ataskaitų parengimo datą arba iki šios datos, net jeigu iš paskolos davė-
jo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos gaunamas tokios sąlygos atsisakymas. Priešingu atveju, 
paskola klasifikuojama kaip ilgalaikė, jeigu paskolos sąlyga pažeidžiama tik po ataskaitinio lai-
kotarpio pabaigos. Be to, pataisomis patikslinami skolos, kurią bendrovė gali apmokėti konver-
tuodama ją į nuosavą kapitalą, klasifikavimo reikalavimai. „Apmokėjimas“ apibrėžiamas kaip įsi-
pareigojimo išnykimas atsiskaičius pinigais, kitais ekonominę naudą teikiančiais ištekliais arba 
ūkio subjektui priklausančiomis nuosavybės priemonėmis. Numatyta išimtis konvertuojamoms 
priemonėms, kurios gali būti konvertuojamos į nuosavą kapitalą, tačiau tik toms priemonėms, 
kuomet konvertavimo pasirinkimo sandoris klasifikuojamas kaip nuosavybės priemonė kaip 
atskiras sudėtinės finansinės priemonės komponentas.  Šio pataisos nepatvirtintos ES. Grupė 
šiuo metu vertina, kokią įtaką šios pataisos turės finansinėms ataskaitoms.

17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (paskelbtas 2017 m. gegužės 18 d. ir taikomas metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau). Vadovybė mano, kad šis 
standartas neaktualus Grupei/ Bendrovei.

„Palūkanų normų lyginamųjų indeksų reforma“ – 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS patai-
sos (paskelbtos 2019 m. rugsėjo 26 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2020 m. sausio 1 d. arba vėliau) Vadovybė mano, kad šis standartas neaktualus Grupei/ Ben-
drovei.   

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 išreikš-
ti 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 atas-
kaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos principus. 

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendro-
vei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tar-
pusavio 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.

2.4 Verslo jungimai

Verslo jungimai apskaitomi naudojant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra nustatoma sude-
dant 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 pa-
gal 9 TFAS: arba per pelną/nuostolį, arba kaip pokytis kitose bendrosiose pajamose. Jei neapi-
brėžtasis 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, įskai-
tant 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, skirtu-
mas yra pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Po pirminio pripažinimo prestižas yra aps-
kaitomas 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. 
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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.

2019 m. liepos 1 d. reorganizavus AB Baltic Post prijungiant pastarąją prie AB Lietuvos paštas, 
buvo pasirinktas retrospektyvus sandrorio atvaizdavimo metodas, kai prijungtos bendrovės ba-
lansas ir veiklos rezultatas ataskaitose parodomi lyg abi bendrovės visada būtų buvę sujungtos. 
2019 m. Bendrovės bendrojoje pajamų ataskaitoje atvaizduotas abiejų bendrovių veiklos rezul-
tatas už pilnus metus. 

Bendrovės nuomone toks atvaizdavimo metodas bus vartotojams lengviau suprantamas ir pa-
lyginamas.  Retrospektyviai atvaizduotos finansinės ataskaitos už 2018 m.

2.5 Įvertinimų naudojimas rengiant finansines 
       ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, va-
dovybei 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 darbuoto-
jams (2.22 ir 23 pastabos), turto vertės sumažėjimą (2.11, 2.23, 7, 8, 11, 13, 14 ir 16 pastabos), 
turto naudingo tarnavimo laikotarpius (2.8, 2.9, 2.10, 7, 8 ir 9 pastabos), atidėtąjį pelno mokestį 
(2.13 ir 25 pastabos), sukauptų pajamų /sutarčių turto pripažinimą (2.5 ir 14 pastabos) ir su-
kauptų sąnaudų pripažinimą (2.6 ir 26 pastaba), periodinių leidinių pristatymo gyvenamųjų vie-
tovių prenumaratioriams paslaugų kompensavimo gautinos sumos nustatymą (16 pastaba) ir 
16 TFAS taikymo įtakos nustatymą (2.1, 9 ir 21 pastaba). Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti 
prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaito-
mas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 

2.6 Pajamų pripažinimas 

Grupė/Bendrovė pripažįsta pajamas, siekdama atspindėti įsipareigotų prekių ar paslaugų per-
davimą pirkėjams tokia suma, kuri atitinka atlygį, kurį Grupė/Bendrovė tikisi gauti mainais už 
minėtas prekes ar paslaugas, atėmus pridėtinės vertės mokestį, nuolaidas ir grąžinimus. Grupė/
Bendrovė pripažįsta pajamas remdamasis šiuo pagrindiniu principu tokiais žingsniais:

1-as žingsnis: identifikuojama sutartis (-ys) su pirkėju – sutartis yra susitarimas tarp dviejų ar 
daugiau šalių, kurioje apibrėžtos jų įgyvendintinos teisės ir įsipareigojimai. 

2-as žingsnis: identifikuojami sutartyje numatyti veiklos įsipareigojimai- sutartyje numatyti įsi-
pareigojimai perduoti prekes ar paslaugas pirkėjui. Jei šias prekes ar paslaugas galima išskirti, 
tokie įsipareigojimai yra laikomi veiklos įsipareigojimais, kurie apskaitomi atskirai.

3-ias žingsnis: nustatoma sandorio kaina - sandorio kaina yra lygi sutartyje numatytai atlygio 
sumai, kurią Grupė/Bendrovė tikisi gauti mainais už pirkėjui perduodamas prekes ar paslaugas. 
Sandorio kainą gali sudaryti fiksuota pirkėjo sumokėto atlygio suma, tačiau kartais ji taip pat gali 
apimti kintamą atlygį arba kitokį nei grynųjų pinigų atlygį. Sandorio kaina taip pat koreguojama 
atsižvelgiant į pinigų laiko vertę, jeigu sutartis apima reikšmingą finansavimo komponentą, taip 
pat atsižvelgiant į bet kokį pirkėjui mokėtiną atlygį.

4-as žingsnis: sandorio kaina priskiriama sutartyje numatytiems veiklos įsipareigojimams- 
įprastai Grupė/Bendrovė priskiria sandorio kainą kiekvienam veiklos įsipareigojimui, remdama-
sis kiekvienos pagal sutartį įsipareigotos perduoti prekės ar paslaugos santykinėmis atskiromis 
pardavimo kainomis. Jei duomenys apie atskiras pardavimo kainas nėra stebimi rinkoje, Grupė/
Bendrovė atlieka jos įvertinimą.

5-as žingsnis: pajamos pripažįstamos tada, kai Grupė/Bendrovė įvykdo veiklos įsipareigojimą 
- Grupė/Bendrovė pripažįsta pajamas tada, kai jis įvykdo veiklos įsipareigojimą perduodamas 
įsipareigotas prekes ar paslaugas pirkėjui (t. y. tada, kai pirkėjas įgyja minėtų prekių ar paslaugų 
kontrolę). Pripažįstama pajamų suma yra lygi sumai, kuri priskirta įvykdytam veiklos įsipareigo-
jimui. Veiklos įsipareigojimas gali būti įvykdomas tam tikru momentu arba per tam tikrą laiką. 

Pajamos pripažįstamos, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą, ir kai tikėtina, jog Grupė/ 
Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir kiekvienam pajamų tipui, kaip apra-
šyta žemiau, buvo įvykdyti konkretūs kriterijai. Grupė/Bendrovė remiasi istoriniais rezultatais, 
atsižvelgdama į kliento tipą, sandorio tipą ir kiekvieno susitarimo ypatybes.

Pajamų pagal sutartis su klientais pripažinimo principai :                                                                                                             

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 įver-
tintas, pripažįstamos suteikus paslaugas.
Paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos 
proporcingai patirtoms sąnaudoms paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikia-
mos paslaugos

Pašto paslaugų teikimo užsienio paštams pajamos/sąnaudos

Dalis Grupės/Bendrovės veiklos grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuo-
jamos suteiktų pašto paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Re-
miantis šiais susitarimais, Grupė/Bendrovė faktinius siuntinių duomenis, apimančius suteiktų/
gautų pašto paslaugų kiekius bei gautinas/mokėtinas sumas, pateikia ir derina su pašto paslau-
gų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius.  
Faktiniai duomenys, apimantys pašto korespondencijos siuntimo suteiktų/gautų pašto paslau-
gų 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 patikslinami faktiniai įkainiai. Faktiniai įkainiai yra paremti paslaugų kokybės tyrimais ir yra 
nustatomi atskiroms šalims tik praėjus nepilniems metams po ataskaitinio laikotarpio pabai-
gos. Grupė/Bendrovė atlieka pajamų sukaupimus, kurie Finansinės būklės ataskaitoje atvaiz-
duojami kaip sutarties turtas. Sutarties turtas yra teisė į atlygį mainais už prekes ar paslaugas, 
kurios buvo perduotos klientui. Jei Grupė/Bendrovė perduoda prekes ar suteikia paslaugas kli-
entui prieš jam sumokant ar prieš mokėjimo terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas ta
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suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam atlygiui. Skaičiuodama sukauptas pajamas už suteik-
tas paslaugas Grupė/Bendrovė vertina faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis bei vėliausius 
žinomus galiojančius įkainius ir paslaugų kiekių statistiką.

Pasiuntinių ir terminalų paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos

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

Pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pa-
jamos proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.

Prekių pardavimo pajamos

Grupė/Bendrovė parduoda mažmenines prekes, kurioms  Grupė/Bendrovė turi nuosavybės 
kontolę ir konsignacines prekes,kurių nuosavybės kontolė yra pas teikėją. Prekės, kurių nuosa-
vybės kontrolę vykdo Grupė/Bendrovė, apskaitomos finansinės būklės ataskaitoje ir pajamos 
pripažįstamos tas prekes perdavus klientui. Pardavus konsignacijos pagrindu turimas prekes, 
pripažįstamos komisinių pajamos. 

Kitų pajamų pripažinimo principai:

Nuomos pajamos iš nuomojamo turto yra apskaitomos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. 
Palūkanų, nuomos ir kitos pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Delspinigiai pripažįstami 
pajamomis tik juos gavus.

Dividendų pajamos iš investicijų yra pripažįstamos, kai akcininkai įgyja teisę gauti mokėjimą 
(jei yra didelė tikimybė, kad Grupė/Bendrovė gaus ekonominę naudą ir pajamų suma gali būti 
patikimai įvertinta).

Finansavimo elementai

Grupė ir Bendrovė neturi ir nesitiki turėti sutarčių, pagal kurias laikotarpis tarp prekių ar paslaugų 
suteikimo ir kliento apmokėjimo viršytų vienerius metus. Dėl šios priežasties Grupė ir Bendrovė 
atskirai finansavimo elemento neapskaito. Nors tarptautiniai atsiskaitymai už pašto paslaugas 
su kitų šalių paštų operatoriais užtrunka ilgiau nei vienerius metus, nes dauguma   sąskaitų už 
praėjusius ataskaitinius metus gaunamos  kitų ataskaitinių metų viduryje ( užtrunka išsiųstų/
gautų kiekių derinimas ir galutinių tarifų skaičiavimas), tačiau Grupė/Bendrovė vertina, kad tokia 
yra industrijos praktika ir tai nėra laikoma finansavimo komponentu.

Patirtų prenumeratos sąnaudų kompensacija

Vyriausybė nustatė  periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumerato-
riams paslaugos tarifus mažesnius nei šios paslaugos sąnaudos. Lietuvos Respublikos  Pašto 
įstatyme patvirtintas tokių sąnaudų ir tarifų skirtumo dengimas iš valstybės biudžeto lėšų pa-
gal Vyriausybės nustatytą tvarką.  Bendrovė kas pusė metų skaičiuoja patiriamus nuostolius 
dėl prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse ir bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįsta patirtų 
sąnaudų atstatymą. Grupė/Bendrovė vertindama gautiną kompensavimo sumą į gautiną atlygį 
įtraukia   sumos  dalį arba visą sumą tik tiek, kiek yra labai tikėtina, kad pripažintų nuostolių 
kompensavimo  suma reikšmingai nesumažės, kai vėliau bus panaikintas su kintamu atlygiu 
siejamas neapibrėžtumas.

Pajamų pripažinimo kriterijai

Pagal 15-ąjį TFAS pajamos pripažįstamos suma, lygia sandorio kainai, kai įvykdomi tam tikri 
sutartyje numatyti veiklos įsipareigojimai, tačiau bet kurie kainos kintamo atlygio elementai pri-
pažįstami tuomet, kai labai tikėtina, jog minėtos pajamos nebus atstatytos. 

2.7 Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  principu tuo ataskaitiniu laikotar-
piu, 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 pro-
porcingu 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 laikotar-
piu. 

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 įsigiji-
mo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti 
arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos il-
galaikiam 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.



AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

98

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, 
nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės per tokius įvertintus šio turto naudingo tarnavi-
mo 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 paja-
moms iš nuomos gauti. Grupėje/Bendrovėje investiciniu turtu laikomas turtas, kuris  išnuomo-
tas pagal vieną ar kelias veiklos nuomos sutartis ir jei išnuomotas plotas yra daugiau nei 20 
proc. bendro turto ploto. Investicinis turtas apskaitomas įsigyjimo verte, atėmus sukauptą nusi-
dėvėjimą ir pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius. Pradinę investicinio turto vertę sudaro įsi-
gijimo 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, ben-
drųjų 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 nebesitiki-
ma jokios ekonominės naudos. Bet kokios pajamos ar išlaidos, atsiradusios dėl turto nurašy-
mo (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

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas 

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 laikotar-
piais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės suma-
žėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas bendrųjų pajamų 
ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.

2.12 Tikrosios vertės vertinimas

Tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gaunama parduodant turtą ar sumokėta už įsipareigojimų perlei-
dimą 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 nau-
dotų 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 kai-
nomis, 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 svar-
bių stebimų duomenų ir kuo mažiau nestebimų duomenų.

Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėje atas-
kaitoje, 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/Bendro-
vė pakartotinai vertindama skirstymą nusprendžia, ar perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos 
lygių (pagal žemiausio lygio duomenis, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę apskritai) kie-
kvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Vertinimus atlieka vadovybė ir, siekdama atskleisti informaciją apie tikrąją vertę, nustatė turto ir 
įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų pobūdį, ypatybes bei riziką ir anksčiau apibū-
dintą tikrosios vertės hierarchijos lygį.

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.
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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 nu-
traukiamas, 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 at-
spindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės gry-
nąją 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 pro-
gnozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis 
nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.

2.14 Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesniąją iš apskaitinės ir tikrosios ver-
tės, atėmus pardavimo išlaidas. Ilgalaikis turtas priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balan-
sinė 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. Esminės 
tikėtino pardavimo sąlygos -  akcininko patvirtintas sprendimo parduoti bei neatšaukiamos pirki-
mo sutarties pasirašymas su ilgalaikio turto pirkėju. 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

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 pripažini-
mo 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 suma-
žėjimų sąskaitą. Nuvertėjusios paskolos ir gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertina-
mos kaip nebeatgaunamos.

Finansinio turto pirminis pripažinimas ir vertinimas

Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu skirstomas į vėliau apskaitomą amortizuota savi-
kaina, tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, arba tikrąja verte per pelną arba nuostolius.

Finansinio turto priskyrimas pirminio pripažinimu metu priklauso nuo sutartinių finansinio turto 
pinigų srautų savybių ir Bendrovės verslo modelio apibrėžiančio finansinio turto valdymą. Iš-
skyrus prekybos gautinas sumas, kurios neturi reikšmingo finansavimo komponento, Bendrovė 
pirminio pripažinimu metu finansinį turtą įvertina tikrąja verte, pridėjus, kai finansinis turtas nėra 
apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolius, sandorio išlaidas. Prekybos gautinos sumos, 
į kurias neįtrauktas reikšmingas finansavimo komponentas, yra vertinamos pagal 15-ojo TFAS 
nustatytą sandorio kainą.

Tam, kad finansinis turtas būtų priskiriamas ir vertinamas amortizuota savikaina arba tikrąja 
verte per kitas bendrąsias pajamas, pinigų srautai atsirandantys iš finansinio turto turi būti tik 
pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai (SPPI) nuo pagrindinės neįvykdytos sumos. Šis verti-
nimas vadinamas SPPI testu ir atliekamas kiekvienai finansinei priemonei.

Bendrovės finansinio turto valdymo modelis nurodo, kaip Bendrovė valdo savo finansinį turtą, 
kad šis generuotų pinigų srautus. Verslo modelis nustato, ar pinigų srautai bus gaunami renkant 
sutartinius pinigų srautus, parduodant šį finansinį turtą ar naudojant abu variantus.



AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

100

Įprastas finansinio turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas sandorio sudarymo dieną, t.y. 
datą, kurią Bendrovė įsipareigoja pirkti ar parduoti finansinį turtą.

Vėlesnis vertinimas 

Po pirminio pripažinimo Bendrovė finansinį turtą vertina:

• Amortizuota savikaina (skolos finansinės priemonės);

• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar 
nuostoliai perkeliami į pelną ar (nuostolius) (skolos finansinės priemonės). 2019 m. ir 2018 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių finansinių priemonių. 

• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar 
nuostoliai nėra perkeliami į pelną ar (nuostolius) (nuosavybės priemonės). 2019 m. ir 2018 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių priemonių. 

• Tikrąja verte per pelną ar nuostolius. 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių 
finansinių priemonių. 

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas (skolos finansinės priemonės)

Ši kategorija yra aktualiausia Bendrovei/Grupei. Bendrovė/Grupė vertina finansinį turtą amorti-
zuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

• Finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas - laikyti finansinį turtą siekiant 
surinkti sutartyje numatytus pinigų srautus; ir

• dėl sutartinių finansinio turto sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra 
tik pagrindinės sumos ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas vėliau yra apskaitomas naudojant efekty-
vios palūkanų normos metodą (EIR) atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ar nuostoliai 
apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai turto pripažinimas yra nutraukiamas, turtas yra 
pakeičiamas ar šiam nustatomas vertės sumažėjimas.

Bendrovės finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina apima prekybos gautinas sumas, 
kitas trumpalaikes ir ilgalaikes gautinas sumas, išduotas paskolas ir turtą, atsiradusį iš sutarčių 
su klientais. 

Pripažinimo nutraukimas 

Finansinio turto (arba, kai taikytina, finansinio turto dalies arba panašaus finansinio turto grupės 
dalies) pripažinimas yra nutraukiamas (t.y., jis yra pašalinamas iš Bendrovės finansinės būklės 
ataskaitos), kai:

• baigiasi sutartyje numatytų teisių į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; arba 

• Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautus; arba prisii-
ma prievolę be reikšmingo uždelsimo sumokėti visus gautus pinigų srautus trečiajai šaliai pagal 
perleidimo sutartį ir 

a) Bendrovė perleidžia iš esmės visą su perduoto finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir 
naudą; arba

b) Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko iš esmės visos su finansinio turto nuosavybe susijusios 
rizikos ir naudos, bet perleidžia šio finansinio turto kontrolę.

Kai Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautą arba su-
daro perleidimo sutartį su trečiąja šalimi, yra vertinama, ar ir kokia apimtimi, Bendrovė išlaiko su 
šio finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą. Kai Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko 
iš esmės visos su finansinio turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir neperleidžia turto 
kontrolės, turtas yra ir toliau pripažįstamas ta dalimi, su kuria Bendrovė yra vis dar susijusi. Šiuo 
atveju Bendrovė taip pat pripažįsta susijusį įsipareigojimą. Perleistas turtas ir su juo susijęs įsi-
pareigojimas yra vertinami remiantis teisėmis ir įsipareigojimais, kuriuos Bendrovė išlaikė.

Kai su Bendrove susijęs perduotas turtas tampa garantija, toliau kontroliuojama dalis vertinama 
mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią Bendrovei 
gali tekti sumokėti (garantijos suma).

Finansinio turto vertės sumažėjimas 

Bendrovė pripažįsta tikėtinus kredito nuostolius (ECL) visoms skolos finansinėms priemonėms, 
kurios nėra vertinamos tikrąja verte per pelną ar nuostolius. ECL yra paremti sutartinių gauti-
nų pinigų srautų ir pinigų srautų, kuriuos Bendrovė tikisi gauti, skirtumu, diskontuotu taikant 
apytikslią pradinę efektyvią palūkanų normą. ECL yra pripažįstami dviem etapais. Kredito po-
zicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo nėra reikšmingai padidėjusi, ECL apskai-
čiuojamas kredito nuostoliams, atsirandantiems dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvykių, galimų 
per ateinančius 12 mėnesių (12 mėnesių ECL). Toms kredito pozicijoms, kurių kredito rizika 
nuo pirminio pripažinimo yra reikšmingai padidėjusi, vertės sumažėjimas formuojamas kredito 
nuostolių sumai, kurių tikimasi per likusį kredito pozicijos galiojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į 
įsipareigojimų neįvykdymo laiką (galiojimo laikotarpio ECL).

Prekybos gautinoms sumoms ir turtui, atsiradusiam iš sutarčių su klientais, Grupė/Bendrovė 
taiko supaprastintą metodą ECL skaičiuoti. Todėl Grupė/Bendrovė nestebi kredito rizikos poky-
čių, bet kiekvienai finansinių ataskaitų datai pripažįsta vertės sumažėjimą remiantis galiojimo 
laikotarpio ECL. Bendrovė sudaro tikėtinų nuostolių normų matricą, kuri paremta istorine kredi-
to nuostolių analize, ir pakoreguota, kad atspindėtų ateities veiksnius, būdingus skolininkams 
ir ekonominei aplinkai. Kai yra objektyvių įrodymų, kad egzistuoja nekotiruojamo nuosavybės 
instrumento, kuris nėra apskaitytas tikrąja verte todėl, kad tikroji vertė negali būti patikimai įver-
tinta, vertės sumažėjimas, nuostolių suma įvertinama kaip skirtumas tarp apskaitinės vertės ir 
dabartinės apskaičiuotų pinigų srautų vertės, diskontuotos taikant panašaus finansinio turto 
rinkos grąžos normą. 

2.17 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.
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2.18 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 pa-
lūkanas ir kitas su lėšų skolinimusi patirtas išlaidas. Grupės/Bendrovės pasirinkimu, tikslinės 
paskolos užbaigus tikslinės paskirties turto statybą/įsigijimą netampa bendrosiomis, todėl su-
sijusios skolinimosi išlaidos toliau nekapitalizuojamos. 

2.19 Finansinė ir veiklos nuoma

Iki 2019 m. sausio 1 d. taikyti apskaitos principai

Nustatymas, ar sutartis laikoma nuomos sutartimi, yra paremtas informacija sutarties pasira-
šymo 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. Li-
zingo mokėjimai yra paskirstyti tarp finansinių sąnaudų ir lizingo įsipareigojimo dengimo tam, 
kad būtų pasiekta tolygi palūkanų norma likusiai mokėjimų daliai. Finansinės sąnaudos yra aps-
kaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Lizinguojamas nuomojamas turtas yra nudėvimas per trumpesnį laikotarpį (naudingo tarnavi-
mo laiko ar nuomos laikotarpį), jei nėra reikšmingo įrodymo, kad Grupė/Bendrovė perims nuo-
savybę finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje.

Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas

Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomo-
tojui, 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.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. taikyti apskaitos principai

 Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas

Pirminiam atvaizdavimui nuomininkas vertina nuomos įsipareigojimą ta data nesumokėtų nuo-
mos mokesčių dabartinę vertę, įskaitant šiuos mokesčius:

• fiksuotuosius mokesčius (įskaitant prilygintus fiksuotiesiems mokesčiams), atėmus bet ko-
kias gautinas nuomos paskatas;

• kintamuosius nuomos mokesčius, kurie priklauso nuo indekso ar normos, iš pradžių įvertina-
mus naudojant indeksą ar normą pradžios datai;

• sumas, kurias nuomininkas turėtų mokėti pagal likvidacinės vertės garantijas;

• baudas už nuomos nutraukimą, jeigu daroma prielaida, kad per nuomos laikotarpį nuominin-
kas pasinaudos pasirinkimo teise nutraukti nuomą. 

Nuomos mokesčiai diskontuojami, naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, jei 
tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos normos negalima lengvai nustatyti, nuomininkas 
naudoja nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą. 

Nuomos sutartyje numatyta palūkanų norma yra palūkanų norma, dėl kurios nuomos mokesčių 
ir negarantuotos likvidacinės vertės dabartinė vertė yra lygi nuomojamo turto tikrosios vertės ir 
bet kokių nuomotojo pirminių tiesioginių išlaidų sumai. 

Nuomos įsipareigojimas yra vertinamas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotąją palū-
kanų normą, atitinkančią diskonto normą, taikytą diskontuoti nuomos mokėjimams. Palūkanų 
sąnaudos susiję su nuomos įsipareigojimu yra paskirstomos per nuomos laikotarpį ir pripažįs-
tamos per pelną/nuostolius

Pirminio pripažinimo metu naudojimo teise valdomo turto savikainą sudaro: 

• nuomos įsipareigojimo pirminio vertinimo suma;

• bet kokie nuomos mokesčiai pradžios datai arba iki jos, atėmus bet kokias gautas nuomos 
paskatas; 

• bet kokios nuomininko patirtos pirminės tiesioginės išlaidos; ir 

• turto atstatymo išlaidų įvertis.
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Vėliau nuomininkas naudojimo teise valdomą turtą vertina savikaina atėmus visą sukauptą 
nusidėvėjimą ir visus sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Jeigu iki nuomos laikotarpio 
pabaigos nuomininkui perleidžiama nuomojamo turto nuosavybės teisė arba jeigu naudojimo 
teise valdomo turto kaina rodo, kad nuomininkas pasinaudos pasirinkimo pirkti teise, nuominin-
kas apskaičiuoja naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą nuo pradžios datos iki nuomoja-
mo turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos. Kitu atveju nuomininkas naudojimo teise valdomo 
turto nusidėvėjimą skaičiuoja nuo pradžios datos iki ankstesnės iš šių datų: naudojimo teise 
valdomo turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos arba nuomos laikotarpio pabaigos. 

Mokėjimai susiję su trumpalaike nuoma ar mažos vertės turto nuoma yra pripažįstami sąnau-
domis per pelną/nuostolį tiesiniu būdu. Trumpalaike nuoma laikoma 12 mėnesių ar trumpesnio 
termino nuoma. 

Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomotojas

Nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda Grupės/Bendrovės ne-
prarandama, yra laikoma veiklos nuoma. Pradinės tiesioginės sąnaudos, patiriamos dėl nuo-
mos 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.

2.20 Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos ir subsidijos (toliau - dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos il-
galaikiam 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, nusidėvėji-
mo 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 pristaty-
mo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą. Kompensacijos suma yra įverti-
nama Grupės/Bendrovės vadovybės pagal Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo 
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisykles, patvirtintas Lie-
tuvos 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 atvaiz-
duojama kitose sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.21 Finansiniai įsipareigojimai

Pirminis pripažinimas ir vertinimas

Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu skirstomi į finansinius įsipareigojimus 
apskaitomus tikrąja verte per pelną ar nuostolius, gautas paskolas ir mokėtinas sumas. Visi 
finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimu metu yra pripažįstami tikrąja verte, o gautų pa-
skolų bei mokėtinų sumų atveju - atėmus tiesiogiai priskirtinas sandorio išlaidas. Bendrovės 
finansiniai įsipareigojimai apima prekybos ir kitas mokėtinas sumas, gautas paskolas, įskaitant 
bankų overdraftus ir finansinio lizingo įsipareigojimus.

Vėlesnis vertinimas 

Finansinių įsipareigojimų vertinimas priklauso nuo jų priskyrimo, kaip aprašyta toliau:

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius

Finansiniai įsipareigojimai, apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinius 
įsipareigojimus, laikomus prekybai, ir finansinius įsipareigojimus, kurie buvo priskirti pirminio 
pripažinimo metu kaip vertinami tikrąja verte per pelną ar nuostolius.

Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami kaip laikomi prekybai, jei jie yra patiriami su atpirkimo 
tikslu artimiausiu metu. Į šią kategoriją taip pat įeina Bendrovės sudarytos išvestinės finansinės 
priemonės, kurios nėra priskiriamos apsidraudimo priemonėmis apsidraudimo santykiuose, 
kaip apibrėžta 9-ajame TFAS. Atskiros įterptosios išvestinės priemonės taip pat priskiriamos 
kaip laikomos prekybai, nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms. 
Pelnas arba nuostoliai, atsiradę iš finansinių įsipareigojimų laikomų prekybai, yra pripažįstami 
bendrųjų pajamų ataskaitoje. 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė  neturėjo iš-
vestinių finansinių priemonių.

Gautos paskolos ir kitos mokėtinos sumos

Ši kategorija yra aktualiausia Bendrovei. Po pirminio pripažinimo paskolos ir kitos mokėtinos 
sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina naudojant efektyvios palūkanų normos metodą 
(EIR). Pelnas ir nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai įsipareigojimai yra 
nurašomi arba amortizuojami.

Amortizuota savikaina apskaičiuojama atsižvelgiant į nuolaidą ar priemoką įsigyjant, taip pat 
mokesčius ar išlaidas, kurios yra neatskiriama EIR dalis. EIR amortizacija įtraukiama į finansines 
sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Pripažinimo nutraukimas 

Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar 
baigiasi jo terminas. Kai vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigo-
jimu tam pačiam skolintojui, bet iš esmės kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo są-
lygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo 
įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių pripažįstamas bendrųjų 
pajamų ataskaitoje.

Finansinių priemonių sudengimas
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Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra sudengiami ir grynoji suma yra pateikiama 
finansinės būklės ataskaitoje, jei egzistuoja įvykdoma teisė sudengti pripažintas sumas ir yra 
ketinama atsiskaityti grynąja verte, t.y. realizuoti turtą ir įvykdyti įsipareigojimus tuo pačiu metu.

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 (sumaži-
nimo 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 būsi-
mus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir 
išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, pa-
lūkanų 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 sumažė-
jimą. Toks vertės mažinimas yra vertinamas ir taikomas kiekvienai investicijai atskirai.

2.24 Atidėjiniai

Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Grupė/Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų įsiparei-
gojimą kaip praeities įvykių pasekmę; kuri greičiausiai pareikalaus ekonominių resursų įsiparei-
gojimams 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 įsi-
pareigojimui 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 įsi-
pareigojimus, 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 fi-
nansinėse 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 fi-
nansinės būklės ataskaitos dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindi-
mi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra 
reikšminga. 

2.27 Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansines ataskaitas, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskai-
tomos tarpusavyje, išskyrus tuos atvejus, kai atskiras TFAS leidžia arba reikalauja tokio užskai-
tymo.
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PAJAMOS  PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS 
PAGAL  RŪŠĮ: GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

Pašto paslaugos (išskyrus UPP) (a) 26 946 421 22 878 571 26 946 421 22 878 571
Universaliosios pašto paslaugos (UPP) 15 005 836 14 615 714 15 005 836 14 615 714
Galutinis atlygis už tarptautinio pašto paslaugas (b) 19 581 131 16 882 160 19 581 131 16 882 160
Finansinės paslaugos (c) 7 715 230 10 059 005 7 715 230 10 059 005
Pasiuntinių pašto paslaugos (d) 10 455 827 8 115 118 10 455 827 8 115 118
Mažmeninė ir komisinė prekyba 5 587 653 5 625 424 5 587 653 5 625 424
Periodinių leidinių prenumerata 3 096 807 3 906 034 3 096 807 3 906 034
Tarpininkavimo paslaugos 2 096 157 2 365 616 2 096 157 2 365 616
Kitos paslaugos 2 871 815 3 859 224 2 871 815 3 799 554

93 356 878 88 306 866 93 356 878 88 247 195

3. PAJAMOS PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS. PARDAVIMO PAJAMOS

a) Pašto paslaugų pajamos (išskyrus UPP) Grupėje/Bendro-
vėje per 2019 m., lyginant su 2018 m. pajamomis, didėjo 18 
proc., pagrindinė priežastis -išaugusios daiktų siuntimo pas-
laugų apimtys.
b) Galutinio atlygio pajamos už tarptautinio pašto paslaugas  
reikšmingai didėjo dėl išaugusių siuntų kiekių iš Kinijos bei dėl 
padidėjusio registruotų siuntų pristatymo tarifo 2019 metais.
c) Finansinių paslaugų pajamų gauta mažiau, lyginant su 
2018 m., nes 34,4 proc. sumažėjo pajamų iš pensijų, pašalpų 
ir kt. išmokų pristatymo (išmokėjimo), nelaimėjus šios paslau-
gos teikimo konkursų dalyje Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos skyrių. Be  to, šį mažėjimą sąlygojo augantis 
elektroninės bankininkystės paslaugų vartojimas.
d) Pasiuntinių paslaugų pajamų augimą įtakojo išaugusios 
siuntų savitarnos terminalų siuntimo paslaugos (36,4 proc.)

PAJAMOS  PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS PAGAL KLIENTŲ GEOGRAFINĮ 
REGIONĄ: GRUPĖ

2019 M. 2019 M. 2019 M. 2018 M. 2018 M. 2018 M.

LIETUVA EUROPOS 
SĄJUNGA KITOS ŠALYS LIETUVA EUROPOS 

SĄJUNGA KITOS ŠALYS

Pašto paslaugos (išskyrus UPP) 24 798 239  541 219 1 606 963 22 700 933  174 608   666
Universaliosios pašto paslaugos (UPP) 15 005 836 - - 14 618 079 - -
Galutinis atlygis už tarptautinio pašto paslaugas - 5 512 092 14 069 039 - 4 871 587 12 010 573
Finansinės paslaugos 7 706 859  1 127  7 244 10 068 136 1967 90
Pasiuntinių pašto paslaugos 9 551 175  724 271  180 381 7 490 927  472 538  151 653
Mažmeninė ir komisinė prekyba 5 572 519  15 134 - 5 607 799  7 545  10 080
Periodinių leidinių prenumerata 3 096 807 - - 3 906 034 - -
Tarpininkavimo paslaugos 1 641 026  451 870  3 261 1 793 517  568 002  4 097
Kitos paslaugos 2 309 090  70 263  492 462 3 677 304  120 827  49 904

69 681 552 7 315 976 16 359 350 69 862 729 6 217 074 12 227 063
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PAJAMOS  PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS PAGAL KLIENTŲ GEOGRAFINĮ 
REGIONĄ: BENDROVĖ

2019 M. 2019 M. 2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

2018 M. 
(PERSK.)

2018 M. 
(PERSK.)

LIETUVA EUROPOS 
SĄJUNGA

TREČIOSIOS 
ŠALYS LIETUVA EUROPOS 

SĄJUNGA
TREČIOSIOS 

ŠALYS
Pašto paslaugos (išskyrus UPP) 24 798 239  541 219 1 606 963 22 700 933  174 608   666
Universaliosios pašto paslaugos (UPP) 15 005 836 14 618 079 - -
Galutinis atlygis už tarptautinio pašto paslaugas - 5 512 092 14 069 039 - 4 871 587 12 010 573
Finansinės paslaugos 7 706 859 1127 7244 10 056 948  1 967   90
Pasiuntinių pašto paslaugos 9 551 175  724 271  180 381 7 490 927  472 538  151 653
Mažmeninė ir komisinė prekyba 5 572 519  15 134 5 607 799  7 545  10 080
Periodinių leidinių prenumerata 3 096 807 3 906 034 - -
Tarpininkavimo paslaugos 1 641 026  451 870  3 261 1 793 517  568 002  4 097
Kitos paslaugos 2 309 090  70 263  492 462 3 628 822  120 827  49 904

 69 681 552  7 315 976  16 359 350  69 803 059  6 217 074  12 227 063

4. KITOS PAJAMOS

                                                                        GRUPĖ BENDROVĖ
2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Nuoma  577 259  619 255  577 259  634 605
Kitos pajamos  248 516  43 470  248 516  28 120

 825 775  662 725  825 775  662 725
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4. KITOS SĄNAUDOS
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

Perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė 3 781 011 3 338 847 3 781 011 3 338 847
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį (a) 2 365 524 1 593 816 2 365 524 1 593 816
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, grynas rezultatas -  17 246 -  17 246
Ryšio sąnaudos  960 867 1 022 477  960 867 1 022 477
Kurjerių paslaugų sąnaudos 5 571 781 5 258 051 5 571 781 5 258 051
Patalpų nuoma b)  380 953 2 822 978  380 953 2 822 978
Reklama ir reprezentacija  447 541  431 003  447 541  431 003
Inkasacija ir palydos mokestis  665 158  662 229  665 158  662 229
Konsultacinės, audito ir apsaugos paslaugos  465 332  363 054  465 332  363 054
Bankų paslaugos  277 513  253 679  277 513  253 679
Draudimo paslaugos  40 161  60 139  40 161  60 139
Sąnaudų kompensavimas (c) (6 994 208) (6 529 671) (6 994 208) (6 529 671)
Kitos sąnaudos  725 550 1 233 370  725 479 1 031 090

8 687 182 10 527 218 8 687 111 10 324 938

a) Mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sąnaudų augimą są-
lygojo PVM sąnaudų, kurios dėl mišrios veiklos nepatenka į 
PVM atskaitą, augimas 734 tūkst. eurų.
b)  patalpų nuomos sąnaudų straipsnis ženkliai sumažėjo, 
lyginant su 2018 metais,  dėl nuo 2019 sausio 1 d. įsiga-
liojusio TFAS 16 apskaitos principo, finansinės padėties 
ataskaitoje atvaizdavus naudojimo teise valdomą turtą ir 
šį turtą nudėvint, apskaitant turto nusidėvėjimo sąnaudas.
c) Grupės/Bendrovės Sąnaudų kompensavimą  sudaro 
prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse kompensacija  6 
994 208  eurų (2018 metais - 6 529 671 eurų).

6. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
                                                      GRUPĖ                                                   BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Valiutos kurso pasikeitimo pajamos  676 012  242 546 676 012  242 546
Palūkanų pajamos  1 204  5 200  70 440  74 436
Delspinigių pajamos   234 -   234 -
Kitos finansinės veiklos pajamos  1 109  19 615  1 109  19 615
Finansinės veiklos pajamų iš viso  678 560  267 361  747 796  336 597

Palūkanų (sąnaudos) ( 152 789) ( 110 668) ( 152 789) ( 110 668)
Nuomos įsipareigojimo palūkanos ( 214 559) - ( 214 559) -
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo ( 587 152) ( 266 675) ( 587 152) ( 266 675)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) (27 339) (6 960) (27 339) (6 960)
Finansinės veiklos (sąnaudų) iš viso ( 981 839) ( 384 303) ( 981 839) ( 384 303)
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7. NEMATERIALUSIS TURTAS

GRUPĖ PRESTIŽAS PATENTAI IR LICENZIJOS PROGRAMINĖ ĮRANGA
NEBAIGTI PROJEKTAI 

IR IŠANKSTINIAI 
APMOKĖJIMAI

IŠ VISO

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d. -  185 586 2 705 534 2 131 840 5 022 960
Įsigijimai -  48 776  143 279  419 761  611 816
Perklasifikavimai tarp grupių - -  719 083 ( 719 083) -
Nurašymai - - - - -
Vertės sumažėjimas - - (1 405 708) (1 239 966) (2 645 674)
Amortizacija - ( 58 034) ( 733 500) - ( 791 534)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. -  176 328 1 428 688  592 552 2 197 568

2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 1 294 840  752 788 7 850 986 1 832 518 11 731 132
Sukauptas vertės sumažėjimas (1 294 840) - (1 405 708) (1 239 966) (3 940 514)
Sukaupta amortizacija - ( 576 460) (5 016 590) - (5 593 050)
Likutinė vertė -  176 328 1 428 688  592 552 2 197 568

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d. -  176 328 1 428 688  592 552 2 197 568
Įsigijimai  4 002  169 192  446 687  619 881
Perklasifikavimai tarp grupių (  482)  92 955 ( 92 473) -
Nurašymai - - - -
Vertės sumažėjimas - - -
Amortizacija ( 67 902) ( 372 106) - ( 440 008)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. -  111 946 1 318 729  946 766 2 377 441

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  756 790 7 951 407 2 186 732 10 894 929
Sukauptas vertės sumažėjimas - (1 406 080) (1 239 966) (2 646 046)
Sukaupta amortizacija ( 644 844) (5 226 598) - (5 871 442)
Likutinė vertė  111 946 1 318 729  946 766 2 377 441



AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

108

BENDROVĖ PATENTAI IR 
LICENCIJOS

PROGRAMINĖ 
ĮRANGA

NEBAIGTI 
PROJEKTAI IR 
IŠANKSTINIAI 

APMOKĖJIMAI

IŠ VISO

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d. (persk.)  185 104 1 980 877 1 195 935 3 361 916
Įsigijimai  48 776  143 279  419 761  611 816
Perklasifikavimai tarp grupių -  719 083 ( 719 083) -
Nurašymai - - - -
Vertės sumažėjimas - ( 766 207) ( 304 062) (1 070 269)
Amortizacija (58 034) ( 647 863) - ( 705 897)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  175 846 1 429 169  592 551 2 197 566

2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  752 788 7 049 870  896 613 8 699 271
Sukauptas vertės sumažėjimas - ( 766 207) ( 304 062) (1 070 269)
Sukaupta amortizacija ( 576 942) (4 854 494) - (5 431 436)
Likutinė vertė  175 846 1 429 169  592 551 2 197 566

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d. (persk.)  175 846 1 429 169  592 551 2 197 566
Įsigijimai  4 002  169 192  446 687  619 881
Perklasifikavimai tarp grupių  92 472 ( 92 472) -
Nurašymai -
Vertės sumažėjimas -
Amortizacija (67 902) ( 372 103) - ( 440 005)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  111 946 1 318 729  946 766 2 377 441

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  756 790 7 311 534 1 250 828 9 319 152
Sukauptas vertės sumažėjimas ( 766 207) ( 304 062) (1 070 269)
Sukaupta amortizacija ( 644 844) (5 226 598) - (5 871 442)
Likutinė vertė  111 946 1 318 729  946 766 2 377 441

Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nematerialio-
jo turto amortizacija yra įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudų straipsnį.
2019 metais  Bendrovėje buvo sukurtas nematerialus turtas, kurio 
vertė 273 922 eurai, kuris atvaizduotas nebaigtų projektų skilty-
je.   2019 metais Grupėje/Bendrovėje nematerialaus turto vertės 
sumažėjimo nebuvo. (2018 m. Grupė atliko nematerialaus turto 
vertės sumažėjimą lygų   2 645 674 eurų, Bendrovė atliko nemate-
rialaus turto vertės sumažėjimą lygų 1 070 269 eurams.)                             
Grupės/Bendrovės vadovybė  2014 m. gruodžio 30 d. (su 2017 m. 
liepos 22 d. pakeitimu)  pasirašė jungtinės veiklos sutartį (toliau 
JVS) dėl bendro produkto kūrimo. Šios sutarties pagrindu sukurto 
ilgalaikio nematerialaus turto (toliau dar vadinamo „IS platforma“ 
arba „produktu“) likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. Akcinėje 
bendrovėje Lietuvos paštas 1 220 tūkst. eurų, UAB „LP mokėjimų 
sprendimai“ sukurto ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 
2018 m. gruodžio 31 d. 640 tūkst. eurų ir apskaitytas 936 tūkst. 
eurų išankstinis mokėjimas už nematerialųjį ilgalaikį turtą.  
2018 metais Akcinės bendrovės Lietuvos pašto naujai suformuo-
ta  vadovybė nusprendė netęsti finansinių paslaugų susijusių su 
elektroninių pinigų licencija veiklos ir neinvestuoti į šio produkto 
vystymą ir galutinį užbaigimą. Minėtas ilgalaikis nematerialus tur-
tas vertintinas kaip nelikvidus ir nesukuriantis ekonominio naudin-
gumo ar kitos pridėtinės vertės. Nuosavybės ir kt. teisės į atskirus 
modulius yra neperleidžiamos tretiesiems asmenims (išskyrus 
100% kontroliuojamus juridinius asmenis). Taip pat, negalima pla-
tinti, nuomoti, skolinti produkto (ar bet kurios jo dalies) ar viešai 
jo skelbti (nebent atskirai numatyta ir atitinka naudojimo tikslus). 
Produktas yra specifinis, todėl jo  tikslinė rinka yra ribota. Per ilgą 
produkto kūrimo laikotarpį yra pasikeitę rinkos poreikiai ir funkci-
onalumas, taip pat, vykdant naujus ES teisės aktų reikalavimus, 
kinta ir griežtėja nacionalinis teisinis reguliavimas, reikalaujantis 
papildomų investicijų į nematerialaus turto modulių adaptaciją.  
2018 metais vadovybė, pasitelkusi nepriklausomą išorės vertinto-
ją, atliko minėto turto atsiperkamosios vertės vertinimą (tikrosios 
vertės minus realizavimo kaštai metodu) 2018 m. gruodžio 31 d. 
datai ir Grupės finansinėse ataskaitose apskaitė nematerialaus 
turto vertės sumažėjimą 2 646 tūkstančių eurų sumaI.
2018 m. Grupė atliko nematerialaus turto (programinė įranga ir 
išankstiniai mokėjimai) vertės sumažėjimą lygų   2 645 674 eurų, 
Bendrovė atliko nematerialaus turto (programinė įranga ir išanksti-
niai mokėjimai) vertės sumažėjimą lygų 1 070 269 eurams.
Dalis Grupės/Bendrovės nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 
2019 m. gruodžio 31 d. lygi  3 579 991 eurai, buvo visiškai amor-
tizuota (3 393 288 eurai 2018 m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar 
naudojama veikloje.
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8. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

GRUPĖ PASTATAI IR 
STATINIAI

MAŠINOS IR 
ĮRENGIMAI

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

KITAS 
MATERIALUS 

TURTAS

NEBAIGTA 
STATYBA IR 

IŠANKSTINIAI 
APMOKĖJIMAI

IŠ VISO

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d. 22 219 383 3 277 199  871 456 3 147 133  483 313 29 998 484
Įsigijimai  18 716  675 514 -  365 960  346 543 1 406 733
Pardavimai - ( 24 818) ( 21 512) ( 1 594) - ( 47 924)
Nurašymai - ( 1 742) (  88) ( 2 199) - ( 4 029)
Perkelta į investicinį turtą ( 63 954) - - - - ( 63 954)
Perklasifikavimas tarp grupių  99 772  222 601 -  31 320 ( 353 693) -
Nusidėvėjimas ( 340 270) ( 559 861) ( 152 330) ( 995 520) - (2 047 981)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 21 933 647 3 588 893  697 526 2 545 099  476 163 29 241 328

29 241 328
2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 42 719 767 7 027 112  3 715 703 5 488 488  476 163 59 427 233
Sukauptas nusidėvėjimas (13 889 700) (3 438 219) ( 3 008 126) (2 943 389) - (23 279 434)
Sukauptas vertės sumažėjimas (6 896 420) - (  10 051) - - (6 906 471)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 21 933 647 3 588 893  697 526 2 545 099  476 163 29 241 328

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d. 21 933 647 3 588 893  697 526 2 545 099  476 163 29 241 328
Įsigijimai  303 876 1 572 572 - 2 688 060 5 184 808 9 749 316
Pardavimai ( 16 138) - - (  108) - ( 16 246)
Nurašymai - - - - ( 14 294) ( 14 294)
Perkelta į investicinį turtą  444 514 - - - -  444 514
Vertės sumažėjimas ( 428 351) - - - - ( 428 351)
Vertės sumažėjimo atstatymas 1 778 638 - - - - 1 778 638
Perklasifikavimas tarp grupių  132 394 ( 30 009) -  135 144 ( 237 529) -
Nusidėvėjimas ( 336 796) ( 692 456) ( 143 126) (1 171 228) - (2 343 606)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 23 811 784 4 439 000  554 400 4 196 967 5 409 148 38 411 299

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 43 872 481 8 797 107 3 715 703 8 063 895 5 409 148 69 858 334
Sukauptas nusidėvėjimas (14 654 548) (4 260 706) (3 160 190) (3 964 331) - (26 039 775)
Sukauptas vertės sumažėjimas (5 406 149) - ( 1 112) - - (5 407 261)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 23 811 784 4 536 401  554 401 4 099 564 5 409 148 38 411 298
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BENDROVĖ PASTATAI IR 
STATINIAI

MAŠINOS IR 
ĮRENGIMAI

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

KITAS 
MATERIALUS 

TURTAS

NEBAIGTA 
STATYBA IR 

IŠANKSTINIAI 
APMOKĖJIMAI

IŠ VISO

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d. (persk.) 22 219 383 3 286 817  871 457 3 010 321  483 313 29 871 291
Įsigijimai  18 716  785 018 -  369 336  346 543 1 519 613
Pardavimai - ( 24 818) (21512) (1 594) - ( 47 924)
Nurašymai - (1 445) ( 88) (2 499) - ( 4 032)
Perkelta į investicinį turtą ( 63 954) - - - - ( 63 954)
Perklasifikavimas tarp grupių  99 772  222 601 - 31 320 (353 693) -
Nusidėvėjimas ( 340 270) (581 880) (152 330) ( 946 735) - (2 021 215)
Likutinė vertė 2018m. gruodžio 31 d. 21 933 647 3 686 293  697 527 2 460 149  476 163 29 253 779

2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 42 719 767 7 148 722 3 715 703 5 379 869  476 163 59 440 224
Sukauptas nusidėvėjimas (13 889 700) (3 462 428) (3 008 125) (2 919 720) - (23 279 973)
Sukauptas vertės sumažėjimas (6 896 420) - (10 051) - - (6 906 471)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 21 933 647 3 686 294  697 527 2 460 149  476 163 29 253 780

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d. (persk.) 21 933 647 3 686 294  697 527 2 460 149  476 163 29 253 780
Įsigijimai  303 876 1 572 572 - 2 688 060 5 184 808 9 749 316
Pardavimai ( 16 138) ( 108) ( 16 246)
Nurašymai (14 294) ( 14 294)
Perkelta iš investicinio turto  444 514  444 514
Vertės sumažėjimas ( 428 351) ( 428 351)
Vertės sumažėjimo atstatymas 1 778 638 1 778 638
Perklasifikavimas tarp grupių  132 394 ( 30 009) 135 144 (237 529) -
Nusidėvėjimas ( 336 796) (692 456) (143 126) (1 174 478) (2 346 856)
Likutinė vertė 2019m. gruodžio 31 d. 23 811 784 4 536 401  554 401 4 108 767 5 409 148 38 420 501

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 43 872 481 8 797 107 3 715 703 8 076 888 5 409 148 69 871 327
Sukauptas nusidėvėjimas (14 654 548) (4 260 706) (3 160 190) (3 968 121) (26 043 565)
Sukauptas vertės sumažėjimas (5 406 149) (1 112) (5 407 261)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 23 811 784 4 536 401  554 401 4 108 767 5 409 148 38 420 501
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Grupės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2019 m. sudaro 2 343 606 eurus (2 047 981 eurus 2018 
m.). Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2019 m. sudaro  2 346 856 eurus (2 021 215 eu-
rus 2018 m.). Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas yra 
įtrauktas į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.
2019 m. ilgalaikio materialaus turto judėjimo lentelėje 14 294 euro vertės turtas, ankstesniais metais klai-
dingai atvaizduotas prie ilgalaikio turto nebaigtos statybos  straipsnio, perkeltas prie trumpalaikio turto - at-
sargų.

DĖL ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO NEPERKLASIFIKAVIMO PRIE TURTO SKIRTO PARDUOTI
2019 m. pabaigoje buvo paskelbtas ir įvyko nekilnojamo turto objekto, esančio adresu Gedimino pr. 7, Vilniuje 
(Vilniaus centrinio pašto) pardavimo aukcionas, kurio metu buvo išrinktas laimėtojas ir nustatyta pardavimo 
kaina.
Bendrovė nelaiko, kad sandoris pilnai tikėtinas, nes nėra priimti visi būtini išorės institucijų ir korporatyviniai 
sprendimai. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, 
Lietuvos paštas, kaip nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, planuodama sudaryti šį nekilnojamojo 
turto pardavimo sandorį, kurio vertė viršija 10 procentų praėjusių finansinių metų metinių pajamų, privalo 
gauti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimą.
O taip pat būtinas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, kuris reikalingas atsižvelgiant į Lietuvos Res-
publikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatą, kai parduodamas ilgalaikis turtas, kurio balansinė vertė dides-
nė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
Apibendrintai, ataskaitų sudarymo dienai nėra gauti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ap-
saugos koordinavimo komisijos ir visuotino akcininkų susirinkimo patvirtinimai.  
Paminėtina, kad Bendrovė   jau yra bandžiusi keletą kartų parduoti šį konkretų objektą, tačiau paskelbtas 
pardavimo procesas būdavo nutraukiamas.   

Remiantis vertinimo rezultatais buvo apskaitytas 428 351 Eurų vertės sumažėjimas, taip pat, re-
miantis turto vertinimu, 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo dalinai atstatytas ankstesniais metais 
apskaitytas nekilnojamo turto vertės sumažėjimas, viso vertės sumažėjimo atstatymas - 1 778 638 

2019 m. pabaigoje buvo paskelbtas ir įvyko Vilniaus centrinio pašto pardavimo aukcionas. Bendrovė 
neperklasifikavo šio ilgalaikio  materialaus turto kaip turto, skirto pardavimui, kadangi nebuvo pilno tei-
sinio pagrindo sudaryti sandorį: nebuvo gauti visi reikalingi sandorio patvirtinimai ir nesudaryta pirkimo 
- pardavimo sutartis. Be to, Bendrovė minėtame objekte vykdė veiklą, t.y. teikė pašto paslaugas, nuomojo 
perteklinį plotą, turėjo įsirengusi dokumentų archyvą.
2019 m. gruodžio 31 d. dalis Grupės/Bendrovės pastatų, kurių likutinė vertė  5 666 786 eurai, buvo įkeista 
Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas (20 pastaba). 
Vadovybės vertinimu pastaruosius keletą metų rinkoje auganti nekilnojamojo turto vertė galėjo turėti 
reikšmingos įtakos tikrąjai Grupės valdomų pastatų ir statinių vertei, todėl 2019 metais Bendrovės už-
sakymu nepriklausomas turto vertintojas atliko ilgalaikio materialiojo turto grupės pastatai ir statiniai 
atsiperkamosios vertės vertinimus. Turto vertinimo rezultatus Grupė atvaizdavo 2019 gruodžio 31d. Ver-
tinami buvo atskiri turto vienetai naudojant lyginamąjį ir pajamų metodus. Lyginamasis metodas buvo 
taikomas tuo atveju, kai aktyvioje rinkoje buvo įvykusių analogiško ir panašaus turto sandorių. Nustatant 
ilgalaikio materialaus turto tikrąją vertę pajamų metodu buvo naudojami du vertės skaičiavimo būdai: ka-
pitalizavimo ir diskontuotų pinigų srautų. Vertę nustatant kapitalizavimo skaičiavimo būdu buvo taikoma 
8 – 12 proc. kapitalizavimo norma, naudojant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą turto teikia-
mos naudos grynųjų pinigų srautai buvo diskontuojami taikant 9,5 – 9,6 proc. diskonto normą. Pajamų 
metodu buvo vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas. Turto vertintojų nustatytos at-
siperkamosios vertės atspindi turto vertę vertinimo dienos rinkos konjunktūros sąlygomis. Kintant šioms 
sąlygoms vertinamo turto rinkos vertė irgi kis priklausomai nuo šių sąlygų kitimo tendencijų. Vertinto 
turto tikroji vertė pagal 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-čio lygio tikroji 
vertės hierarchijos lygiui.

Eurų. Bendra įtaka 2019 metų Bendrovės rezultatui - 1 350 287 Eurų - atvaizduota bendrųjų pajamų 
ataskaitos „Kito turto vertės sumažėjimas (atstatymas)“ straipsnyje. 
2019 m. Šiaurės  investiciniam bankui sumokėtos palūkanos bei įsipareigojimo mokestis -39 295 
Eurų -buvo apskaityti prie ilgalaikio materialaus turto.

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

                                                                                                                   GRUODŽIO 31 D.
                                                                      GRUPĖ                                                         BENDROVĖ (PERSK.)

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Pastatai ir statiniai  147 804  169 803  147 804  169 803
Mašinos ir įrengimai  834 631  815 077  834 631  815 077
Transporto priemonės 1 431 289  833 560 1 431 289  833 560
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  882 432  248 451  882 432  248 451
Kitas ilgalaikis materialusis turtas  400 440  357 086  400 440  358 204

3 696 596 2 423 977 3 696 596 2 425 095
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9. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS

10. INVESTICINIS TURTAS

GRUPĖ/BENDROVĖ ŽEMĖ PASTATAI IR 
STATINIAI

MAŠINOS IR 
ĮRENGIMAI

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

KITAS 
MATERIALUS 

TURTAS
IŠ VISO

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Naudojimo teise valdomu turto pripažinimas 2019 m. sausio 1d.  911 600 12 849 672  11 942  145 559  36 878 13 955 651
Pasirašytos naujos sutartys, perskaičiuota kaina  189 885 3 639 251  538 225  5 552 4 372 913
Nutrauktos sutartys ( 674 648) ( 674 648)
Nusidėvėjimas ( 190 769) (2227 767) (5 131) ( 11 777) ( 18 026) (2 453 471)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  910 716 13 586 508  6 810  672 007  24 404 15 200 444

2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus TFAS 16 „Nuoma“,  buvo pripažintas naudojimo teises valdomas turtas, 
kuris parodo Bendrovės/Grupės teisę naudotis nuomojamu turtu nuomos laikotarpiu ir yra nudėvimas 
per nuomos sutarties laikotarpį. Bendrovė/ Grupė pripažįsta naudojimo teise valdomą turtą visų rūšių 
nuomai, išskyrus trumpalaikę nuomą. 

Naudojimo teise valdomas turtas klasifikuotas grupėje „žemė“ - teisė į vietą, kur pastatyti pašto siuntų 
terminalai. Pastatų ir statinių grupėje atvaizduota teisė į patalpų nuomą, skirtą bendrovės pagrindinei 
veiklai vykdyti, mašinų ir įrengimų grupėje - kortelių skaitytuvų nuoma.

GRUPĖ/BENDROVĖ PASTATAI

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018m. sausio 1 d. 2 710 193
Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto  63 954
Nusidėvėjimas ( 49 631)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 2 724 516

2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 3 657 723
Sukauptas nusidėvėjimas ( 933 207)
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 2 724 516

GRUPĖ/BENDROVĖ PASTATAI

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019m. sausio 1 d. 2 724 516
Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto ( 444 514)
Nusidėvėjimas ( 39 207)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 2 240 795

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė 2 908 800
Sukauptas nusidėvėjimas ( 668 005)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 2 240 795

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 2019 metus, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, bendrųjų 
pajamų ataskaitoje yra apskaitytos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnyje 39 
207 eurai (49 631 eurai 2018 m.).

2019 m. gruodžio 31 d. dalis investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 45 280 eurai, buvo įkeista 
Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas (20 pastaba). 
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11. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

12. ATSARGOS

BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

Investicijos į dukterines įmones   23 543   23 543
Paskolos dukterinėms įmonėms  1 951 072  1 951 072
Investicijos į kitas įmones   30 000 -
Po vienerių metų gautinos sumos  162 150  167 275

2 166 765 2 141 890
-Suteiktų paskolų ir investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas (1 968 824) (1 968 824)
-Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas (131 064) (95 623)

 66 878  77 443

2019 m. Bendrovė tapo viešosios įstaigos „Transporto inovacijų centras“ dalinin-
ke, 30 000 eurų investicija atvaizduota ilgalaikio finansinio turto straipsnyje.
2019 metais reišmingų pokyčių, vertinant  ilgalaikį finansinį turtą, nebuvo. (2018 
m. gruodžio 31 d. Bendrovė  apskaitė vertės sumažėjimą UAB „LP mokėjimų 
sprendimai“ suteiktai paskolai   1 951 072  eurų sumai). 

Grupės/Bendrovės atsargų vertės sumažėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 
36 369 eurus (27 765 eurus 2018 m. gruodžio 31 d.). Atsargų vertės sumažėjimo 
pasikeitimas 2019 m. ir 2018 m. Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje 
yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį. 
Nurašytų  atsargų  bei parduotų prekių savikaina apskaityta  Grupės/ Bendrovės 
bendrųjų pajamų ataskaitoje 2019 m. sudarė     6 474 828  eurų (4 913 788  eurų 
- 2018 m.).
Konsignacijos pagrindu laikomų atsargų 2019 m. Grupė/Bendovė turėjo už 1 413 
016 eurų (1 073 637 Eur - 2018 m.), šios atsargos nebuvo apskaitytos finansinės 
būklės ataskaitoje.

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

Atsargos ir medžiagos   45 421  45 309   45 421   45 309
Filatelinė produkcija   79 075  92 663   79 075   92 663
Pirktos prekės, skirtos perparduoti  3 332 011 3 039 456  3 332 011  3 039 456

3 456 507 3 177 428 3 456 507 3 177 428
vertės sumažėjimas (36 369) (27 765) (36 369) (27 765)

3 420 138 3 149 663 3 420 138 3 149 663
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13. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS

                                                                                                                GRUODŽIO 31 D.
                                                                  GRUPĖ                                                              BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte 9 735 548 6 798 496 9 741 428 6 798 496
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas ( 573 723) ( 551 801) ( 573 723) ( 551 801)

9 161 825 6 246 695 9 167 705 6 246 695

Iš vietos rinkoje teikiamų paslaugų pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo 
terminas yra 30 dienų. Su tarptautinių paslaugų pirkėjais suderintų  sąskaitų apmokėjimo terminas yra 6 
savaitės. Pradelsus šį terminą gali būti priskaičiuojamos 6 proc. metinės palūkanos.
Gautinų sumų vertės sumažėjimą Grupė/Bendrovė apskaičiavo atlikusi  praėjusių 24 mėnesių istorinių 
duomenų nuostolingumo analizę. Grupė/Bendrovė yra įsitikinusi, kad istorinių nuostolių informacija yra 
pakankamas pagrindas nustatyti tikėtinus kredito nuostolius gautinoms sumoms, kadangi Grupės/
Bendrovės klientų rizikos profilis ir Grupės/Bendrovės skolinimo praktika reikšmingai nesikeitė kelerius 
metus. 

REIKŠMINGOS PRIELAIDOS NAUDOJAMOS ĮVERTINTI PREKYBOS GAUTINŲ SUMŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMĄ

Vertinant prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą, individualios klientų skolos yra sugrupuojamos pagal pradelsimo laikotarpį. Žemiau pateiktos tikėtinų kredito nuostolių normos naudojamos ECL apskaičiavimui:

Pirkėjų, kurie dalyvauja teisminiuose gičuose su Grupe/Bendrove arba jie turi bankrutuojančios ar 
likviduojamos įmonės statusą, skoloms nustatomas 100 proc. vertės sumažėjimas. Individualiai 
vertinamos tų pirkėjų skolos, kurių atsiskaitymo terminai priklauso nuo galutinių suderintų kiekių 
(pavyzdžiui, galutiniai atsiskaitymai su Pasaulinei pašto sąjungai priklausančiais paštais).

Bendrovė laiko, kad skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su finansiniu turtu, jei sutarti-
niai mokėjimai yra pradelsti daugiau kaip 30 dienų, arba kai yra požymių, kad skolininkas ar skolininkų 
grupė patiria didelių finansinių sunkumų, nevykdo savo įsipareigojimų, atsiranda tikimybė, kad jie 
pradės bankroto arba reorganizavimo procedūras ir tais atvejais, kai stebimi duomenys rodo, kad yra 
numatomas būsimų pinigų srautų sumažėjimas, pvz., įsiskolinimo pradelsimų pokyčių arba ekonomi-
nių sąlygų, kurios koreliuoja su įsipareigojimų neįvykdymu, pokyčių. Finansinis turtas nurašomas, kai 
nėra pagrįstų lūkesčių susigrąžinti sutartinius pinigų srautus.

Grupė/Bendrovė naudoja tikėtinų nuostolių normų (TNN) matricą apskaičiuoti prekybos gautinų sumų 
tikėtinus kredito nuostolius (ECL).
TNN matrica yra paremta Grupės/Bendrovės istorine informacija apie klientų įsipareigojimų nevykdymą. 
Grupė/Bendrovė patikslina matricos reikšmes, kad jos apimtų prognozuojamą ateities informaciją. Pa-
vyzdžiui, jei kitų metų ekonomika pagal ateities prognozes (pvz. BVP lygis) tikėtina prastės/lėtės, kas gali 
padidinti įsipareigojimų nevykdymo išaugimą, istorinės tikėtinų nuostolių normos bus koreguojamos, 
kad atspindėtų ateities prognozes. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį istorinės kredito nuostolių normos yra 
peržiūrimos.

NEPRADELSTOS 
SĄSKAITOS <30 30-60 60-90 90-180 >180

2018 m. gruodžio 31 d. 0.00% 0.13% 2.66% 19.56% 54.27% 80.19%
2019 m. gruodžio 31 d. 0.00% 0.12% 2.99% 23.83% 62.02% 86.90%
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Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas Grupės/
Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų sąnau-
dų straipsnį, bei finansinės būklės ataskaitoje į nepaskirstytojo pel-
no(nuostolio) straipsnį (5 pastaba).  

GRUPĖ BENDROVĖ 
(PERSK.)

2018 m. gruodžio 31 d. likutis (persk.)  551 801  551 801
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus  119 992  119 992
Nurašyta/atgauta beviltiškų skolų per metus ( 98 070) (98 070)
2019 m. gruodžio 31 d. likutis  573 723  573 723

GRUPĖ

IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS 
SUMOS, KURIŲ 

APMOKĖJIMO TERMINAS 
NĖRA PRAĖJĘS 

IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS, KURIŲ APMOKĖJIMŲ TERMINAS JAU PRAĖJĘS

IKI 30 DIENŲ 30-60 DIENŲ 60 – 90 DIENŲ 90 – 180 DIENŲ IŠ VISO

2018 m. gruodžio 31 d.  5 604 718   366 445   100 905   37 068   137 559  6 246 695
2019 m. gruodžio 31 d.  8 260 126   548 051   209 307   52 593   91 748  9 161 825

BENDROVĖ

IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS 
SUMOS, KURIŲ 

APMOKĖJIMO TERMINAS 
NĖRA PRAĖJĘS 

IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS, KURIŲ APMOKĖJIMŲ TERMINAS JAU PRAĖJĘS

IKI 30 DIENŲ 30-60 DIENŲ 60 – 90 DIENŲ 90 – 180 DIENŲ IŠ VISO

2018 m. gruodžio 31 d.(persk.)  5 604 718   366 445   100 905   37 068   137 559  6 246 695
2019 m. gruodžio 31 d.  8 266 006   548 051   209 307   52 593   91 748  9 167 705
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14. SUTARČIŲ TURTAS

15. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS

                                                                                                       GRUODŽIO 31 D.

                                                               GRUPĖ                                                           BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos 16 979 402 13 198 367 16 979 402 13 198 367
16 979 402 13 198 367 16 979 402 13 198 367

Sutarčių turto straipsnyje Bendrovė parodo sukauptas tarptautinių atsiskaitymų pajamas.  2019 m. Ben-
drovė sukauptas tarptautinių atsiskaitymų pajamas (turtą) Finansinės būklės ataskaitoje atvaizdavo su-
mažindama jas gautais avanansais iš tų pačių tarptautinių partnerių už tas pačias suteiktas paslaugas 
- 16 949 340  Eurų. Retrospektyviai buvo koreguotas 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos 
sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų straipsnis - 8 928 509  eurų.
Grupės/Bendrovės veikla grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų 
pašto paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, 
Grupė/Bendrovė faktinius siuntų duomenis, apimančius suteiktų pašto paslaugų kiekius ir gautinas 
sumas dažniausiai suderina tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitos pateikimo. Grupė/
Bendrovė atlieka pajamų sukaupimus, kurie Finansinės būklės ataskaitoje atvaizduojami kaip sutarčių 

2019 m.  gruodžio 31 d. finansinės padėties ataskaitos  išankstinių apmokėjimų už paslaugas straipsnyje 
nerodomi  sumokėti užsienio paštams  (paskirtiesiems  operatoriams) išankstiniai apmokėjimai, susiję 
su tarptautinėmis pašto paslaugomis, jei pastarieji sumokėti tiems patiems užsienio paštams už tas 

turtą. Sutarčių turtas yra teisė į atlygį mainais už prekes ar paslaugas, kurios buvo perduotos klientui. Jei 
Grupė/Bendrovė perduoda prekes ar suteikia paslaugas klientui prieš jam sumokant ar prieš mokėjimo 
terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam atlygiui ir maži-
namas iš kliento gauto avanso suma. Skaičiuodama sukauptas pajamas už suteiktas paslaugas Grupė/
Bendrovė vertina faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis bei vėliausius žinomus galiojančius įkainius 
ir paslaugų kiekių statistiką.
Atsiskaitymai, susiję su pašto operacijomis, atliekami vadovaujantis Pasaulinė pašto konvencijos nuos-
tatomis. Valstybių paskirtieji pašto operatoriai apmoka už paslaugas laikydamiesi šių nuostatų, todėl 
Grupė/Bendrovė nemato rizikos tikėtiniems kredito nuostoliams atsirasti.  Grupė/Bendrovė niekada ne-
turėjo kredito nuotolių dėl valstybių paskirtų pašto operatorių neatsiskaitymo su Grupe/Bendrove.

pačias paslaugas, kaip ir įsipareigojimų dalyje apskaitytose sukauptose sąnaudose. Minėti išankstiniai 
apmokėjimai sudengiami su sukauptomis sąnaudomis, kaip vienarūšiai turtas ir įsipareigojimai. Taip pat 
retrospektyviai koreguoti  2018 m. gruodžio 31 d. duomenys  - 5 035 298 Eur.

                                                                                                       GRUODŽIO 31 D.
                                                              GRUPĖ                                                        BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Ateinančio laikotarpio sąnaudos  553 017  551 033  553 017  551 033
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas  414 998  583 065  414 998  632 257
Avansu sumokėtas pelno mokestis  126 060  1 720  126 036  1 696

1 094 076 1 135 818 1 094 052 1 184 985
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16. KITOS GAUTINOS SUMOS

17. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams paslaugų kompensavimo 
gautina suma

(a) 3 669 430 5 023 073 3 669 430 5 023 073

Avansiniai mokėjimai į biudžetą  113 820  113 820 -
Kitos gautinos sumos  225 443  96 750  225 443  47 558

4 008 692 5 233 643 3 894 872 5 070 631

a) Grupė/Bendrovė per 2019 metus patyrė  6 994 
208   eurų nuostolį teikdama periodinių leidinių 
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenume-
ratoriams paslaugą. Pagal  Vyriausybės nustatytą  
periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams paslaugos nuostolių 
dengimo tvarką,  per 2019 metus Grupei/Bendro-
vei buvo kompensuota 8 347 851  eurų nuostolių 
(už 2018 metų nekompensuotus nuostolius  ir už 
2019 m. I pusmetį  eurų). (2018 metais kompen-
suota 4 218 000  Eur nuostolių). 

                                                                                                                   GRUODŽIO 31 D.
                                                                     GRUPĖ                                                                    BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Pinigai banke 2 616 978 2 044 220 2 567 124 2 024 292
Pinigai kasoje 1 671 561 1 792 413 1 671 561 1 792 413
Pinigai kelyje 1 916 019 1 765 343 1 916 019 1 765 343

6 204 557 5 601 976 6 154 703 5 582 048
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SVERTINIO VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS 2018 M. AKCIJŲ 
SKAIČIUS

NOMINALI 
VERTĖ

APYVARTOJE/ 
365 (DIENOMIS) SVERTINIS VIDURKIS

2017 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410 0.29 365/365 113 074 410
2018 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410 0.29 365/365 113 074 410

SVERTINIO VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS 2019 M. AKCIJŲ 
SKAIČIUS

NOMINALI 
VERTĖ

APYVARTOJE/ 
365 (DIENOMIS) SVERTINIS VIDURKIS

2018 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410 0.29 365/365 113 074 410
2019 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410 0.29 365/365 113 074 410

2019 2018

Dividendai paskirti   akcininkams - -
Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.) 113 074 410 113 074 410
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EUR) 0,0456 0,0306

18. ĮSTATINIS KAPITALAS

2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė yra 0,29 euro (2018 m. gruodžio 31 d.- 0,29 euro).  2019 gruodžio 31 d. ir  2018 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. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį reikalavimą.
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19. REZERVAI

20. FINANSINĖS SKOLOS

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 ak-
tus, ir yra privalomas tol, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. akcinio kapitalo.   2018 m. Grupė/Ben-
drovė dirbo pelningai, tačiau 2019 m. skirstant  2018 m. nepaskirstytąjį pelną, 5 proc. grynojo atas-
kaitinio laikotarpio pelno nebuvo pervesti į privalomąjį rezervą dėl sukaupto nepaskirstyto nuostolio. 

PROVALOMASIS REZERVAS

Kadangi Bendrovė turi sukaupusi nepaskirstytuosius nuostolius, Bendrovės visuotinis akcininkų su-
sirinkimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius į pa-
skirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedant sumas tokia seka:
1) iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
2) iš privalomojo rezervo.

                                                                                            GRUODŽIO 31 D.
                                                   GRUPĖ                                                  BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Ilgalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos 5 000 000 5 000 000
Banko sąskaitos kreditas (angl. overdraft) - 8 562 682 8 562 682

5 000 000 8 562 682 5 000 000 8 562 682

Trumpalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos – ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis - - - -
Banko sąskaitos kreditas (angl. overdraft) 7 426 341 - 7 426 341 -
Finansinių skolų iš viso 12 426 341 8 562 682 12 426 341 8 562 682

Ilgalaikių finansinių skolų  grąžinimo terminai:
                                                                                           GRUODŽIO 31 D.
                                                    GRUPĖ                                               BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Per vienerius metus - - - -
Nuo vienerių iki penkerių metų 5 000 000 8 562 682 5 000 000 8 562 682
Po penkerių metų - - - -

5 000 000 8 562 682 5 000 000 8 562 682
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2019 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų banko sąskaitos kreditų suma sudarė 10 366 059 eurų (2018 m. 
gruodžio 31 d. - 9 229 719 eurų). 2019 m. gruodžio 31 d. panaudota banko sąskaitos kredito suma - 7 
426 341 eurų - buvo klasifikuojama kaip trumpalaikės finansinės skolos, nes iki sutarties galiojimo 

pabaigos likę mažiau nei vieneri metai. (2018m. gruodžio 31 d. banko sąskaitos kreditas buvo klasifi-
kuojamas kaip ilgalaikės finansinės skolos).
Visos paskolos yra eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos.

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYČIAI

                                                                                                               GRUPĖ

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D.

PINIGŲ GAVIMAS 
(MOKĖJIMAS)

TIKROSIOS VERTĖS 
PASIKEITIMAS KITA 2019 M. 

GRUODŽIO 31 D.
Banko sąskaitos kreditas 8 562 682 (1 136 341) - - 7 426 341
Paskola bankui 5 000 000 5 000 000
Palūkanos kredito įstaigoms   285 ( 367 348) -  367 063 -
Viso 8 562 966 3 496 311 -  367 063 12 426 341

                                                                                                            BENDROVĖ

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D.

PINIGŲ GAVIMAS 
(MOKĖJIMAS)

TIKROSIOS VERTĖS 
PASIKEITIMAS KITA 2019 M. 

GRUODŽIO 31 D.
Banko sąskaitos kreditas 8 562 682 (1 136 341) 7 426 341
Paskola bankui 5 000 000 5 000 000
Palūkanos kredito įstaigoms   285 ( 367 348)  367 063 -
Viso 8 562 967 3 496 311 -  367 063 12 426 341

2019 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc.,  3 mėn. 
EURIBOR + 1,20 proc., 6 mėn. EURIBOR + 0,95 proc.  2018 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palū-
kanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 1,2 proc. 
Dalis Grupės/Bendrovės  ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto  yra įkeista AB Šiaulių bankui 
kaip užstatas už paskolą (8 ir 10 pastabos).
2018 metų spalio mėnesį Grupė/Bendrovė pasirašė  sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu 
dėl 12 mln. eurų banko sąskaitos kredito. Pagal sutartį banko sąskaitos kreditas naudojamas apyvar-
tinio kapitalo finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2020 m. spalio 29 dienos su vienerių metų pratęsimo 
galimybe; palūkanos už panaudotą kreditą - 3 mėn. EURIBOR + 1,20 proc. 

2018 m. gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su Šiaurės Investicijų Banku (Nordic Investment Bank) 
10 metų laikotarpiui. Sudaryta 17,5 mln. eurų ilgalaikė tikslinė paskolos sutartis naujo automatizuoto 
skirstymo Vilniaus logistikos centro statybos, logistikos ir pašto transporto parko atnaujinimui ir savi-
tarnos siuntų terminalų plėtros finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2028 m. gruodžio 31 d., palūkanos 
- 6 mėn. EURIBOR + 0,95 proc. 2019 m. gruodžio 31 d. šios paskolos buvo panaudota 5 000 000 Eurų.
2019 m. gruodžio 31 d. Grupė/ Bendrovė turėjo iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. galiojančią banko sąskai-
tos kredito sutartį su AB Šiaulių bankas. Sutarties suma - 5 792 400 eurų.
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21. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

22. VEIKLOS NUOMA IR PANAUDA

                                                                                       GRUODŽIO 31 D.
                                                  GRUPĖ                                               BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Pradinis įsipareigojimo pripažinimas 2019 m. sausio 1 d. 13 955 651 13 955 651
Naujų sutarčių įsipareigojimai 4 372 914 4 372 914
Pasibaigę įsipareigojimai (nutrauktos sutartys) ( 674 649) ( 674 649)
Priskaičiuotos palūkanos  214 559  214 559
Sumokėta nuomotojams (2 535 337) (2 535 337)
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 15 333 138 - 15 333 138 -

Nuo 2019 m., įsigaliojus 16 TFAS “Nuoma”, Grupės/ Bendrovės būsimieji nuomos mokėjimai pagal neatšaukiamas sutartis yra apskaityti dabartine(diskonto norma 2,8 proc.) būsimų (dar nesumokėtų) 
nuomos mokėjimų verte. Nuomos įsipareigojimai didėja kas mėnesį pripažįstant palūkanų sąnaudas ir mažėja atlikus nuomos įmokas.

                                                                                     GRUODŽIO 31 D.
                                                    GRUPĖ                                               BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Minimalios įmokos
Per vienerius metus  3,120,039    3,120,039   
Nuo dviejų iki penkerių metų  8,438,299    8,438,299   
Po penkerių metų  5,665,961    5,665,961   
Iš viso  17,224,299    -    17,224,299    -   
Būsimos finansinės sąnaudos
Iš viso (1 891 161) - (1 891 161) -
Apskaitinė vertė 15 333 138 - 15 333 138 -

                                                     GRUODŽIO 31 D.
                            GRUPĖ                            BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Per vienerius metus  387 769  539 864  387 769  633 161
Nuo vienerių iki penkerių metų  322 844  560 337  322 844  930 049
Po penkerių metų  31 214  49 202  31 214  588 365

 741 827 1 149 403  741 827 2 151 575

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 211 nuomos 
sutarčių, pagal kurias nuomoja 21 318,87 kvadratinius metrus 
patalpų ir statinių. Neterminuotų sutarčių yra 36, o 5 sutarčių ga-
liojimo laikas baigiasi 2019 m., tačiau šias sutartis numatoma 
pratęsti. Vidutinės vieno mėnesio nuomos pajamos yra 49 324 
eurų. 2019 m. Bendrovė gavo  591 892  eurus nuomos pajamų, o 
2018 m. - 635 648 eurus.

Neatšaukiamų nuomos sutarčių minimalias nuomos pajamas sudaro:
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23. ILGALAIKĖS IŠMOKOS DARBUOTOJAMS

2019 m. ir 2018 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.

Žemiau pateikiamas pensijinių išmokų  įsipareigojimo darbuotojams kitimas:

GRUPĖ BENDROVĖ (PERSK.)

ILGALAIKĖS IŠMOKOS 
DARBUOTOJAMS

ILGALAIKIŲ IŠMOKŲ 
DARBUOTOJAMS 
EINAMŲJŲ METŲ 

DALIS

ILGALAIKĖS IŠMOKOS 
DARBUOTOJAMS

ILGALAIKIŲ IŠMOKŲ 
DARBUOTOJAMS 
EINAMŲJŲ METŲ 

DALIS
2018 m. gruodžio 31 d. likutis  325 046  520 672  325 046  520 672
Pasikeitimas ( 40 140) ( 216 350) ( 40 140) ( 216 350)
2019 m. gruodžio 31 d. likutis  284 906  304 322  284 906  304 322

Pagrindinės prielaidos, naudotos  įvertinant pensijinių išmokų  įsipareigojimus darbuotojams, yra šios:

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D. 

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D. 

Diskonto norma procentais 1,64 proc. 1,64 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis procentais 25,42 proc. 23,75 proc.
Metinis atlyginimo augimas procentais 3 proc. 3 proc.

2019 m. pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams sumažėjimas susijęs su darbuotojų skaičiaus Bendrovėje pokyčiais.
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Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama pagrindinių prielaidų jautrumo analizė 2019 m. gruodžio 31 d.:

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.

PRIELAIDOS DISKONTO NORMA PLANUOJAMAS METINIS ATLYGINIMO 
PADIDĖJIMAS DARBUOTOJŲ KAITOS KOEFICIENTAS

Jautrumo lygis 0,5 proc. punkto padi-
dėjimas

0,5 proc. punkto suma-
žėjimas

1 proc. punkto padidė-
jimas

1 proc. punkto suma-
žėjimas

1 proc. punkto padidė-
jimas

1 proc. punkto suma-
žėjimas

Įtaka ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigoji-
mams  padidėjimas/sumažėjimas (4 808)   4 991   9 935 (9 410) (12 866)   13 869

24. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

GRUPĖ/BENDROVĖ
Bendroji vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  51 001
Gauta dotacija  75 157
Nurašyta dotacija
Bendroji vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  126 158

Sukaupta amortizacija 2018 m. gruodžio 31 d. ( 7 675)
Amortizacija už laikotarpį (51 408)
Nurašyto turto amortizacija
Sukaupta amortizacija 2019 m. gruodžio 31 d. ( 59 083)

Grynoji likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  43 326
Grynoji likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  67 075
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25. PELNO MOKESTIS

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Pelno mokesčio (sąnaudų) pajamų komponentai:
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (197 141) (625 272) (197 141) (621 701)
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai (70 632) (38 716) (70 632) (38 716)
Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos) (250 814) ( 376 932) ( 250 814) ( 376 932)
Pelno mokesčio (sąnaudos) apskaitytos bendrųjų pajamų 
ataskaitoje ( 518 587) (1 040 920) ( 518 587) (1 037 349)

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. 2019 m. ir  2018 m. pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno mokestį:

GRUODŽIO 31 D.

GRUPĖ BENDROVĖ
2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą (840 133) (708 099) (850 869) (674 779)
Nuolatiniai skirtumai (468 394) (406 610) (457 658) (436 359)
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai (70 632) (38 716) (70 632) (38 716)
Laikinųjų skirtumų atsiradimas (išnykimas) (145 839) ( 33 857) ( 145 839) ( 33 857)
Sukauptų mokestinių nuostolių panaudojimas, nuo kurių nebuvo pripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas, panaudojimas  457 682 -   457 682 -
Investicinio projekto lengvatos panaudojimas - - -
Nepripažintas atidėtasis pelno mokestis dėl mokestinių nuostolių ir kitų laikinųjų skirtumų - - -
Ankščiau nepripažinto atidėtojo pelno mokesčio nuo sukauptų mokestinių nuostolių pripažinimas  548 729   146 362   548 729   146 362
Pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos ( 518 587) (1 040 920) ( 518 587) (1 037 349)
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GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Atidėtojo pelno mokesčio turto komponentai:
Keliami mokestiniai nuostoliai   741 408   192 679   741 408   192 679
Sukaupti atostoginai ir kitos sukauptos sąnaudos   233 308   750 240   233 308   750 240
Gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimas   91 514  80 476  91 514  80 476
Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės vertės sumažėjimą 1 066 230 1 023 395 1 066 230 1 023 395
Minus: realizacinės vertės sumažėjimas - - - -
Minus: atidėtojo pelno mokesčio turtas, sudengtas su  atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimu ( 1 066 230) (1 023 395) (1 066 230) (1 023 395)
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte - - - -

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo komponentai:
Ilgalaikis materialusis turtas ir investicinis turtas ( 1 822 190) (1 528 541) (1 822 190) (1 528 541)
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas (1 822 190) (1 528 541) (1 822 190) (1 528 541)
Minus: atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, sudengtas su atidėtojo pelno mokesčio turtu  1 066 230  830 716 1 066 230  830 716
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, grynąja verte ( 755 960) ( 697 825) ( 755 960) ( 697 825)

Finansinės būklės ataskaitose atidėtasis pelno mokestis yra pateiktas kaip atidėto pelno mokesčio įsi-
pareigojimas 755 960 eurų (iš finansinės padėties ataskaitos).
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitomi 
naudojant 15 proc. tarifą.
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.
2019 m liepos 1 dieną, baigus reorganizavimą, prijungiant AB „Baltic Post“ prie Akcinės bendrovės Lie-
tuvos paštas,  7 993 933 eurai sukauptų mokestinių nuostolių, susidariusių AB „Baltic Post“ iki 2019 m. 
birželio 30 d., buvo perimti Akcinės bendrovės Lietuvos paštas.

2019 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės  vadovybės vertinimu  buvo pripažintas 741 408  eurų atidė-
tojo pelno mokesčio turtas, susijęs su 4 942 719 eurais nepanaudotu sukauptu mokestiniu nuostoliu 
(skaičiuojant 2019 m. pelno mokestį buvo panaudota 3 051 214 eurų perimtų mokestinių nuostolių).  
Vadovybė tikisi, kad mokestiniai nuostoliai bus realizuoti ateityje, atsižvelgiant į Bendrovės apmokes-
tinamojo pelno prognozes. 2018 m. gruodžio 31 d. – 192 679 eurų atidėtojo pelno mokesčio turtas 
buvo pripažintas nuo 1 284 527 eurų sukaupto mokestinio nuostolio  AB „Baltic post“ ir 956 322 eurų 
nepripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas, susijęs su 6 375 481 eurų keliamais mokestinias nuos-
toliais AB „Baltic Post“. 
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GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Gauti išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių pajamos 5 120 717 4 559 480 5 120 717 4 559 480

5 120 717 4 559 480 5 120 717 4 559 480

 Sutarčių įsipareigojimų straipsnyje atvaizuojami gauti  išankstiniai apmokėjimai už  prenumeratą ir kitas paslaugas. Sutarties įsipareigojimas yra pareiga perduoti prekes ar suteikti paslaugas klientui už kurias 
jau buvo gautas atlygis (arba atlygio suma yra gautina). Jei klientas sumoka prieš Bendrovei perduodant prekes ar suteikiant paslaugas, įsipareigojimas pagal sutartį pripažįstamas, kai apmokėjimas yra gau-
tas. Įsipareigojimai pagal sutartį yra pripažįstami pajamomis kai Bendrovė įvykdo sutartines prievoles.

2019 m.  gruodžio 31 d. finansinės padėties ataskaitose  sutarčių įsipareigojimų, gautų išankstinių apmokėjimų už paslaugas straipsnyje, nerodomi užsienio paštų sumokėti avansai, susijusę su tarptautinėmis 
pašto paslaugomis, jei avansai gauti iš tų pačių užsienio paštų ir už tas pačias paslaugas kaip ir turto dalyje apskaitytose sukauptose pajamose. Minėti gauti išankstiniai apmokėjimai sudengiami su sukaupto-
mis pajamomis, kaip vienarūšiai turtas ir įsipareigojimai. Taip pat retrospektyviai koreguoti  2018 m. gruodžio 31 d. duomenys  - 13 423 233 Eur.

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. (PERSK.) 2019 M. 2018 M. (PERSK.)
Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos (a) 12 700 792 9 987 508 12 700 792 9 987 508
Sukauptas atostogų rezervas 3 660 620 3 237 545 3 660 620 3 237 545
Kintamos darbo užmokesčio dalies, metinių premijų 
sukaupimas  350 010   200 000   350 010  200 000

Kita  567 190   84 993  567 190  84 993
17 278 612 13 510 046 17 278 612 13 510 046

26. SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

27. SUKAUPTOS SĄNAUDOS

a) Galutinių 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. Finansinės padėties ataskaitoje galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos yra mažinamos sumokėtais avansais už tas pačias paslaugas tiems patiems užsienio operatoriams, kaip 
vienarūšių turto ir įsipareigojimo straipsnių dengimas. Retrospektyviai perskaičiuotas 2018 gruodžio 31 d. šio straipsnio likutis, mažinant jį 5 035 298 eurų.
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28. KITOS MOKĖTINOS SUMOS 

29. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS
KREDITO RIZIKA

GRUODŽIO 31 D.
                                                           GRUPĖ                                                        BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M.
Iš pirkėjų gautinos sumos 9 735 548 6 798 496 9 741 428 6 798 496
Sutarčių turtas 16 979 402 13 198 367 16 979 402 13 198 367
Kitos gautinos sumos  225 443  96 750  225 443  47 558
Pinigai bankuose ir kelyje 4 532 997 3 809 563 4 483 143 3 789 635
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (573 723) (551 801) (573 723) (551 801)

30 899 667 23 351 375 30 855 693 23 282 255

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (3 002)  42 553 (3 002)  42 553
Restruktūrizavimo atidėjinys (a)  218 697   811 099   218 697  811 099
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)  287 146  486 482  287 146  486 482
Kita  11 125  297 063  11 125  297 066
Kitos mokėtinos sumos  513 965 1 637 197  513 965 1 637 200

a) 2018 metais Grupės/Bendrovės valdyba patvirtino laiškininkų 
aprūpinimo elektriniais dviračiais bei atnaujintą  mobilaus laiški-
ninko projektus.  Grupė/Bendrovė įvertino  projektų apimtis bei 
paruošė atidėjimo apskaičiavimo modelį, susijusį su darbuotojų 
išeitinėmis kompensacijomis. 2018 metais Grupė/Bendrovė su-
darė  papildomą 290 998 eurų atidėjinį mobilaus laiškininko pro-
jekto   bei 150 589 eurų atidėjinį  aprūpinimo elektriniais dviračiais  
projekto įsipareigojimams padengti.  2019 metais laiškininko ap-
rūpinimo elektriniais dviračiais projektas buvo užbaigtas ir išmo-
kėtos suplanuotos išeitinės kompensacijos darbuotojmas. Taip 
pat 2019 m. buvo užbaigi 3 mobilaus laiškininko projekto etapai. 
Restruktūrizavimo atidėjinio likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 218 
697 euro yra apskaičiuotas ketvirtajam baigiamajam mobilaus 
laiškininko projekto etapui.

Grupės/Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali kredito rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų, sutarčių turto, kitų gautinų sumų, pinigų (išskyrus grynuosius) 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.

PALŪKANŲ NORMOS RIZIKA

Grupės/Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje. Grupė/Bendrovė neturi reikšmingo kintamas palūkanas uždirbančio turto.
Didžiąją dalį Grupės/Bendrovės finansinių skolų sudaro paskolos  su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su  EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė 
nebuvo sudariusi jokių palūkanų draudimo sandorių ir neturėjo jokių palūkanų normos riziką valdančių instrumentų. 
Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Grupės/Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems palūkanų normų pokyčiams, visus kitus kintamuosius laikant pastoviais (keičiant palūkanų normą). Gru-
pės/Bendrovės nuosavybei įtakos, išskyrus einamųjų metų pelno įtaką, nėra.
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GRUPĖ BENDROVĖ

PADIDĖJIMAS/ 
SUMAŽĖJIMAS 

PROCENTINIAIS PUNKTAIS

ĮTAKA PELNUI PRIEŠ 
MOKESČIUS

ĮTAKA PELNUI PRIEŠ 
MOKESČIUS

2018 m. 

Eurai +0,5 ( 43 724) ( 42 813)
Eurai -0,02  1 749  1 713
2019 m. 
Eurai +0,5 ( 41 519) ( 41 519)
Eurai -0,02  1 661  1 661

VALIUTŲ KURSŲ 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 

2019 M.  
GRUODŽIO 31 D.

2018 M.  
GRUODŽIO 31 D.

GRUPĖ TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI

Eurais (EUR) 25 678 173 43 675 208 19 560 720 39 679 468
JAV doleriais (USD) 2 130 889 13 175 644 1 788 104 6 830 290
Specialiosios skolinimosi teisės (XDR) 30 247 711 10 273 285 18 124 696 8 719 683
Šveicarijos frankais (CHF) -  1 702 -   312

58 056 773 67 125 839 39 473 520 55 229 753

2019 M.  
GRUODŽIO 31 D.

2018 M.  
GRUODŽIO 31 D. (PERSK.)

BENDROVĖ TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI

Eurais (EUR) 25 520 355 43 675 208 20 179 682 39 685 179
JAV doleriais (USD) 2 130 889 13 175 644 1 788 104 6 830 290
Specialiosios skolinimosi teisės (XDR) 30 247 711 10 273 285 18 124 696 8 719 683
Šveicarijos frankais (CHF) -  1 702 -   312

57 898 955 67 125 839 40 092 482 55 235 464

- 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 fi-
nansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 
31 d. piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie:
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LIKVIDUMO RIZIKA

Grupės/Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį 
arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strategi-
niuose planuose numatytus įsipareigojimus. Grupės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vie-
nerius 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 2019 m. 
gruodžio 31 d. atitinkamai buvo  0,84  ir 0,77  (1,07 ir 0,97 - 2018 m. gruodžio 31 d.).  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 2019 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo  0,84  ir 0,77  (1,06 ir 0,96 
- 2018 m. gruodžio 31 d.).  
2019 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai  viršija trumpalaikį turtą - 
7 600 tūkst. eurų/ 7 758 tūkst. eurų atitinkamai. 2020 m. planuojama, kad Grupės EBIT (pelnas 
prieš palūkanas, mokesčius) bus 1,9 mln. eurų.   2020 m.  CAPEX (kapitalo išlaidos) planuojamos  

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).

apie 28 mln. eurų.  Dalis kapitalo išlaidų bus finansuojama ilgalaikių paskolų nepanaudotų kredito 
linijų perviršių suma, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 10 366 tūkst. eurų (22 pastaba). 2018 metų 
spalio mėnesį Grupė/Bendrovė pasirašė  sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu dėl 12 mln. 
eurų banko sąskaitos kredito. Pagal sutartį banko sąskaitos kreditas naudojamas apyvartinio kapita-
lo finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2020 m. spalio 29 dienos, palūkanos už panaudotą kreditą - 3 
mėn. EURIBOR +1,20 proc.  2018 m. gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su Šiaurės Investicijų Banku 
(Nordic Investment Bank) 10 metų laikotarpiui. Sudaryta 17,5 mln. ilgalaikė tikslinė paskolos sutar-
tis naujo automatizuoto skirstymo Vilniaus logistikos centro statybos, logistikos ir pašto transporto 
parko atnaujinimui ir savitarnos siuntų terminalų plėtros finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2028 m. 
gruodžio 31 d., palūkanos - 6 mėn. EURIBOR + 0,95 proc. 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.

                                                              GRUPĖ                                                         BENDROVĖ
VALIUTOS KURSO 

PADIDĖJIMAS/ 
SUMAŽĖJIMAS

ĮTAKA PELNUI PRIEŠ 
MOKESČIUS

VALIUTOS KURSO
 PADIDĖJIMAS/
SUMAŽĖJIMAS

ĮTAKA PELNUI PRIEŠ 
MOKESČIUS

2018 m.
XDR - 10% (939 606) - 10% (939 606)
USD - 10%   504 219 - 10%   504 219
CHF - 10%    31 - 10%    31

XDR + 10%   939 606 + 10%   939 606
USD + 10% (504 219) + 10% (504 219)
CHF + 10% ( 31) + 10% ( 31)

2019 m.
XDR - 10% (1997 443) - 10% (1997 443)
USD - 10%  1 104 476 - 10%  1 104 476
CHF - 10%    170 - 10%    170

XDR + 10%  1 997 443 + 10%  1 997 443
USD + 10% (1104 476) + 10% (1104 476)
CHF + 10% ( 170) + 10% ( 170)
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Žemiau pateikta lentelė apibendrina Grupės/Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d.  pagal nediskontuotus mokėjimus.

PAREIKALAVUS NUO 1 IKI 3 NUO 3 IKI 12 NUO 1 IKI 5 PO 5 METŲ
GRUPĖ MĖNESIŲ MĖNESIŲ METŲ IŠ VISO

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems  
 nustatytos palūkanos -   25 336  60 245  8 562 685 -  8 648 266

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 11 982 328 6 094 297 - -  18 076 625
2018 m. gruodžio 31 d. likutis -  12 007 664  6 154 542  8 562 685 -  26 724 891
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems  
 nustatytos palūkanos -   22 279 7 525 825  5 083 125 -  12 631 229

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 15 476 255 5 120 717  20 596 972
2019 m. gruodžio 31 d. likutis -  15 498 534  12 646 542  5 083 125 -  33 228 201

PAREIKALAVUS NUO 1 IKI 3 NUO 3 IKI 12 NUO 1 IKI 5 PO 5 METŲ
BENDROVĖ (PERSK.) MĖNESIŲ MĖNESIŲ METŲ IŠ VISO

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems  
nustatytos palūkanos -   25 336  60 245  8 562 685 -  8 648 266

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos 12 254 484 6 094 297 - -  18 348 781
2018 m. gruodžio 31 d. likutis -  12 279 820  6 154 542  8 562 685 -  26 997 047
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems  
nustatytos palūkanos -   22 279 7 525 825  5 083 125  12 631 229

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos - 15 476 255 5 120 717  20 596 972
2019 m. gruodžio 31 d. likutis -  15 498 534  12 646 542  5 083 125 -  33 228 201

FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ TIKROJI VERTĖ

Pagrindiniai Grupės/Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra pre-
kybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos. 
Grupės/Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 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. 
Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prie-
laidos: 

(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).
(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 api-
būdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui). 
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30. KAPITALO VALDYMAS

31. NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTUMAI

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 vei-
klos rizikos pobūdį. Siekiant palaikyti ar koreguoti kapitalo struktūrą, Grupė gali  grąžinti kapitalą 
akcininkams ar išleisti naujas akcijas. Reikšmingų pokyčių, susijusių su kapitalo valdymo tikslais, 

Grupės/Bendrovės patronuojanti Bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir todėl turi ati-
tikti elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo reikalavimus. Bendrovės, kaip elektroninių pinigų  
įstaigos nuosavo kapitalo dydžio, apskaičiavimo ir taikymo taisykles nustato priežiūros institucija 

principais ar procesais finansiniais metais, pasibaigusiais 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 
31 d, nebuvo.  Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai  privalo  užtikrinti, kad akcinė-
se 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.
Grupė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą 
sudaro paprastosios akcijos, rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuosotoliai).

(Lietuvos bankas. Nuosavo kapitalo poreikis  - 721 tūkst. eurų , faktiškas nuosavo kapitalo dydis - 29 
593 tūkst. eurų 2019 gruodžio 31 d., skaičiuojant pagal Lietuvos banko nustatytą metodiką.

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2019 M. 2018 M. 2019 M. 2018 M. 
(PERSK.)

Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius mokesčius ir dotacijas) 18 578 590 9 628 878 18 578 590 9 628 878
Trumpalaikiai įsipareigojimai 48 468 736 32 334 893 48 468 736 32 433 761
Įsipareigojimų iš viso 67 047 326 41 963 771 67 047 326 42 062 642
Nuosavas kapitalas 32 112 430 27 030 133 31 969 606 26 815 732
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 2.09 1.55 2.10 1.57
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PREKIŲ IR 
PASLAUGŲ 

PIRKIMAI

PREKIŲ IR 
PASLAUGŲ 

PARDAVIMAI

SUSIJUSIOMS 
ŠALIMS 

MOKĖTINA 
SUMA

IŠ SUSIJUSIŲ 
ŠALIŲ GAUTINA 

SUMA

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“
2018 m. - - - -

2019 m. - - - -

UAB „LP mokėjimų sprendimai”
2018 m. -   84 587   102 439  1 951 072

2019 m. -   69 236 -  1 956 952

Patronuojančios Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2019 m. ir 2018 m. ir atitinkami gautinų/mokėtinų sumų likučiai 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d.:

32. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

IŠMOKOS VADOVYBEI

2019 m. darbo užmokestis, sumokėtas Grupės/Bendrovės vadovybei (6 vadovai), iš viso sudarė 530  
tūkst. eurų (2018 m. – 423 tūkst. eurų  – 6 vadovai). Grupės/ Bendrovės vadovybę sudaro generalinis 
direktorius ir 4 padalinių direktoriai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus su darbo santykiais gautų 
pajamų apmokestinimo reglamentui,  bruto darbo užmokesčio suma padidėjo ir šis padidėjimas 
įtakojo 2019 m. vadovybei išmokėto užmokesčio dydžio augimą. Grupės/Bendrovės vadovybei ne-
buvo suteikta jokių reikšmingų paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų 
ar turto perleidimo. 

SANDORIAI SU KITOMIS SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikš-
mingą 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).
Grupė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes 
tarp tokių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos.
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir 
pirkimą.
2019 m. gruodžio 31 d.  patronuojančioji Bendrovė buvo suteikusi   1 951 072 eurų paskolą UAB „LP 
mokėjimų sprendimai“. Suteiktų paskolų metinė  palūkanų norma yra fiksuota 3,5 proc. 

33. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PALYGINAMŲJŲ DUOMENŲ KOREGAVIMAI - 
2018 M. SAUSIO 1 D. IR 2018 M. GRUODŽIO 31 D

Rengdama 2019 m. finansines ataskaitas, Bendrovė įsivertino, kad 2018 m. ir ankstesniais laikotar-
piais nevisiškai korektiškai pateikdavo sutarčių turtą ir sukauptas sąnaudas, susijusias su tarptau-
tinėmis paslaugomis. Bendrovė pripažindavo sutarčių turtą, kuomet įvykdydavo veiklos įsipareigoji-
mą, nors turėdavo pajamomis pripažinti sutarčių įsipareigojimą, nes gaudavo avansinius mokėjimus 
už šias suteiktas paslaugas. Tuo pačiu, bendrovė mokėdavo avansus už paslaugas; tačiau paslau-
gas gavusi pripažindavo sukauptas sąnaudas visa paslaugos suma, nors sąnaudomis turėdavo pri-
pažinti sumokėtus avansus. 

Taisant klaidą retrospektyviai pakoreguotos ir 2018 m. gruodžio 31 d. bei 2018 m.  sausio 1 d. finan-
sinės būklės ataskaitos sudengiant sutarčių turtą bei sutarčių įsipareigojimus su gautais/sumokė-
tais avansais iš užsienio partnerių/ užsienio partneriams. Perskaičiavimo įtaka pateikiama lentelėse 
žemiau.
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2018 M. SAUSIO  1 D. GRUPĖ

2018 M.
SAUSIO 1 D.

TURTO/ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 

SUDENGIMAS

2018 M.
SAUSIO 1 D. 

(PERSK.)
Sutarčių turtas  13 014 913 ( 4 505 352)  8 509 561
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos ir sukauptos pajamos     3 806 886 ( 2 873 735)  933 151
Sutarčių įsipareigojimai  9 076 918 ( 4 505 352) 4 571 566
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos  14 754 726 ( 2 873 735)  11 880 991

BENDROVĖ

2018 M.
SAUSIO 1 D.

TURTO/ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 

SUDENGIMAS

2018 M.
SAUSIO 1 D. 

(PERSK.)
Sutarčių turtas  13 014 913 ( 4 505 352)  8 509 561
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos     3 764 448 ( 2 873 735)  890 713
Sutarčių įsipareigojimai  9 063 248 ( 4 505 352)  4 557 896
Sukauptos sąnaudos  14 693 082 ( 2 873 735)  11 819 347

2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
GRUPĖ

2018 M.
GRUODŽIO 31 D.

TURTO/ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 

SUDENGIMAS

2018-12-31 
(PERSK.)

Sutarčių turtas  22 126 876 ( 8 928 509) 13 198 367
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos ir sukauptos pajamos 
    6 171 115 ( 5 035 298) 1 135 817

Sutarčių įsipareigojimai 13 487 989 ( 8 928 509)  4 559 480
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos  18 545 344 ( 5 035 298)  13 510 046

BENDROVĖ

2018 M.
GRUODŽIO 31 D.

TURTO/ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 

SUDENGIMAS

2018 M.
GRUODŽIO 31 D. 

(PERSK.)
Sutarčių turtas  22 126 876 ( 8 928 509) 13 198 367
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos ir sukauptos pajamos  6 068 645 ( 5 035 298) 1 033 347
Sutarčių įsipareigojimai 13 487 989 ( 8 928 509)  4 559 480
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos  18 456 438 ( 5 035 298)  13 421 140

Konsoliduotos  finansinės būklės ataskaitos straipsnių perskaičiavimo įtaka:
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Pinigų srautų ataskaitos straipsnių perskaičiavimo įtaka:

2018 m. perskaičiuotoje pinigų srautų ataskaitoje nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymo ir apy-
vartinio kapitalo pasikeitimo straipsniuose atvaizuotas pokytis nuo 2018 m. sausio 1 d. nuo 2018 
m. gruodžio 31 d.
Vienintelio akcininko sprendimu – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-03-15 įsakymu 
Nr. 3-127 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto dalyvavimo reorganizavime, prijungiant prie akcinės 
bendrovės Lietuvos pašto reorganizuojamą AB Baltic Post – pritarta, kad akcinė bendrovė Lietuvos 
paštas dalyvautų reorganizavime, prijungiant prie jos AB Baltic Post, 2019 m. liepos 1 d. reorganiza-
vimas buvo baigtas.

2019 m. liepos 1 d. reorganizavus AB Baltic Post prijungiant pastarąją prie AB Lietuvos paštas, buvo 
pasirinktas retrospektyvus sandrorio atvaizdavimo metodas, kai prijungtos bendrovės balansas ir vei-
klos rezultatas ataskaitose parodomi lyg abi bendrovės visada būtų buvę sujungtos. 2019 m. Bendro-
vės bendrojoje pajamų ataskaitoje atvaizduotas abiejų bendrovių veiklos rezultatas už pilnus metus. 
Bendrovės nuomone toks atvaizdavimo metodas bus vartotojams lengviau suprantamas ir palygina-
mas.  Retrospektyviai atvaizduotos finansinės ataskaitos už 2018 m.

GRUPĖ

2018 M.
TURTO/ 

ĮSIPAREIGOJIMŲ 
SUDENGIMAS

2018 M. 
(PERSK.)

Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:
Sukauptų sąnaudų/sutarčių įsipareigojimų pasikeitimas  3 888 266 ( 2  271 297) 1 616 969
Sukauptų pajamų / sutarčių turto pasikeitimas (9 111 963) ( 4 423 157) (4 688 806)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų  (padidėjimas) sumažėjimas (4 838 644)  1 975 736 2 862 908
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas 4 493 770 ( 4 127 597)  366 173
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Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaita

2018 M.
GRUODŽIO 31 D.

AB “BALTIC POST” 
PRIJUNGIMO ĮTAKA

2018 M.
GRUODŽIO 31 D.

 (PERSK.)
Pajamos pagal sutartis su klientais 80 059 941 8 187 254 88 247 195
Kitos  pajamos  921 818 ( 259 093)  662 725

80 981 759 7 928 161 88 909 920

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (44 447 318) (1 466 801) (45 914 119)
Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos (13 087 952) - (13 087 952)
Komunalinių paslaugų sąnaudos (1 746 151) ( 13 178) (1 759 329)
Transporto nuoma (2 375 019) ( 13 861) (2 388 880)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (1 487 030) ( 87 911) (1 574 941)
Turto remontas ir priežiūra (2 814 008) - (2 814 008)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (2 124 991) ( 649 630) (2 774 621)
Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) (2 654 631) - (2 654 631)
Kito turto vertės sumažėjimas (atstatymas) (1 070 269) - (1 070 269)
Kitos sąnaudos (4 838 109) (5 486 829) (10 324 938)

(76 645 478) (7 718 210) (84 363 688)
Veiklos pelnas 4 336 281  209 951 4 546 232
Finansinės veiklos pajamos  671 764 ( 335 167)  336 597
Finansinės veiklos (sąnaudos) ( 384 303) - ( 384 303)
Pelnas prieš apmokestinimą 4 623 742 ( 125 216) 4 498 526
Pelno mokesčio (sąnaudos) (1 183 711)  146 362 (1 037 349)
Grynasis pelnas(nuostoliai) 3 440 031  21 146 3 461 177
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais -
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais -

Iš viso bendrųjų pajamų 3 440 031  21 146 3 461 177
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Bendrovės finansinės padėties ataskaitos

2018 M. SAUSIO 1 D. BENDROVĖ

2018 M.
SAUSIO 1 D.

PERSKAIČIAVIMAS DĖL 
AB “BALTIC POST”

TURTO/ĮSIPAREIG 
SUDENGIMAS

2018 M.
SAUSIO 1 D.  

(PERSK.)
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas 3 035 663  326 253 3 361 916
Ilgalaikis materialusis turtas 27 317 747 2 553 543 29 871 290
Naudojimo teise valdomas turtas - -
Investicinis turtas 2 710 193 - 2 710 193
Ilgalaikis finansinis turtas 6 569 498 (4 540 833) 2 028 665
Atidėtojo pelno mokesčio turtas -  46 317  46 317

39 633 101 (1 614 720) - 38 018 381

Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui
Atsargos  3 142 669  21 713 3 164 382
Iš pirkėjų gautinos sumos  4 734 747  746 050 5 480 797
Sutarčių turtas  13 014 913 - ( 4 505 352) 8 509 561
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos    3 764 448  42 288 ( 2 873 735)  933 001
Kitos gautinos sumos  2 739 997  118 356 2 858 353
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  5 695 820  113 712 5 809 532

 33 092 594  1 042 119 ( 7 379 087)  26 755 626
Turto iš viso  72 725 695 (  572 601) ( 7 379 087)  64 774 007
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Bendrovės finansinės padėties ataskaitos (tęsinys)

2018 M. SAUSIO 1 D. BENDROVĖ

2018 M.
SAUSIO 1 D.

PERSKAIČIAVIMAS 
DĖL AB “BALTIC 

POST”

TURTO/
ĮSIPAREIG 

SUDENGIMAS

2018 M.
SAUSIO 1 D. 

(PERSK.)
NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas  32 791 579  32 791 579
Privalomas rezervas   861 254   861 254
Kiti rezervai - -
Nepaskirstytas pelnas ( 8 597 878) ( 1 700 401) ( 10 298 279)
Nuosavo kapitalo iš viso  25 054 955 ( 1 700 401) -  23 354 554

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos  5 782 369  5 782 369

Nuomos įsipareigojimas -

Ilgalaikės išmokos darbuotojams   297 656   2 316   299 972

Dotacijos ir subsidijos   33 163   2 316 -   33 163

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   174 531   174 531

 6 287 719 -  6 290 035

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos  5 156 950 -  5 156 950

Skolos tiekėjams 11 338 350   881 558 12 219 908

Sutarčių įsipareigojimai 9 063 248 - ( 4 505 352) 4 557 896

Sukauptos sąnaudos  14 693 082   75 314 ( 2 873 735)  11 894 661

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis   430 684   1 938   432 622

Pelno mokestis -   10 662   10 662

Kitos mokėtinos sumos   700 707   156 012 -   856 719

 41 383 021  1 125 484 ( 7 379 087)  35 129 418

Įsipareigojimų iš viso  47 670 740  1 127 800 ( 7 379 087)  41 419 453

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  72 725 695 (  572 601) ( 7 379 087)  64 774 007
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Bendrovės finansinės padėties ataskaitos

2018 M.GRUODŽIO 31 D. BENDROVĖ
2018 M.

GRUODŽIO 31 D. 
NEPERSK.

PERSKAIČIAVIMAS 
DĖL AB “BALTIC 

POST”

TURTO/
ĮSIPAREIG 

SUDENGIMAS

2018 M.
GRUODŽIO 31 D. 
PERSKAIČIUOTA

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas 1 929 908  267 658 2 197 566
Ilgalaikis materialusis turtas 26 392 610 2 861 170 29 253 780
Naudojimo teise valdomas turtas -
Investicinis turtas 2 724 516 2 724 516
Ilgalaikis finansinis turtas 4 379 540 (4 302 096)  77 444
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  192 679  192 679

35 426 574 ( 980 589) - 34 445 985
Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui -
Atsargos 3 146 921  2 742 3 149 663
Iš pirkėjų gautinos sumos  5 915 383   331 312 6 246 695
Sutarčių turtas  22 126 876 ( 8 928 509) 13 198 367
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos 
   6 068 645   151 638 ( 5 035 298) 1 184 985

Kitos gautinos sumos  5 070 631 5 070 631
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  5 402 827   179 221 5 582 048

 47 731 283   664 913 ( 13 963 807)  34 432 389
Turto iš viso  83 157 857 (  315 676) ( 13 963 807)  68 878 374
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2018 M.GRUODŽIO 31 D. BENDROVĖ
2018 M.

GRUODŽIO 31 D. 
NEPERSK.

PERSKAIČIAVIMAS 
DĖL AB “BALTIC 

POST”

TURTO/
ĮSIPAREIG 

SUDENGIMAS

2018 M.
GRUODŽIO 31 D. 
PERSKAIČIUOTA

NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas  32 791 579  32 791 579
Privalomas rezervas   861 254   861 254
Kiti rezervai - -
Nepaskirstytas pelnas ( 5 157 847) ( 1 679 254) ( 6 837 101)
Nuosavo kapitalo iš viso  28 494 986 ( 1 679 254) -  26 815 732

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos  8 562 682  8 562 682

Nuomos įsipareigojimas -

Ilgalaikės išmokos darbuotojams   322 730   2 316   325 046

Dotacijos ir subsidijos   43 326   43 326

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   697 825   697 825

 9 626 562   2 316 -  9 628 878

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos -

Skolos tiekėjams 10 973 226  814 478 11 787 704

Sutarčių įsipareigojimai 13 423 233  64 756 (8928 509) 4 559 480

Sukauptos sąnaudos  18 456 438   88 906 ( 5 035 298)  13 510 046

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis   518 734   1 938   520 672

Pelno mokestis   414 133   4 529   418 662

Kitos mokėtinos sumos  1 250 545   386 655 -  1 637 200

 45 036 309  1 361 262 ( 13 963 807)  32 433 764

Įsipareigojimų iš viso  54 662 871  1 363 578 ( 13 963 807)  42 062 642

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  83 157 857 (  315 676) ( 13 963 807)  68 878 374

Bendrovės finansinės padėties ataskaitos (tęsinys)
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Bendrovės pinigų srautų ataskaita                 

BENDROVĖ

2018 M.

TURTO/ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 

SUDENGIMO IR AB 
“BALTIC POST” 

PRIJUNGIMO ĮTAKA

2018 M. 
(PERSK.)

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 440 031  21 146 3 461 177
Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:
Pelno mokestis  660 417 -  660 417
Nusidėvėjimas ir amortizacija 2 124 991  648 811 2 773 802
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas)  17 246   -  17 246
Ilgalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo skirto parduoti ir ilgalaikio nematerialiojo turto 
nurašymas ir vertės sumažėjimo pokytis 1 070 801  3 498 1 074 299

Naudojimo teise valdomo turto/įsipareigojimo pokytis - -
Iš pirkėjų gautinų sumų, ilgalaikių gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimo pokytis  72 014  13 491  85 505
Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimo pokytis 2 572 503 ( 621 431) 1 951 072
Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)  113 124 -  113 124
Atidėjinių pasikeitimas  441 587 -  441 587
Sukauptų sąnaudų/sutarčių įsipareigojimų pasikeitimas 3 845 464 (2 228 495) 1 616 969
Sukauptų pajamų / sutarčių turto pasikeitimas (9 111 963) 4 086 404 (5 025 559)
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis  523 294 ( 146 362)  376 932
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas ( 298 935)  346 641  47 706

5 470 574 2 123 702 7 594 277
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  5 862  18 971  24 833
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas (1 238 408)  710 673 ( 527 735)
Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų  (padidėjimas) sumažėjimas (4 857 071) 2 187 801 (2 669 270)
Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) ( 365 124) ( 78 555) ( 443 679)
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų/sutarčių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas 4 398 411 (4 049 357)  349 054
Sumokėtas pelno mokestis ( 41 343) - ( 41 343)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 3 372 901  913 235 4 286 137
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Bendrovės pinigų srautų ataskaita  (tęsinys)              

BENDROVĖ

2018 M.

TURTO/ ĮSIPAREIGOJIMŲ 
SUDENGIMO IR AB 

“BALTIC POST” 
PRIJUNGIMO ĮTAKA

2018 M. (PERSK.)

Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) (1 229 269) ( 902 160) (2 131 429)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas  30 678 (  1)  30 677
Paskolų suteikimas ( 389 600)  389 600 -
Paskolų susigrąžinimas - - -
Gautos palūkanos  409 603 ( 335 167)  74 436
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (1 178 587) ( 847 729) (2 026 316)
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas 8 562 618 - 8 562 618
Paskolų (grąžinimas) (10 939 257)   2 (10 939 255)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) - - -
(Sumokėtos) palūkanos ( 110 668) - ( 110 668)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (2 487 307)   2 (2 487 305)

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) ( 292 993)  65 508 ( 227 484)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 5 695 820  113 712 5 809 532
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 5 402 827  179 220 5 582 048
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34. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

2019 m. pabaigoje iš Kinijos pirmą kartą pasirodė naujienų apie COVID-19 (koronavirusą) ir Pasaulio 
sveikatos organizacijai buvo pranešta apie ribotą skaičių nežinomo viruso atvejų. Per pirmuosius 
kelis 2020-ųjų metų mėnesius virusas išplito visame pasaulyje. Dėl viruso plitimo įvestų įvairių apri-
bojimų įvairiose šalyse Grupė pasekmes pradėjo stebėti jau sausio mėn. pabaigoje, tačiau įtaka visai 
Grupės veiklai, teikiamų paslaugų kiekiams nėra didelė, bent jau iki rengiant šias konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas. Neigiama COVID-19 įtaka buvo jaučiama importinio srauto iš Kinijos suma-
žėjime, kuris metų pradžioj mažėjo tiek tipiškai sezoniškai, tiek dėl apribojimų. Tačiau visame per-
skirstomame kiekyje (importe, eksporte ir vidaus kiekiuose) Kinijos srauto sumažėjimas bendrą kiekį 
koregavo  apie 10-15 proc., todėl tiek skirstymo centrai, tiek visas pašto tinklas įtaką pajuto nežymiai.

Šių finansinių ataskaitų vadovybės patvirtinimo datai Akcinė bendrovė Lietuvos paštas dar nebuvo parengusi pelno paskirstymo projekto.
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja 7 metų Universalios pašto paslaugų teikimo licencija, pagal kurią AB Lietuvos paštas įpareigotąsias paslaugas teiks iki 2026 gruodžio 31 d.
 2020  m. vasario mėn. Bendrovė pardavė ilgalaikį materialų turtą, kurio balansinė vertė - 103 785 eurai.

Lietuvoje 2020 m. kovo mėn. paskelbus ekstremaliąją padėtį ir karantiną Grupėje buvo fiksuojamos ne 
tik neigiamos, bet ir teigiamos pasekmės: apsunkintas importas dėl įvairiose šalyse įvedamų įvairių 
tranzito, pervežimų ribojimų, tačiau tai paskatina gyventojus naudoti vidaus rinkoje siūlomus elektro-
ninius apsipirkimo būdus, todėl mūsų kurjerių ir siuntų savitarnos terminalų paslaugų apimtys ženkliai 
išaugo. Rengiant šias finansines ataskaitas vis dar nėra aišku, kiek tęsis šalyse įvesti apribojimai, ga-
lintys keisti vartotojų įpročius ir elgseną, tačiau Bendrovės vadovybė nuolatos stebi besikeičiančią eko-
nominę situaciją ir maksimaliai adaptuoja veiklą, kad galimos pasekmės būtų suvaldytos. Vadovybė 
mano, kad COVID-19 situacija nėra koreguojantis pobalansinis įvykis.


