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Gerbiami kolegos, klientai ir partneriai,

2016-ieji Lietuvos pašto įmonių grupei neabejotinai buvo iššūkių, pokyčių ir didelių darbų kupini metai.
Stiprindami savo pozicijas itin dinamiškame pašto paslaugų sektoriuje žengėme daug naujų ir reikšmingų
žingsnių mums svarbiomis kryptimis ir galime pasidžiaugti šių sprendimų rezultatais.

Nepaisant vis sparčiau populiarėjančių elektroninių kanalų ir dėl to mažėjančio tradicinių pašto paslaugų
poreikio, 2016 m. Lietuvos paštas uždirbo 993 tūkst. eurų grynojo pelno ir sumažino savo veiklos sąnaudas
17,0 proc. Šie skaičiai – ne tik duomenys, už jų slypi konkretūs veiksmai ir pasiekimai. O kelią, kuriuo toliau
eisime, kad šie rezultatai būtų dar patrauklesni, nuties praėjusių metų pabaigoje patvirtinta Lietuvos pašto
įmonių grupės veiklos strategija ir penkios atnaujintos strateginės kryptys.

Pagal pasaulines prognozes ateityje ir toliau vis didesnę rinkos dalį užims e. prekyba, todėl eidami viena iš
nusibrėžtų įmonių grupės strateginių krypčių – rinkos dalies augančiose rinkose didinimas – užsitikrinsime
rinkos lyderių pozicijas. Sparčiai besikeičiantys rinkos poreikiai ir klientų lūkesčiai įpareigoja tobulėti ir
ieškoti būdų, kaip teikiamas paslaugas padaryti paprastas, patikimas ir prieinamas.

Šiandien mūsų pajamos, gaunamos iš e. prekybos, sudaro didžiausią visų gaunamų pajamų dalį .
2016-aisiais verslo klientams pasiūlyta nauja paslauga – e. savitarna, su ja savo siuntinių siuntimu klientai
gali pasirūpinti patys. Savitarna naudojasi daugiau kaip 5 tūkst. prisiregistravusių klientų, per mėnesį čia
išsiunčiama beveik 100 tūkst. įvairių siuntų. Taigi šie ir kiti veiksniai rodo, kad einame teisingu keliu.

Atsižvelgę į sparčiai augančią tarptautinių pašto korespondencijos siuntų apimtį ir siekdami užtikrinti
kokybišką pašto siuntų sekimo paslaugą, kad tiek verslas, užsiimantis elektronine prekyba, tiek gyventojai
galėtų gauti išsamią informaciją apie savo siuntos judėjimo kelią, prisijungėme prie daugiašalio PRIME
susitarimo. Pagal šį susitarimą mūsų klientai gali stebėti savo siuntų judėjimą daugelyje pasaulio šalių, o apie
paštą pasiekusią siuntą yra informuojami jiems priimtiniausiu būdu.

Sparčiai besikeičiantys klientų lūkesčiai bei poreikiai ir auganti konkurencija pašto paslaugų rinkoje įpareigoja
tobulėti, ieškoti būdų pašto paslaugas padaryti klientams labiau prieinamas ir patogesnes. Įvertinę tai, kad
miesteliuose bei kaimiškose vietovėse gyvenantys klientai nori labiau prieinamų Lietuvos pašto teikiamų
paslaugų, 2016 m. visuomenei pristatėme siekį gerinti pašto paslaugų prieinamumą ir darbuotojų darbo
sąlygas kaimiškosiose vietovėse. Norime, kad net atokiausiuose šalies kampeliuose gyvenantys žmonės
laiškininką galėtų išsikviesti į namus ir gauti pageidaujamų paslaugų.
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Mūsų veikla buvo įvertinta ir visos Lietuvos mastu. Lietuvos pramonininkų konfederacija titulavo Lietuvos
paštą kaip „Sėkmingai dirbančią įmonę 2016“. Taip pat šiemet bendrovė triumfavo ir Nacionalinio verslo
apdovanojimuose „Metų paslauga 2016“, jais buvo pagerbtos inovatyvias ir konkurencingas paslaugas
kuriančios šalies bendrovės. Šie ir kiti apdovanojimai rodo, kad esame lankstūs, gebame prisitaikyti prie
nūdienos ir siekiame dirbti efektyviai.

Esu tikra, kad Lietuvos pašto darbo sėkmę lemia profesionalūs, stiprūs ir lojalūs darbuotojai, kuriuos jungia
bendros vertybės, tikslai ir komandinis darbas. Darbuotojai – didžiausias mūsų turtas, todėl ir toliau
investuosime į juos, stengdamiesi užtikrinti ne tik tinkamas darbo sąlygas, bet – svarbiausia – ir jų
pasitenkinimą savo darbu, profesine veikla.

Vadovaudamiesi naująja Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos strategija esame pasirengę ir toliau žengti
žingsnius, kuriais didinsime užimamos rinkos dalį ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Neabejoju, kad mūsų
veiklos meistriškumas, modernių sprendimų paieška ir profesionalus komandinis darbas užtikrins sėkmę ir
2017-iais.

Generalinė direktorė
Lina Minderienė
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BENDROJI INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Kontaktiniai duomenys
Pavadinimas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas
Internetinis adresas
Teisinė forma
Veiklos laikotarpis
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Juridinių asmenų registro tvarkytojas
Įregistravimo data
Pagrindinė veikla

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas arba
bendrovė)
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
8 700 55 400
(8 5) 216 3204
info@post.lt
www.lietuvospaštas.lt
Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus
juridinis asmuo
Neribojamas
121215587
LT212155811
Valstybės įmonė Registrų centras
2009 m. rugsėjo 14 d.
Pašto, finansinės ir kitos paslaugos

Lietuvos pašto misija – taupyti klientų laiką efektyviai teikiant paslaugas.
Lietuvos pašto vizija – veiksmingiausias paštas Šiaurės ir Baltijos šalių regione.
Įgyvendindamas viziją ir misiją Lietuvos paštas savo veiklą grindžia šiomis vertybėmis:
 paprastumas,
 patikimumas,
 prieinamumas.
Įgyvendindama strategiją bendrovė siekia kurti vertę akcininkui ir visuomenei.
Šiam rezultatui pasiekti išskirtos penkios strateginės kryptys, kuriomis orientuoti veiksmai:
 klientų aptarnavimo gerinimas,
 pajamų iš besitraukiančių rinkų išlaikymas,
 rinkos dalies augančiose rinkose didinimas,
 veiklos efektyvumo didinimas,
 organizacinės kultūros stiprinimas.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Nuo 2016 m. sausio 1 d. bendrovė pradėjo taikyti naują nuolaidų sistemą, ji paremta siunčiamų siuntų
skaičiumi ir jų pristatymo geografija. Naujoji nuolaidų sistema taikoma sutartį su Lietuvos paštu sudariusiems
verslo klientams, siunčiantiems daugiau nei 250 didžiųjų korespondencijos siuntų arba nuo 1 tūkst. mažųjų
korespondencijos siuntų per mėnesį. Siuntimo paslaugų kaina priklauso nuo išsiųstų siuntų skaičiaus ir
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„geografijos“, t. y. vietos, kur pristatoma siunta. Taikant nuolaidas verslo klientams atsižvelgiama į 3
geografines siuntų pristatymo teritorijas: didmiesčius; rajonų centrus ir miestus; miestelius ir kaimo vietoves.
Per e. pristatymo sistemą valstybės institucijos išsiuntė pirmąsias elektroniniu būdu perduotas, bet įprastu
registruotuoju paštu pristatomas siuntas. Per e. pristatymo sistemą siunčiamos pirmosios hibridinės siuntos
pasiekia per 100 tūkst. „Sodros“ klientų. E. pristatymo sistema įdiegta vykdant projektą „Elektroninių
pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas“, jį
įgyvendino Susisiekimo ministerija drauge su projekto partneriu AB Lietuvos paštu. E. pristatymo sistemos
valdytojas – Susisiekimo ministerija, tvarkytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas. AB Lietuvos
paštas yra E. pristatymo sistemos operatorius.
2016 m. liepos 27 d. įsigaliojo nauja Lietuvos pašto organizacijos struktūra, atitinkanti bendrovės strategines
veiklos kryptis. Naująja struktūra sustiprintos atskiros mūsų įmonės veiklos funkcijos: produktų plėtra,
procesų valdymas, klientų aptarnavimas, strateginių projektų ir personalo valdymas.
2016 m. rugpjūčio 22 d. susisiekimo ministro įsakymu Linas Sasnauskas atšauktas iš akcinės bendrovės
Lietuvos pašto valdybos, o Algimantas Variakojis išrinktas akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nariu.
2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos paštas gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją.
2016 m. gruodžio 30 d. susisiekimo ministro įsakymu Alfonsas Macaitis atšauktas iš akcinės bendrovės
Lietuvos pašto valdybos.
Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos
2017 m. balandžio 7 d. bendrovė pasirašė su Danske Bank 2015 m. spalio 29 d. pasirašytos finansavimo
paslaugų (kreditavimo) sutarties specialiosios dalies pakeitimą, kuriame pakeisti reikalavimai finansiniams
rodikliams.
Apdovanojimai
Vardinis Petro Vileišio nominacijos apdovanojimas
Valstybės valdomos akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinei direktorei Linai Minderienei Lietuvos
pramonininkų konfederacija (LPK) įteikė vardinį Petro Vileišio nominacijos apdovanojimą. Šia nominacija
Lietuvos pašto vadovė įvertinta už darnią lyderystę versle, asmeninį indėlį didinant gilias tradicijas
puoselėjančio Lietuvos pašto svarbą skaitmeninių technologijų amžiuje ir diegiamas pažangias inovacijas
šalies ryšių sektoriuje. Jai suteiktas vienas svarbiausių ir iškiliausių LPK teikiamų apdovanojimų – vardinė P.
Vileišio nominacija ir „Aukso medalis“.
Sėkmingai dirbanti įmonė
Lietuvos pramonininkų konfederacija įvertino Lietuvos paštą kaip „Sėkmingai dirbančią įmonę 2016“.
Lietuvos paštas šiemet triumfavo Lietuvos verslo konfederacijos inicijuotuose Nacionalinio verslo
apdovanojimuose „Metų paslauga 2016“, jais buvo pagerbtos inovatyvias ir konkurencingas paslaugas
kuriančios šalies bendrovės.
„Metų komunikacijos paslaugos“ apdovanojimas
Už įgyvendintą gaunamųjų laiškų dėžučių at(si)naujinimo akciją Lietuvos paštas pelnė „Metų komunikacijos
paslaugos“ apdovanojimą. Komunikacijos kampanija, kurios metu Lietuvos gyventojai buvo raginami
atsinaujinti gaunamųjų laiškų dėžutes, Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos bei Ryšių su
visuomene agentūrų asociacijos rengiamo konkurso „Impact Awards 2016“ apdovanojimuose įvertinta kaip
efektyviausia mažo biudžeto integruotos komunikacijos kampanija.
Socialiai atsakingas pašto operatorius
Visus Senojo žemyno šalių paštus vienijančios Europos paštų sąjungos „PostEurop“ rengtuose socialiai
atsakingų pašto operatorių rinkimuose Lietuvos paštui skirta pirmoji vieta už įgyvendintą darbuotojų
sveikatingumo programą „Lietuvos paštas – tai aš“.
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Narystė ir tarptautinis bendradarbiavimas
Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) (www.upu.int) šalių narių, o Lietuvos
paštas – „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių sąjungų (www.posteurop.org), ir Baltijos šalių paštų sąjungos
(BPS) narys. Bendrovė dalyvauja ir Šiaurės šalių paštų sąjungos (ŠPS) darbo grupių ir komitetų veikloje.
Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose lemia bendrovės tarptautinio bendradarbiavimo
galimybes, yra svarbi plečiant ryšius, dalijantis pasiteisinusios praktikos patirtimi ir naujovėmis. Visa tai mums
suteikia papildomų žinių, kurias tiesiogiai taikome darbe tobulindami paslaugas ir gerindami ryšius su
klientais.
Lietuvos paštas yra Lietuvos verslo konfederacijos („ICC Lietuva“), „Investuotojų forumo“ narys, taip pat –
Lietuvos pramonininkų konfederacijos neasocijuotasis narys.
Bendrovės įstatinis kapitalas
Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 32 791 579 Eur. Jį sudaro 113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų, kurių
nominali vertė – po 0,29 Eur.
Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią nuo 2015 m.
gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė Šiaulių bankas.
Akcininkai
Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
suteikiamas teises bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2016 metus savų akcijų neįsigijo ir
neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.
Dividendų politika
Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 20 (2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 redakcija), kuriuo nustatyti dividendų už valstybei
priklausančias akcijas skyrimo principai.
Lietuvos paštas 2016 metais akcininkams išmokėjo 692 tūkst. Eur, 2015 m. – 187 tūkst. Eur dividendų.
Valdymo organai
Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
generalinis direktorius. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja
akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimams.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, jį sudaro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems
metams. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų
susirinkimas.
Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina
pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas.
Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja
kasdieninę bendrovės veiklą.
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Valdybos nariai (2016 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Vardas, pavardė

Janina Laskauskienė

Irma Kirklytė

Algimantas Variakojis

Jonas Butautis

Pareigos
Susisiekimo ministerijos Biudžeto
ir valstybės turto valdymo
departamento Biudžeto
programų vertinimo skyriaus
vedėja
Susisiekimo ministerijos Teisės
skyriaus vedėja
Komanditinės ūkinės bendrijos
„Verslo angelų fondas I“
vykdantysis partneris, juridinio
asmens kodas 302481770,
registruotos buveinės adresas: A.
Goštauto g. 40A, 01112 Vilnius
„Magnetic MRO“, AS vykdantysis
direktorius, juridinio asmens
kodas 10865988, registruotos
buveinės adresas: Väike-Sõjamäe
1A, 11415 Talinas, Estija

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto
Ekonomikos fakultetas.
Finansų ir kredito
specialybės mokslai,
ekonomisto kvalifikacija
Vilniaus universitetas,
Teisės fakultetas

Kadencijos pradžia

2014 01 13

2014 01 13

Vilniaus universitetas.
Ekonomistas

2016 08 22

Vytauto Didžiojo
universitetas. Verslo
administravimo
magistras

2014 06 30

Bendrovės vadovybė (2016 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Lina Minderienė

Generalinė direktorė

Vilniaus universitetas, finansų ir kredito
specialybės mokslai. Ekonomisto kvalifikacija
(1993 m.)

Kęstutis Jaržemskas

Finansų ir administravimo
direktorius

Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir
vadybos fakultetas. Vadybos ir verslo
administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis,
specializacija – finansų vadyba (2002 m.)

Aurimas Čiagus

Rinkodaros ir pardavimų
direktorius

Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas.
Verslo administravimas ir vadyba (2006 m.)

Algirdas Šimonis

Pašto operacijų direktorius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Transporto inžinerijos mokslų magistro
kvalifikacinis laipsnis (2002 m.)

Inga Dundulienė

Tinklo direktorė

Vilniaus universitetas, buhalterinės apskaitos ir
audito specialybės mokslai. Ekonomisto
kvalifikacija (1993 m.)

Aurika Pelanienė

Buhalterinės apskaitos
departamento vadovė,
vyriausioji buhalterė

Vilniaus universitetas, ekonominės informatikos
mokslai. Ekonomisto kvalifikacija (1990 m.)

Bendrovės vadovybei 2016 m. priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 328,6 tūkst. Eur, 2015 metais – 271,5
tūkst. Eur.
9
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Bendrovės struktūra
2016 m. liepos 27 d. įsigaliojo nauja Lietuvos pašto organizacijos struktūra. Dabartinę struktūrą sudaro
generalinis direktorius, 4-ių padalinių direktoriai (Finansų ir administravimo, Rinkodaros ir pardavimų, Pašto
operacijų, Tinklo) ir 20 departamentų, iš kurių 4 – Korporatyvinių reikalų, Organizacijos vystymo, Strategijos
ir plėtros, Teisės – yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
Bendrovė 2016 m. gruodžio 31 d. turėjo tris pavaldžias įmones: UAB „Baltic Post“, UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“.
Pagrindiniai antrinių įmonių duomenys

Teisinė organizacinė forma
(įmonės rūšis)
Įregistravimo data
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefonas
El. paštas
Lietuvos pašto akcijų dalis,
proc.
Pagrindinės veiklos pobūdis

UAB „Baltic Post“

UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė

2010 m. rugsėjo 9 d.
302544039
J. Jasinskio g. 16A, Vilnius
(8 5) 205 2120
info@lpexpress.lt

2007 m. rugsėjo 4 d.
301178592
Rodūnios kelias 9, Vilnius
(8 5) 236 1228

2012 m. spalio 12 d.
302889099
J. Jasinskio g. 16, Vilnius
(8 5) 274 4100

100

100

100

LP EXPRESS – kurjerių ir
siuntų savitarnos
terminalų veikla

Spausdinimo paslaugos

Konsultacijų paslaugos

Auditoriai

UAB „Ernst & Young Baltic“, tarptautinės organizacijos „Ernst & Young“ padalinys, atliko bendrovės 2016 m.
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamasis raštas, auditą.
Pagal bendrovės ir UAB „Ernst & Young Baltic“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytą audito paslaugų pirkimo
sutartį numatyta kaina – 33 100 (trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas) Eur be PVM už 2016 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų – atskirai Lietuvos pašto ir jos patronuojamųjų įmonių (UAB „Lietuvos
pašto finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“ ir UAB „Baltic Post“) – audito paslaugas.
„Ernst & Young“, profesinių paslaugų lyderis pasaulyje, yra patikimas daugelio pirmaujančių verslo
korporacijų ir sparčiai augančių įmonių verslo patarėjas. Disponuodama giliomis žiniomis ir sukaupta
patirtimi, susijusia su verslu ir pramonės šakomis, tarptautinė „Ernst & Young“ organizacija gali pasiūlyti patį
plačiausią paslaugų spektrą viso pasaulio įmonėms, siekiančioms augimo, verslo rizikos valdymo, sėkmingos
finansinės veiklos. „Ernst & Young Baltic“ yra tarp pirmaujančių audito, mokesčių bei verslo konsultacijų
paslaugų teikėjų visose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje).
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VEIKLOS APŽVALGA
Pastaba dėl šioje ataskaitoje pateiktų 2015 m. finansinių duomenų
2015 metų nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl finansinių ataskaitų buvo pareikšta sąlyginė nuomonė
dėl Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto atsiperkamosios vertės bei dėl Bendrovės
investicijos ir suteiktos paskolos patronuojamajai įmonei UAB „Baltic Post" atsiperkamosios vertės, todėl
Bendrovės vadovybė 2016 metais atliko ilgalaikio materialaus turto bei investicijos ir suteiktos paskolos
UAB „Baltic Post" dėl apskaitinės vertės restrospektyvų vertinimą 2015 metų gruodžio 31 d. dienai. Turto
bei investicijos ir paskolos vertinimo rezultatus Bendrovė atvaizdavo kaip palyginamosios informacijos
taisymą. Plačiau apie palyginamosios informacijos taisymus pateikta 2016 m. Bendrovės finansinių ataskaitų
3 pastaboje.
2016 m.

2015 m.(pertvarkyta)

2014 m.

Suteikta paslaugų, tūkst. vnt.

172 969

172 338

182 290

Suteikta UPP, tūkst. vnt.

17 156

16 994

17 732

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, tūkst.
Eur

2 095

2 225

5 920

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

5 649

5 678

5 897

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai

4 522

4 682

4 737

67 192

68 712

61 648

Veiklos rodikliai

Darbuotojų skaičius

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur
Veiklos pajamos
Pardavimo pajamos

66 424

67 386

60 742

Veiklos pelnas

875

-11 175

631

EBITDA

2 431

-9 693

2 595

EBITDA įvertinus 2015 m. sąnaudų taisymą*

1 527

2 558

Pelnas prieš apmokestinimą

1 035

-11 195

739

Grynasis pelnas

993

-10 688

233

Ilgalaikis turtas

37 925

35 654

48 288

Trumpalaikis turtas

33 984

28 160

44 634

Iš viso turto

71 909

63 813

92 923

Nuosavas kapitalas

23 095

22 835

33 667

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

4,3

-46,8

0,7

Turto grąža (ROA)

1,4

-16,7

0,3

Veiklos pelno marža

1,3

-16,3

1,0

EBITDA marža

3,7

-14,6

4,3

Pelno prieš apmokestinimą marža

1,6

-16,6

1,2

Grynojo pelno marža

1,5

-15,6

0,4

Įsiskolinimo koeficientas

0,7

0,6

0,6

Nuosavo kapitalo ir turto santykis

0,3

0,4

0,4

Einamojo likvidumo koeficientas

0,8

1,0

0,8

Atsargų apyvartumas

21,5

39,6

41,9

Ilgalaikio turto apyvartumas

1,8

1,9

1,3

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas

11,7

10,0

17,6

Pelningumas, proc.

Finansų struktūra

Turto panaudojimo efektyvumas

* įvertintas atlikto ilgalaikio materialiojo turto ir investicijos bei paskolos į UAB „Baltic Post“ vertinimo 2015 metų gruodžio 31 d.
dienai vertės sumažėjimas.
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Lietuvos paštas 2016 m. uždirbo 993 tūkst. Eur grynojo pelno. 2015 m. bendrovė patyrė 10 688 tūkst. Eur.
grynųjų nuostolių.
Bendrovės 2016 m. pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), siekė 2 431 tūkst.
Eur.
Pajamos
2016 m. bendrovės pardavimo pajamos buvo 66 424 tūkst. Eur, t. y., palyginti su 2015 m. pardavimo
pajamomis – 67 386 tūkst. Eur, sumažėjo 1,4 proc.
2016 m.
Pašto paslaugos

2015 m.

Pokytis, proc.

39 001

39 264

-0,7

Universaliosios

20 409

18 691

9,2

Kitos pašto

18 592

20 573

-9,6

1 841

1 626

13,2

Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos

11 618
13 965

11 799
14 697

-1,5
-5,0

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur:

66 424

67 386

-1,4

Kurjerių paslaugos

Daugiausia pardavimo pajamų bendrovė gauna iš pašto paslaugų teikimo. 2016 m. pašto paslaugos sudarė
58,7 proc., prieš metus – 58,3 proc. pardavimo pajamų.
2016 m., palyginti su 2015 m., pašto paslaugų pajamos sumažėjo 0,7 proc. dėl sumažėjusio siunčiamųjų
tarptautinių pašto siuntų srauto.
Pajamų kritimą nulėmė tarptautinių korespondencijos siuntų, pagal bendradarbiavimo sutartį su tarptautine
logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“ pristatomų iš Kinijos į Europos šalis, skaičiaus sumažėjimas.
Lietuvos pašto 2016 m. kurjerių paslaugų pajamos buvo 13,2 proc. didesnės nei prieš metus dėl papildomai
gautų pajamų už LR Vyriausiajai rinkimų komisijai suteiktas paslaugas per rinkimus į Lietuvos Respublikos
Seimą.
2016 m. finansinių paslaugų pajamų gauta 1,5 proc. mažiau negu 2015 m. dėl 34,8 proc. sumažėjusių pajamų
iš vartojimo kreditų tarpininkavimo. Pajamų iš kitų finansinių paslaugų 2016 m. padaugėjo: iš pensijų
pristatymo – 6,6 proc., įmokų priėmimo – 3,1 proc., pinigų perlaidų – 21,3 proc.
Pajamų už kitas paslaugas, kurias sudaro periodinių leidinių prenumerata, neadresuotoji reklama,
papildomos paslaugos, mažmeninė ir komisinė prekyba ir kt., gauta 5,0 proc. mažiau negu 2015 m. Tam įtakos
turėjo pajamų iš papildomų pašto paslaugų, susijusių su korespondencijos siuntų pristatymu iš Kinijos į
Europos šalis pagal bendradarbiavimo sutartį su tarptautine logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“,
sumažėjimas.
Paslaugos
2016 m. Lietuvos paštas suteikė 172 969 tūkst. vnt. paslaugų, arba 0,4 proc. daugiau, palyginti su 2015 m.
duomenimis.
Pašto paslaugos
Universaliosios
Kitos pašto
Kurjerių paslaugos
Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso, tūkst. vnt.
12

2016 m.
54 368
17 156
37 212
583
21 176
96 841

2015 m.
59 778
16 994
42 784
534
22 317
89 708

Pokytis, proc.
-9,1
1
-13
9,3
-5,1
8

172 969

172 338

0,4
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2016 m. universaliųjų pašto paslaugų (UPP) suteikta 1,0 proc. daugiau dėl vidaus ir tarptautinių siunčiamųjų
pašto korespondencijos siuntų iki 2 kg skaičiaus
padidėjimo.
Kitų pašto paslaugų per 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo 13,0 proc., nes tarptautinių pašto siuntų
buvo išsiųsta 81,0 proc. mažiau. Sumažėjusiam siuntų skaičiui įtakos turėjo sumažėjęs tarptautinių
korespondencijos siuntų, pristatomų iš Kinijos į Europos šalis pagal bendradarbiavimo sutartis su Kinijos
įmonėmis, srautas.
Lietuvos pašto kurjerių paslaugų, kai siuntos įteikiamos asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį), apimtis
2016 m. padidėjo 9,3 proc. Šias paslaugas plėtoja patronuojamoji įmonė UAB „Baltic Post“.
Per 2016 m. finansinių paslaugų suteikta 5,1 proc. mažiau dėl sumažėjusios šių paslaugų apimties: 8,0 proc.
– pensijų pristatymo, 4,3 proc. – įmokų priėmimo ir administravimo, 48,1 proc. – vartojimo kreditų
tarpininkavimo. Tarp finansinių paslaugų pinigų perlaidų siuntimas, palyginti su 2015 m., išaugo 19,6 proc.
Padidėjo tiek vietinių pinigų perlaidų, kurios dažniausiai atstoja bankų mokėjimo nurodymus, tiek iš Lietuvos
į užsienį iškeliaujančių pinigų perlaidų srautas.
Kitų paslaugų, palyginti su 2015 m. duomenimis, suteikta 8,0 proc. daugiau dėl neadresuotosios reklamos
paslaugų augimo.
Veiklos sąnaudos
2016 m. veiklos sąnaudos sudarė 66 317 tūkst. Eur; palyginti su 2015 m., jų patirta 17,0 proc. mažiau.
Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 61,3 proc. – sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2016 m.
su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 10,9 proc. didesnės nei 2015 m. ir sudarė 40 669 tūkst. Eur. Šių
sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo minimalios mėnesinės algos didėjimas (nuo 2015 m. liepos 1 d., nuo 2016
m. sausio 1 d. ir liepos 1 d.) ir kolektyvine darbo sutartimi nuo 2015 m. balandžio 1 d. įsigalioję darbo
užmokesčio pakeitimai.
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos 2016 m. buvo 10 902 tūkst. Eur,
arba 14,0 proc. mažesnės, palyginti su 2015 m. Šių sąnaudų sumažėjimą lėmė tai, kad buvo išsiųsta 92,1 proc.
mažiau tarptautinių pašto siuntų, pristatomų pagal bendradarbiavimo sutartį su Kinijos bendrove „CLEVY“.
2016 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, palyginti su 2015 m., buvo 2,8 proc. didesnės, jos sudarė
1 622 tūkst. Eur.
Kitos sąnaudos buvo 75,3 proc. mažesnės negu ankstesniais metais. Šį pokytį nulėmė gerokai mažesnės 2015
m. kitos sąnaudos, į kurias įtrauktas atlikto ilgalaikio materialiojo turto ir investicijos ir paskolos UAB „Baltic
Post“ vertinimo 2015 metų gruodžio 31 d. būklei vertės sumažėjimas.
Veiklos rezultatai
Lietuvos pašto 2016 m. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) sudarė
2 431 tūkst. Eur. 2015 m. EBITDA buvo neigiamas – 9 693 tūkst. Eur. 2016 m. bendrovės EBITDA marža buvo
3,7 proc. (2015 m. – 14,6 proc.)
Bendrovė per 2016 metus uždirbo 993 tūkst. Eur grynojo pelno, 2015 metais patyrė 10 688 tūkst. Eur grynųjų
nuostolių.
Balansas
Per 2016 metus Lietuvos pašto turto suma padidėjo 12,7 proc. ir sudarė 71 909 tūkst. Eur.
2016 m. ilgalaikis turtas sudarė 52,7 proc., per metus jis padidėjo 6,4 proc.
Trumpalaikis turtas sudarė 47,3 proc., per metus jis padidėjo 20,7 proc. dėl išankstinių apmokėjimų už
paslaugas ir sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų.
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Per 2016 m. nuosavas kapitalas padidėjo 1,1 proc. ir sudarė 23 095 tūkst. Eur.
2016 m. gruodžio pabaigoje bendrovės įsipareigojimai buvo 18,6 proc. didesni nei prieš metus, dėl skolų
tiekėjams padidėjimo ir gautų išankstinių apmokėjimų. Bendrovės finansinės skolos per metus sumažėjo 10,2
proc.
Investicijos
2016 m. Lietuvos pašto investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė 2 095 tūkst. Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 775 tūkst. Eur. Investicijos skirtos Pašto skirstymo departamentui,
klientų aptarnavimo ir darbo vietoms gerinti, prekybinės vietos koncepcijos projektui ir informacinių
technologijų įrangai.
Į nematerialųjį turtą investuota 1 320 tūkst. Eur. 2016 m. nematerialiajame turte apskaityta 920 tūkst. Eur
išankstinių apmokėjimų.
Reguliavimas
Pašto paslaugų teikimo teisinius pagrindus, pašto paslaugų teikėjų ir naudotojų santykius, teises ir pareigas,
atsakomybę ir žalos atlyginimą nustato LR pašto įstatymas.
Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios
pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per
savaitę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Lietuvos paštą 7 metus teikti universaliąją pašto paslaugą visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 2012, Nr. 135-6867) nustatyta, kad
akcinė bendrovė Lietuvos paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėjas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Universalioji pašto paslauga (UPP) – teisės aktais nustatytos kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą
kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems
gauti naudotojams.
Ryšių reguliavimo tarnyba pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina universaliosios pašto paslaugos
didžiausius tarifus. Vadovaudamasis patvirtintais didžiausiais leistinais UPP tarifais, naujus universaliųjų ir
kitų pašto paslaugų tarifus tvirtina Lietuvos pašto generalinis direktorius savo įsakymais.
Universaliųjų pašto paslaugų tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų universaliųjų pašto paslaugų sąnaudomis,
tačiau prieinami visiems pašto paslaugų naudotojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Jeigu Ryšių reguliavimo
tarnyba UPP teikėjui didžiausius UPP tarifus nustato mažesnius už pašto paslaugų sąnaudas, šių sąnaudų ir
tarifų skirtumas 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, privalės pristatyti periodinius leidinius
kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams. UPP teikėjas šios paslaugos tarifus privalės pagrįsti
sąnaudomis, o šios paslaugos apskaitą turės tvarkyti pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus pagrindinius
sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų
apskaitos sistema susijusius reikalavimus.
Jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus nustatys mažesnius už šios paslaugos sąnaudas, tokių sąnaudų
ir tarifų skirtumas bus padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų lėšų.
2016 m. lapkričio 29 d. bendrovė gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Šia licencija licencijuojama veikla:
elektroninių pinigų leidimas;
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas;
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paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su
mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su
mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų naudotojo
mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto
pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis
mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;
pinigų perlaidos.
Infrastruktūra
Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą paštų tinklą.
Pagal susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo
viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ nuostatas kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos
seniūnijos teritorijoje turi būti ne mažiau kaip viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo agentų darbo vieta.
2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos paštas turėjo 776 universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikimo vietų tinklą,
kurį sudarė: 627 stacionarieji paštai (miestuose – 190, kaimuose – 437), 21 pašto poskyrių (19 – miestuose, 3
– kaimuose), 128 UPP teikimo vietos kaimuose, aptarnaujamos 26 kilnojamųjų paštų.
Iš viso per 2016 m. UPP teikimo vietų skaičius sumažėjo 17 vienetų – 2 vietos miesto ir 15 vietų kaimo
gyvenamosiose vietovėse:
- uždaryta 10 stacionariųjų UPP teikimo vietų, iš kurių 2 pertvarkytos, 6 kilnojamojo pašto UPP teikimo
(sustojimo) vietos ir 3 pašto poskyriai.
2016 m. gruodžio 31 d. perteklinį (daugiau nei vienas paštas seniūnijoje) paštų skaičių kaimo vietovėse sudarė
64 paštai, iš kurių 33 yra kompiuterizuotieji.
2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė 163 skyriai. „PayPost“
skyriuose teikiamos tradicinės finansinės paslaugos, tokios kaip mokesčių mokėjimas, perlaidų siuntimas ir
gavimas, vartojimo kreditų išdavimas, taip pat – draudimo, LP mokėjimo sąskaitų atidarymo, bilietų į įvairius
kultūrinius ir sporto renginius pardavimo paslaugos.
Patronuojamoji įmonė UAB „Baltic Post“ valdo 102- ų LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalų tinklą 45-iuose
šalies miestuose. LP EXPRESS – tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų savitarnos terminalų
tinklas, išdėstytas tose vietose, kur didžiausi klientų srautai (prekybos centruose, degalinėse ir pan.).
LP EXPRESS terminalais siuntas galima siųsti ne tik Lietuvoje, bet ir į Europos šalis.
Pagrindinės bendrovės paslaugos
Pašto (universalioji pašto paslauga, kitos pašto paslaugos);
Kurjerių (siuntiniai, kitos kurjerių siuntos, įteikiamos asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį);
Finansinio tarpininkavimo (įmokų, mokesčių priėmimas, pinigų perlaidos, pensijų ir pašalpų išmokėjimas,
tarpininkavimas išduodant vartojimo kreditus, mokėjimo sąskaitos);
Mažmeninės prekybos (prekių pardavimas per fizinį pašto tinklą ir elektroninius kanalus).
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Rinkos
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) ataskaitos duomenimis 2016 m. gruodžio 31 dieną pašto
paslaugų rinkoje iš viso veikė 67 ūkio subjektai, iš kurių realiai veiklą vykdė 52 ūkio subjektai.
RRT duomenimis, bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal pajamas 2016 m. IV ketvirtį, palyginti su 2015
m. IV ketvirčio duomenimis, padidėjo 7,8 proc. nuo 34,8 mln. iki 37,5 mln. Eur.
Bendroje pašto paslaugų rinkoje pagal 2016 m. IV ketvirtį gautas pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė AB
Lietuvos paštas – 40,1 proc. Ir pagal pajamas, gautas už siuntas, siunčiamas pašto tinklu, 2016 m. IV ketv.
didžiąją rinkos dalį – 96,4 proc. – užėmė AB Lietuvos paštas.
Lietuvos pašto rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, proc .

Už siuntas, siunčiamas pašto tinklu
Už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per
pasiuntinį)
Bendroje pašto paslaugų rinkoje

2016 m. IV ketvirtis
96,4

2015 m. IV ketvirtis
93,0

3,7

2,3

40,1

42,8

2016 m. sausio 1 d. Viešajame elektroninių pinigų įstaigų sąraše buvo užregistruotos 6 elektroninių pinigų
įstaigos, iš jų 3 veiklą vykdė tik Lietuvos Respublikoje (turėjo ribotos veiklos licenciją, galiojančią tik Lietuvos
Respublikoje ir numatančią, kad neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis būtų ne didesnis nei 900 tūkst. Eur
per mėn.). 2016 m. gruodžio 31 d. Viešajame elektroninių pinigų įstaigų sąraše buvo užregistruota 12
elektroninių pinigų įstaigų.
Lietuvos banko duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą buvo įrašytos
66 įmonės (ne kredito įstaigos), turinčios teisę teikti vartojimo kreditus. Iš 66 į Viešąjį vartojimo kredito davėjų
sąrašą 2015 m. įrašytų įmonių (ne kredito įstaigų) vartojimo kreditus teikė 37.
Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės
Lietuvos paštas paslaugas teikia tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms ir organizacijoms, bendradarbiauja
su užsienio šalių pašto įstaigomis.
Lietuvos pašto klientai skirstomi į du stambius segmentus: tai – klientai, perkantys paslaugas paštuose, ir su
bendrove sutartis sudarę verslo klientai, t. y. globalieji amatininkai, elektroninės prekybos įmonės ir įmonės,
siunčiančios informaciją gyventojams.
Paslaugų kokybė
Lietuvos pašto teikiamos UPP paslaugos turi atitikti kokybės reikalavimus. Pagrindinis UPP kokybės
reikalavimas – pristatyti pašto siuntas nuo siuntėjo iki gavėjo per nustatytą laiką. Reikalavimo vykdymo
įvertinimo rodiklis – pristatytų pašto siuntų per nustatytą terminą procentas.
Lietuvos paštas turi vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario įsakymu Nr. 3-128
patvirtintus UPP kokybės reikalavimus (standartus), kurie nustatomi atsižvelgiant į korespondencijos
pristatymo nuo siuntėjo iki gavėjo laiką pagal formulę D + n (D – korespondencijos išsiuntimo data, n – darbo
dienų skaičių nuo išsiuntimo iki pristatymo). Vadovaudamasis Pašto įstatymu, kaip laikomasi teikiamų UPP
kokybės reikalavimų, prižiūri RRT.
Pavadinimas (tikslas)

Siekiama rodiklio vertė

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

2016 m. faktiniai duomenys

D + 1=85 proc.

83,1 proc.

D + 3=97 proc.

98,6 proc.

2016 m. vidaus pirmenybinių paprastųjų pašto korespondencijos siuntų siuntimo ir pristatymo Lietuvoje
tikslas – D + 1=85 proc. neįvykdytas. Pagrindinės kokybės rodiklio neįvykdymo priežastys: darbuotojų kaita,
pavaduojančių darbuotojų klaidos ir vėluojantis siuntų pristatymas.
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Bendrovė kiekvienais metais vykdo paslaugų kokybės tikrinimą, jį atlieka nepriklausoma kokybės tikrinimo
organizacija. Paslaugos kokybės tikrinimo metodika pagrįsta Europos standartu, naudojamu visose Europos
šalyse.
Lietuvos paštas aktyviai dalyvauja Pasaulinės pašto sąjungos, Europos pašto operatorių asociacijos
„PostEurop“ ir Paslaugų kokybės gerinimo komiteto veikloje, kur nustatomi ir diegiami pašto teikiamų
paslaugų kokybės standartai. Bendrovė įgyvendino Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos.
Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegė centralizuotą skundų registracijos sistemą pagal šį
standartą.
Lietuvos paštas stiprina bendradarbiavimą su užsienio šalių pašto operatoriais, siekdamas gavėjams užtikrinti
kokybiškesnį pašto siuntų pristatymą.
Darbuotojai
Per 2016 metus Lietuvos pašto darbuotojų skaičius sumažėjo 29 darbuotojais – nuo 5 678 iki 5 649. Daugiau
kaip pusė darbuotojų dirba ne visu etatu, kadangi dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai
nepakanka darbo visam etatui nustatyti. Ši tendencija bendrovėje išliko ir 2016 m.
Bendrovės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną)
2016 m., palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 160 etatais – nuo 4 682 iki 4 522. Daugiausia darbuotojų
etatų sumažėjo Tinklo padalinyje dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros.
Bendrasis metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės algos pagal einamas
pareigas
2016 m. darbo užmokestis ir socialinis draudimas sudarė 59,7 proc. veiklos sąnaudų.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 39 588 tūkst. Eur, t.y. 10,9 proc. daugiau, palyginti
su 2015 m.
2016 m., palyginti su 2015 m., vidutinis darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 8,8 proc. – nuo 485 iki 528
Eur.
Eil. Nr.

2016 m.

2015 m.

1

Generalinis direktorius

Pareigybė arba pareigybių grupė

4 397

3 785

2

Aukščiausio lygio vadovai

2 974

2 682

3

Kiti administracijos vadovaujantys darbuotojai

1 463

1 341

4

Kiti administracijos specialistai

881

815

5

Pašto viršininkas

542

519

6

Klientų aptarnavimo specialistas

487

467

7

Duomenų įvesties operatorius, operatorius

440

396

8

Skirstytojas

479

425

9

Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas

570

552

10

Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį

408

370

11

Pensijų pristatytojas

413

335

12

Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai

398

341

Lietuvos pašto darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
2016 m. Lietuvos pašte padaugėjo aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų. Tam įtakos turėjo darbuotojų
studijos aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, darbuotojų kaita.
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Išsilavinimas

2016 m.

2015 m.

Pokytis per metus

Darbuotojų
skaičius
1268

Lyg. dalis,
proc.
22,4%

Darbuotojų
skaičius
1253

Lyg. dalis,
proc.
21,9%

Aukštesnysis

2190

38,6%

2271

Vidurinis

2089

36,8%

2065

Pagrindinis

123

2,2%

132

Aukštasis

Darbuotojų

proc.

15

1,2%

39,7%

-81

-3,6%

36,1%

24

1,2%

2,3%

-9

-6,8%

Lietuvos pašto darbuotojai pagal amžių
2016 m. vidutinis Lietuvos pašto darbuotojų amžius padidėjo nuo 45,3 metų iki 45,8 metų.
Tai lėmė keletas veiksnių: bendros darbuotojų senėjimo tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
pareigybės, tokios kaip laiškininkas, jauniems darbuotojams yra mažiau patrauklios.
Amžius

2016 m.
Darbuotojų
skaičius

2015 m.
Lyg. dalis,
proc.

Darbuotojų
skaičius

Pokytis per metus

Lyg. dalis, proc.

Darbuotojų

Iki 35 metų

1184

20,9%

1174

20,5%

10

0,9%

Nuo 35 iki 45

1220

21,5%

1325

23,2%

-105

-7,9%

Nuo 45 iki 55

1817

32,0%

1878

32,8%

-61

-3,2%

Nuo 55 iki 60

833

14,7%

803

14,0%

30

3,7%

Daugiau nei 60

616

10,9%

541

9,5%

75

13,9%

Lietuvos pašte nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. 2016 m. bendrovėje vyko įvairūs
mokymai: elektroniniai (per EMTS sistemą), naujokų, pardavimo mokymai, darbuotojai dalyvavo įvairiuose
seminaruose, konferencijose.
Programų skaičius

Mokyta darbuotojų

Vidaus mokymai

31

Mokymai už bendrovės ribų

49

194

Elektroniniai mokymai

23

1 600

103

8 538

Iš viso:

6 744

Bendradarbiavimas su profsąjungomis
Lietuvos paštas tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su dviem profesinių sąjungų organizacijomis – Lietuvos
pašto darbuotojų profsąjunga ir Lietuvos ryšių darbuotojų profsąjunga, su kuriomis 2015 m. balandžio mėn.
buvo pasirašyta atnaujinta bendrovės Kolektyvinė sutartis. Vyksta reguliarūs susitikimai su profesinių sąjungų
atstovais, bendrovės vadovybė pristato visus numatomus pokyčius, strateginius projektus, yra apsvarstomi
visi esminiai pakeitimai, susiję su darbuotojų darbo sąlygomis, keičiamasi informacija apie psichologinę
atmosferą atskiruose padaliniuose, darbuotojų keliamas problemas.
Vienąkart metuose (balandžio-gegužės mėnesį) kviečiamas metinis darbuotojų susirinkimas, kuriame
bendrovės vadovybė pristato kaip vykdo įsipareigojimus, apibrėžtus Kolektyvinėje sutartyje.
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Kolektyvinės sutarties svarbiausios nuostatos
Kolektyvinė sutartis pasirašyta 2015 m. balandžio 7 dieną.
Kolektyvinė sutartis taikoma tik akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojams.
Dėl naujo pasikeisiančio Darbo kodekso, greitu metu bendrovės vadovybė pradės derybas dėl Kolektyvinės
sutarties atnaujinimo.
Aplinkosauga
Lietuvos paštas, teikdamas paslaugas, neturi didelio sąlyčio su gamtine aplinka. Bendrovė savo veikloje
nenaudoja specifinių išteklių, nesinaudoja žemės sklypais, neveža specifinių krovinių, neišskiria šalutinių
veiklos produktų, t. y. teršalų, į aplinką, kurie viršytų leistiną lygį.
Bendrovė savo veikloje pagal galimybes naudoja pažangias priemones ir technologinius procesus,
atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai, mažina elektros
energijos, vandens, kuro sunaudojimą. 2016 m. bendrovė sumažino elektros energijos sunaudojimą 5,4 proc.,
kuro – 3,9 proc.
Rizikų valdymas
Vykdydama veiklą bendrovė susiduria su šiomis pagrindinėmis rizikomis: reguliavimo neapibrėžtumo, rinkos
pasikeitimų, makroekonominių veiksnių, kredito, palūkanų normos, valiutų kurso, likvidumo.
Reguliavimo neapibrėžtumo rizika siejama su teisinės aplinkos pokyčiais ir reguliuojančiųjų institucijų
sprendimais. Kyla rizika, kad reguliuojančios institucijos, t. y. Ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos bankas,
sugriežtins tam tikras taisykles ar reikalavimus, o tai galėtų apriboti Lietuvos pašto veiklos galimybes.
Lietuvos paštas konkuruoja rinkoje, kurioje daugėja konkurentų ir traukiasi atskiri rinkos segmentai, kuriuose
bendrovė generuoja dideles pajamas. Kyla rizika, kad Lietuvos paštas nesugebės atsverti ar išlaikyti gaunamų
pajamų besitraukiančiuose rinkos segmentuose. Bendrovė, siekdama išlaikyti užimamą rinkos dalį, atitikti
teikiamų paslaugų kokybei keliamus reikalavimus, orientuoja paslaugų plėtros strategiją į augančias rinkas ir
siekia mažinti veiklos sąnaudas.
Lietuvos ekonominė padėtis daro įtaką bendrovės pardavimo apimtims ir – atitinkamai – veiklos rezultatams.
Pašto paslaugos turi stiprų koreliacinį ryšį su bendra šalies ekonomikos būkle. Svarbiausi veiksniai, darantys
poveikį bendrovės veiklai, yra gyventojų ir įmonių perkamoji galia, nedarbo ir pajamų lygis, nuo kurių
priklauso teikiamų paslaugų paklausa. Visi šie veiksniai priklauso nuo ekonomikos išsivystymo lygio. Dėl
internetu teikiamų paslaugų plėtros ir pašto paslaugų pakeičiamumo elektroninėmis tradicinių pašto
paslaugų paklausa rinkoje mažėja, tad bendrovei neišvengiamai gresia dalies pajamų praradimas.
Informacija apie finansines rizikas (kredito, palūkanų normos, valiutų kurso, likvidumo) pateikta 2016 m.
bendrovės finansinių ataskaitų 27 pastaboje.
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Galimybės ir grėsmės
Grėsmės

Galimybės
Naujų didesnės pridėtinės vertės paslaugų kūrimas

Atsigaunanti darbo rinka, grėsmė prarasti
geriausius darbuotojus

Daiktų siuntimo rinkos dalies didinimas

Naujų konkurentų (tarp jų ir tarptautinių)
atsiradimas daiktų siuntimo rinkoje

Esamų paslaugų tobulinimas pasiūlant klientams daugiau
papildomos vertės

Mažėjantis gyventojų skaičius

Elektroninių paslaugų ir kanalų plėtra

Minimalios ir vidutinės algos didėjimas

LP grupės fizinės infrastruktūros optimizavimas

Galimi nepalankūs reguliavimo pakeitimai

Klientų aptarnavimo kaštų mažinimas

Greitesnis informacijos siuntimo paslaugų rinkos traukimasis,
nei planuota (dėl elektroninių pakaitalų)

Pagrindinės veiklos procesų tobulinimas ir automatizavimas
Didelės plėtros galimybės finansinių paslaugų rinkoje dėl
prieigos prie klientų
Verslo įmonių įsigijimų galimybės siekiant plėsti ir
diversifikuoti veiklą

Tyrimų ir plėtros veikla
Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas
investicijas. 2017–2021 m. bus tęsiami projektai, svarbūs Lietuvos pašto naujų paslaugų plėtrai, paslaugų
procesų automatizavimui ir darbų optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų poreikiams ir
patogumui.
Rezultatų atitiktis bendrovės tikslams
Lietuvos paštas, įgyvendindamas išsikeltus tikslus, 2016 m. uždirbo 993 tūkst. Eur grynojo pelno vietoj
planuotų 372 tūkst. Eur.
Vienas iš bendrovės tikslų yra išlaikyti lyderystę pašto paslaugų rinkoje ir plėtoti tarptautines pašto paslaugas.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenimis, bendrojoje pašto paslaugos rinkoje pagal 2016 m.
IV ketvirtį gautas pajamas Lietuvos paštas užėmė didžiausią rinkos dalį – 40,1 proc., o pagal gautas pajamas
už siuntas, siunčiamas pašto tinklu, – 96,4 proc.
Siekdama veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės bendrovė optimizuoja ir modernizuoja vidaus procesus,
atnaujina informacines sistemas.
Verslo (sutartį sudariusių) klientų poreikiams įdiegta elektroninė Lietuvos pašto savitarnos sistema (e.
savitarna). E. savitarnoje galima sekti siunčiamų registruotųjų siuntų kelią, eliminuojama adresavimo klaidos
tikimybė: suvesti adresai yra tikrinami, siuntoms Lietuvoje priskiriami pašto kodai, o į užsienį siunčiamoms
siuntoms parenkami būtini užpildyti muitinės dokumentai, nurodoma, kaip teisingai šiuos pildyti.
Vykdant projektą „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims
pristatymo sistemos sukūrimas“ įdiegta e. pristatymo sistema. Laimėjęs Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Susisiekimo ministerijos skelbtą konkursą, Lietuvos paštas tapo oficialiu e. pristatymo sistemos
operatoriumi. Visus 2016 m. bendrovė aktyviai vykdė e. pristatymo sklaidos bei viešinimo veiklą.
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Planai ir prognozės
Atsižvelgdama į Lietuvos pašto 2017–2021 m. strateginius tikslus bendrovė inicijuoja ir tęsia jau pradėtas
automatizavimo, veiklos ir infrastruktūros optimizavimo bei kokybės gerinimo iniciatyvas.
2017 m. Lietuvos paštas skirs ypatingą dėmesį pajamų augančiose rinkose didinimui – numatomas tolygus
pajamų iš daiktų siuntimo paslaugų augimas bendrojoje pajamų struktūroje.
Veiklos sąnaudos 2017 m. didės dėl darbo užmokesčio fondo augimo (tai sąlygos minimalaus ir vidutinio
darbo užmokesčio augimas darbo rinkoje) ir didesnių tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio
paštais sąnaudų. Nepaisant to, Lietuvos paštas įgyvendins daug veiklos efektyvumo iniciatyvų, kurios leis
valdyti veiklos sąnaudas.
2017 m. bendrovė planuoja investuoti 5,9 mln. Eur, siekdama didinti veiklos efektyvumą, mažinti veiklos
sąnaudas ir modernizuoti paštus. Šitaip bus sudarytos sąlygos sparčiau ir efektyviau aptarnauti klientus –
įgyvendinami klientų pasitenkinimo didinimo strateginės krypties tikslai.
Bendrovė diegia „Ateities laiškininko“ projektą, jo tikslas – automatizuoti laiškininko teikiamų pašto paslaugų
procesus, didinant efektyvumą, pakeisti paslaugų teikimo procesą, idant pasinaudoti pašto paslaugomis
klientai galėtų ne tik pašte, bet ir neišeidami iš namų.
Pašto ženklų leidyba
Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia 25–27 naujus pašto mokos ženklus. Išleisti ir išimti iš apyvartos
pašto mokos ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 5
pastraipa).
Pašto ženklų temos renkamos remiantis Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos
taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-258, II skirsniu, o pašto
ženklų projektai renkami bei spausdinami – minėtojo įsakymo III ir IV skirsniais.
2016 m. į apyvartą buvo išleisti šie pašto ženklai ir serijos:


















2016 01 02 – Lietuvos herbo simbolis Vytis vėliavose (6 pašto ženklų standartinė serija);
2016 01 12 – Sausio 13-osios įvykiams – 25 metai (pašto ženklas);
2016 02 13 – Lietuvos raudonoji knyga. Grybai (2 pašto ženklų serija);
2016 02 20 – Juliui Juzeliūnui – 100 metų (pašto ženklas);
2016 03 05 – Technikos paveldas. Naujųjų verkių popieriaus fabrikas (pašto ženklas);
2016 04 02 – Turizmas Lietuvoje. Kauno ąžuolynas (pašto ženklas);
2016 04 16 – Japonijos ir Lietuvos Respublikos diplomatiniams santykiams – 25 metai (pašto
ženklas);
2016 05 07 – Europa. Think Green (2 pašto ženklų serija);
2016 06 04 – Garsūs pasaulio žmonės, kilę iš Lietuvos (pašto ženklas);
2016 06 25 – Lietuvos gyvūnai. Žemaitukai (pašto blokas);
2016 07 09 – Kulinarinis paveldas (pašto ženklas);
2016 08 06 – 2016 m. vasaros olimpinės žaidynės (2 pašto ženklų serija);
2016 09 17 – 25-osios Lietuvos priėmimo į Jungtines Tautas metinės (pašto ženklas);
2016 10 08 – Šiuolaikinis lietuvių menas. Grafika (pašto ženklas);
2016 10 29 – Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės (pašto ženklas);
2016 11 05 – Lietuvos valstybės atkūrimui – 100 metų (pašto blokas);
2016 11 08 – Baltijos asamblėjai – 25 metai (pašto ženklas);
2016 11 12 – Šv. Kalėdos ir Naujieji metai ( 2 pašto ženklų serija).

Lietuvos verslo įmonėms Lietuvos paštas suteikė galimybę įsigyti unikalų reprezentacinį pašto ženklą. 2016
metais išleisti reprezentaciniai pašto ženklai:
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2016 m. sausio 29 dieną – vienai didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių šalyje –
„Žemaitijos pienui“;
2016 m. birželio 3 dieną – valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai;
2016 m. birželio 15 d. – socialinės atsakomybės projektui „Trys seserys“;
2016 m. spalio 14 d. – viešajai įmonei „Nacionalinis automobilių klubas“;
2017 m. kovo 3 d. – Lietuvos LION klubų asociacijai.

2016 metais buvo išleisti keturi ketvirtinio informacinio leidinio, skirto filatelistams, žurnalistams ir bendrovės
regionams, „Ekspresinformacija“ numeriai.
Socialinė atsakomybė
Aplinkosauga
Prie visuotinės aplinkos švarinimosi akcijos „Darom“ su metų prioritetu „Oro taršos mažinimas“ prisijungė
per 2 tūkst. mūsų bendrovės darbuotojų. Lietuvos paštas aktyviai ragino į šią akciją įsitraukti ir gyventojus –
talkoje daugelyje šalies miestų, mažesnių miestelių ir kaimų aplinka buvo švarinama drauge „apsivalant“ ir
nuo senų, nebenaudojamų kiemuose ir šalikelėse riogsančių laiškų dėžučių blokų.
Darbuotojai
„Lietuvos pašto darbuotojų sveikatingumo programa“ Europos paštų sąjungos organizuotame konkurse
laimėjo pirmąją vietą Socialiai atsakingos įmonės nominacijoje. Programoje dalyvavo apie 500 įmonės
darbuotojų.
Jau penktus metus iš eilės gegužė skelbiama Gero aptarnavimo mėnesiu. Gyventojai balsavo ir išrinko
geriausiai klientus aptarnaujančius Lietuvos pašto darbuotojus. Beveik 3,5 tūkst. klientų įvertino laiškininkų,
paštų viršininkų ir klientų aptarnavimo specialistų, finansinių paslaugų „PayPost“ skyrių darbuotojų ir LP
EXPRESS kurjerių kasdienį darbą. Iš viso išrinkta 15 geriausiai ir paslaugiausiai klientus aptarnaujančių
Lietuvos pašto darbuotojų: po tris laiškininkus, paštuose dirbančius klientų aptarnavimo specialistus, paštų
viršininkus, „PayPost“ skyrių darbuotojus ir LP EXPRESS kurjerius.
Kelis kartus per metus administracijos darbuotojai tradiciškai tampa neatlygintinais kraujo donorais.
Bendradarbiavimas vykdomas su Nacionaliniu kraujo centru.
Bendruomenės
Bendrovės darbuotojai prisijungė prie akcijos „Pagalba daiktais“ – gausiai pasidalino buityje praverčiančiais
įrankiais, priemonėmis, prietaisais. Visi akcijoje surinkti daiktai pasiekė daugiavaikes šeimas, vienišas mamas,
senjorus ir kitus sunkiai besiverčiančius žmones.
Už bendrovės administracijos darbuotojų suaukotus pinigus vaikų dienos centrui „Sotas“ buvo padovanotas
šachmatų stalas, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro vaikams – šviesos stalas.
Bendrovė prisijungė prie nacionalinio projekto „Už saugią Lietuvą“ – globoja Širvintų vaikų dienos centrą,
kuriame kasdien apsilanko daugiau nei 30 vaikų. Kalėdų proga vaikų dienos centro vaikai rašė laiškus Kalėdų
seneliui. Bendrovės darbuotojai išpildė per 40 vaikų svajones.
Įmonė dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“.
Švietimas
Balandžio 1 dieną Vilniaus Užupio Respublika šventė 19-ąsias Neprigulmybės metines. Renginio metu Užupio
paštas buvo paskelbtas Užupio vertybe.
Kartu su Nacionaliniu diktantu buvo renkami sudėtingiausios rašybos žodžiai – gyventojai socialiniuose
tinkluose buvo skatinami įsidėmėti jų rašybą.
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Bendrovė dalyvavo Vilniaus kolegijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Kontaktų mugėje“,
organizuotoje visų fakultetų studentams, siekiant megzti kontaktus, atsakyti į studentų keliamus klausimus ir
išnaudoti puikią galimybę pabendrauti, padiskutuoti su šauniais, aktyviais kolegijos studentais.
Balandžio mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo surengta kolekcininko Antano Burkaus filatelinė paroda, joje
buvo galima išvysti vieno žymiausių XX a. lietuvių dailininkų, karo pabėgėlio Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–
1997) sukurtus pašto ženklus. Pasak meno kritikų, tai – gražiausi kada nors Vokietijoje pasirodę pašto ženklai.
Balandžio mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo surengta Andriaus Šimkaus pašto ženklų paroda „Vilnius –
Lietuvos valstybės sostinė“, joje žvilgsnis į Vilnių buvo pateiktas per Lietuvos ir įvairių pasaulio valstybių leistus
pašto ženklus ir vokus.
Birželio mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo eksponuojama žinomo filatelisto ir kolekcininko Henriko
Kebeikio pašto ženklų ir vokų paroda „Žmonės Mėnulyje“. Paroda eksponuota ne tik Lietuvoje, bet ir JAV,
Italijoje, kaimyninėje Baltarusijoje. Tarptautinėse filatelijos parodose ši ekspozicija buvo apdovanota net 9
medaliais.
Rugsėjo mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo eksponuojama suvenyrinių vokų paroda „Lietuviškas kultūros
elitas“. Parodos autorius – Antanas Rimantas Šakalys. Parodoje eksponuota daugiau nei 320 suvenyrinių
vokų.
Gruodžio mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo pristatyta lito nominalo pašto ženklų paroda ir dr. Jono
Basanavičiaus portretas. Ekspozicijos stenduose – daugiau nei 600 vienetų lito nominalo pašto ženklų.
Įmonėje surengta per 100 ekskursijų ir kūrybinių seminarų vaikams visoje Lietuvoje.
Informacija apie specialiuosius įpareigojimus
Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų
įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ bendrovė
specialiaisiais įpareigojimais laiko universaliosios pašto paslaugos teikimą ir periodinių leidinių pristatymą
kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams.
Bendrovė 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinyje balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitoje nepateikia finansinės
informacijos paskirstymo pagal atliekamas funkcijas. Informacija apie bendrovės vykdomus specialiuosius
įpareigojimus pateikta atskiru dokumentu.
Informacija apie Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo IV–VII skyrių
nuostatų laikymąsi
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. 1052 patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis. 2016 metų metinis pranešimas parengtas
atsižvelgiant į Skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatas ir reikalavimus.

Generalinė direktorė
Lina Minderienė
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendrųjų pajamų ataskaita
Pastabos
Pardavimo pajamos
Kitos pajamos

4
5

Su darbuotojais susijusios sąnaudos
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos
Komunalinių paslaugų sąnaudos
Transporto nuoma
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos
Turto remontas ir priežiūra
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Kitos sąnaudos

6

Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos (sąnaudos)
Pelnas (nuostoliai)
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

7
7
24

2016 m.
66 424 328
767 850
67 192 178

2015 m.
(pertvarkyta)
67 386 053
1 325 582
68 711 634

(40 669 218)
(10 902 160)
(1 886 797)
(2 361 775)
(1 287 081)
(2 379 634)
(1 621 732)
(5 208 977)
(66 317 375)
874 803
783 116
( 623 275)
1 034 644
( 42 021)
992 623

(36 673 756)
(12 670 061)
(1 889 870)
(2 270 648)
(1 458 441)
(2 291 316)
(1 578 246)
(21 054 008)
(79 886 346)
(11 174 711)
1 164 632
(1 185 213)
(11 195 293)
507 627
(10 687 666)

-

-

-

-

992 623

(10 687 666)

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
Bendrųjų pajamų už metus iš viso

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas 2017 m. balandžio 7 d. patvirtino ir pasirašė:

Lina Minderienė

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos departamento vadovė,
vyriausioji buhalterė
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(parašas)

(parašas)
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UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės būklės ataskaita

8
9
10
11
24

2 882 095
26 870 900
2 032 698
6 003 265
136 190
37 925 148

2015 m.
gruodžio 31 d.
(pertvarkyta)
1 912 278
27 604 323
2 866 982
3 186 080
84 019
35 653 682

Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui
Atsargos
Iš pirkėjų gautinos sumos
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

12
13
14

1 028 669
3 077 752
5 665 661

1 476 398
2 015 189
6 707 264

15

15 742 693

11 826 502

Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16
17

3 786 653
4 682 231
33 983 659
71 908 807

3 085 045
3 049 358
28 159 756
63 813 439

18
19

32 791 579
861 254
2 381
(10 560 415)
23 094 799

32 791 579
731 448
(10 687 666)
22 835 361

20
22
23
24

5 062 411
339 800
11 517
5 413 728

11 671 699
402 186
13 327
12 087 212

20

5 423 346
11 858 331
24 376 262
460 299
1 282 043
43 400 281
48 814 008
71 908 807

6 886 776
21 166 458
386 016
55 140
396 476
28 890 866
40 978 078
63 813 439

Pastabos
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Investicinis turtas
Ilgalaikis finansinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Turto iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas
Privalomas rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
Nuosavo kapitalo iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos
Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Dotacijos ir subsidijos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis
Pelno mokestis
Kitos mokėtinos sumos

25
22
24
26

Įsipareigojimų iš viso
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

2016 m.
gruodžio 31 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas 2017 m. balandžio 7 d. patvirtino ir pasirašė:

Lina Minderienė

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos departamento vadovė,
vyriausioji buhalterė
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UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita
Pastabos

2016 m.

2015 m.
(pertvarkyta)

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynasis pelnas (nuostoliai)

992 623

(10 687 666)

94 192
1 621 732
( 111 952)

109 076
1 578 247
( 497 490)

83 933

4 804 369

252 508
(904 510)
11 897
915 060
1 195 037
(2 269 996)
( 52 171)
( 266 190)
1 562 163

( 25 204)
7 597 601
69 949
2 878 397
(1 090 187)
( 616 703)
( 52 825)
4 067 565

( 893 259)
881 356

( 540 125)
(3 230 399)

(2 239 345)

2 405 103

4 795 149

( 291 511)

1 986 513

1 321 002

( 204 211)

( 238 369)

5 888 366

3 493 266

(2 095 010)
1 297 336
(2 289 000)
571 316
258 314

( 21 966)
(2 224 668)
2 939 513
(2 570 052)
807 873
276 590

(2 257 044)

( 792 710)

2 039 893
(3 225 835)
( 692 298)
( 120 208)
(1 998 448)
1 632 873
3 049 358
4 682 231
4 682 231

2 876 080
(24 468 252)
( 186 734)
( 226 784)
(22 005 690)
(19 305 134)
22 354 492
3 049 358
3 049 358

247 770

-

Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas)
Ilgalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo skirto parduoti ir nematerialiojo turto
nurašymas ir vertės sumažėjimo pokytis
Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimo pokytis
Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimo pokytis
Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)
Atidėjinių pasikeitimas
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas
Sukauptų pajamų pasikeitimas
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas

24
8, 9, 10, 23
5,6
3,5,8, 9
11, 13, 14
11
22
26

24

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargų (padidėjimas)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų
(padidėjimas) sumažėjimas
Skolų tiekėjams (sumažėjimas) padidėjimas

13
14

Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas

25, 26

Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Gautos palūkanos, dividendai

11
8, 9
5, 6, 9, 12
11
11
7

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
Dividendų (išmokėjimas)
(Sumokėtos) palūkanos
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

20
20
7

Papildoma pinigų srautų informacija:
Nepiniginė investicinė veikla:
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas skolon
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pastabos
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.

Įstatinis
kapitalas
32 791 579

684 765

-

46 683

32 791 579
32 791 579
32 791 579

731 448
129 806
-

Grynasis pelnas (nuostoliai) (pertvarkyta)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Viso bendrųjų pajamų (pertvarkyta)
Pervesta į privalomąjį rezervą
Patvirtinti dividendai
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.
(pertvarkyta)
Grynasis pelnas
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Viso bendrųjų pajamų
Pervesta į privalomąjį rezervą
Pervesta į kitus rezervus
Panaudota iš kitų rezervų
Patvirtinti dividendai
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.

19
19
19

Privalomasis
rezervas

861 254
861 254

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Kiti rezervai
-

43 268
( 40 887)
2 381
2 381

233 417

Iš viso
33 709 761

(10 687 666) (10 687 666)
(10 687 666) (10 687 666)
( 46 683)
( 186 734)
( 186 734)
(10 687 666)
992 623
992 623
( 129 806)
( 43 268)
( 692 298)
(10 560 415)
(10 560 415)

22 835 361
992 623
992 623
( 40 887)
( 692 298)
23 094 799
23 094 799

Išmokėtų dividendų ir vidutinio akcijų skaičiaus santykis už 2016 m. - 0,006 (2015 m. - 0,002) (18 pastaba)

0
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1 Bendroji informacija
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:
J.Jasinskio g. 16,
Vilnius,
Lietuva.
Bendrovė savo veiklą pradėjo 1992 m. sausio 2 d. ir buvo pavadinta Valstybės įmonė Lietuvos paštas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštą“ nuo 2006 m. sausio 3
d. pertvarkė valstybės įmonę Lietuvos paštas į Akcinę bendrovę Lietuvos paštas.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija valdo 100 procentų Bendrovės akcijų. Bendrovės veikla apima universaliųjų, kitų pašto, kurjerių,
finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.
2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro (2015 m. gruodžio 31 d.- 0,29
euro ). Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų, visos akcijos yra paprastosios ir pilnai apmokėtos.
Bendrovė filialų neturi.
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo šias 100 proc. valdomas dukterines įmones: UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų
sprendimai“ ir UAB „Baltic post", kurių duomenys 2016 m. gruodžio 31 d. buvo:
UAB „Baltic post"

UAB „LP mokėjimų sprendimai“

Lietuva
100 proc.
0
(140 127)
(6 305 874)
Kurjerių paslaugos

Lietuva
100 proc.
2 896
107 237
90 093
Konsultacinės paslaugos

Šalis
Bendrovės valdomų akcijų dalis
Investicijos dydis ( apskaitinė vertė Eur.)
2016 m. pelnas (nuostoliai)
Nuosavas kapitalas 2016 -12- 31 d.
Veikla

UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“
Lietuva
100 proc.
2 896
(23 829)
21 447
Spausdinimo paslaugos

Bendrovė yra įgijusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, pagal kurią turi teisę teikti tokias paslaugas:
- elektroninių pinigų leidimą, platinimą, išpirkimą;
- paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios
operacijos;
- paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios
operacijos;
- mokėjimo operacijų vykdymą, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo
paslaugų teikėjo įstaigoje: tiesioginio debeto pervedimų vykdymą, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus; mokėjimo operacijų
vykdymą naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone; kredito pervedimų vykdymą, įskaitant periodinius pervedimus;
- mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;
- pinigų perlaidas.
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 5 649 (2015 m. gruodžio 31 d. – 5 678).
Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2017 m. balandžio 7 d. Bendrovės akcininkas turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines
ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės paruošti naujas finansines ataskaitas.
2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka
Pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant Bendrovės 2016 m. finansines ataskaitas yra šie:
2.1

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Bendrovės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus
taikyti Europos sąjungoje (toliau – ES).
Šios finansinės ataskaitos yra atskiros Bendrovės finansinės ataskaitos, kurios parengtos įsigijimo savikainos principu. Konsoliduotos Akcinės
bendrovės Lietuvos paštas ir jos dukterinių įmonių ataskaitos yra pateikiamos atskirai. Su jomis susipažinti galima Bendrovės biure adresu
J.Jasinskio g. 16, Vilnius.
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2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.1

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų taikymas
Bendrovės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisos, kurios buvo pritaikytos nuo 2016 m. sausio 1 d.:
·

1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pataisos: Atskleidimo iniciatyva

Šių pataisų tikslas yra išaiškinti 1 TAS, siekiant atsižvelgti į suprantamas kliūtis ataskaitų ruošėjams, naudojantiems savo vertinimus,
pateikiamose finansinėse ataskaitose. Pakeitimai įsigaliojo nuo ar po 2016 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Ši pataisa neturėjo
įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
·
16 TAS „Ilgalaikis materialusis turtas “ ir 38 TAS „Nematerialusis turtas“ pataisos: Priimtinų nusidėvėjimo ir amortizacijos metodų
paaiškinimas
Ši pataisa įsigaliojo nuo ar po 2016 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais ir pateikia papildomas gaires, kaip ilgalaikio materialiojo
turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas ir amortizacija turi būti skaičiuojama. Paaiškinama, jog pajamomis pagrįstas metodas nėra laikomas
tinkamu naudojimui. Ši pataisa neturėjo įtakos Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams, kadangi Bendrovė nenaudoja pajamomis pagrįstų
nusidėvėjimo ar amortizacijos normų.
·

16 TAS „Ilgalaikis materialusis turtas “ ir 41 TAS „Žemės ūkis“ pataisos: Vaisiniai augalai

Ši pataisa įsigaliojo nuo ar po 2016 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Nuo šiol vaisiniai augalai patenka į 16 TAS „Ilgalaikis
materialusis turtas” apimtį, ir jiems yra taikomi visi šiame standarte numatyti reikalavimai. Ši pataisa neturėjo įtakos Bendrovės finansinei
atskaitomybei, kadangi Bendrovė neturi vaisinių augalų.
·

19 TAS „Išmokos darbuotojams“ pataisos

Pataisos įsigaliojo nuo ar po 2015 m. vasario 1 d. prasidėjusiais finansiniais metais. Šios pataisos nurodo, kaip apskaityti darbuotojų įnašus į
nustatytų įmokų planus. Pataisų tikslas supaprastinti nuo darbo stažo nepriklausančių įmokų apskaitą, pavyzdžiui kuomet įmokos
apskaičiuojamos kaip fiksuotas procentas nuo darbuotojo darbo užmokesčio. Kadangi Bendrovės darbuotojai nedaro tokių įnašų, šios pataisos
taikymas neturėjo įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
·

27 TAS „Nuosavybės metodas atskirose finansinėse ataskaitose“ pataisos

Pataisa įsigaliojo nuo ar po 2016 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Pataisos sugrąžina nuosavybės metodą kaip galimą
alternatyvą investicijų į dukterines, bendras įmones ir asocijuotas įmones apskaitai bendrovės atskirose finansinėse ataskaitose. Šių pataisų
taikymas neturėjo įtakos Bendrovės finansinei atskaitomybei, kadangi Bendrovė taiko savikainos metodą.
·

11 TFAS „Jungtinė veikla“: Jungtinės veiklos dalies įsigijimo apskaita

Pataisa įsigaliojo nuo ar po 2016 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 11 TFAS apibrėžia bendrų įmonių ir jungtinės veiklos dalies
įsigijimo apskaitą. Pataisoje pateikiamos naujos gairės, kaip apskaityti jungtinės veiklos dalies, kuri atitinka verslo apibrėžimą pagal TFAS,
įsigijimą ir nurodoma tinkama tokių įsigijimų apskaitos tvarka. Šių pataisų taikymas neturėjo įtakos Bendrovės finansinei atskaitomybei, kadangi
Bendrovė neturėjo sąndorių, kurie patektų į šios pataisos tvarkymo sritį.
2013 m. gruodžio mėn. TASV išleido 2010 – 2012 Ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisas. Pataisos įsigaliojo nuo ar po
2015 m. vasario 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Dėl šių pataisų gali atsirasti pasikeitimų Bendrovės apskaitos politikoje ar
atskleidžiamoje informacijoje, tačiau jos neturėjo įtakos Bendrovės fianasinei būklei ar rezultatams:
§ 2 TFAS „Mokėjimas akcijomis”;
§ 3 TFAS „Verslo jungimai“;
§ 8 TFAS „Veiklos segmentai“;
§ 13 TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“;
§ 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai”;
§ 24 TAS „Susijusių šalių atskleidimas”;
§ 38 TAS „Nematerialusis turtas“.
TASV išleido 2012–2014 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisas. Pataisos įsigaliojo nuo ar po 2016 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais. Nė viena iš šių pataisų neturėjo įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
§ 5 TFAS „Ilgalaikis turtas skirtas parduoti ir veiklos nutraukimas“;
§ 7 TFAS „Finansinės priemonės: Atskleidimas“;
§ 19 TAS „Išmokos darbuotojams“;
§ 34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ .

29

AKCINĖS
AKCINĖS
AKCINĖS
BENDROVĖS
BENDROVĖS
BENDROVĖS
LIETUVOS
LIETUVOS
LIETUVOS
PAŠTO
PAŠTO
FINANSINĖS
PAŠTO
FINANSINĖS
FINANSINĖS
ATASKAITOS
ATASKAITOS
ATASKAITOS
UŽ UŽ
2016
2016
UŽ
M. 2016
M.
GRUODŽIO
GRUODŽIO
M. GRUODŽIO
31 D.
31 PASIBAIGUSIUS
D. 31
PASIBAIGUSIUS
D. PASIBAIGUSIUS
FINANSINIUS
FINANSINIUS
FINANSINIUS
METUS
METUS
METUS
(Visos
(Visos
sumos
(Visos
sumos
pateiktos
sumos
pateiktos
pateiktos
eurais,
eurais,
jeieurais,
nenurodyta
jei nenurodyta
jei nenurodyta
kitaip)
kitaip)kitaip)
2

Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.1

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai
Bendrovė nepritaikė šių TFAS ir TFAAK išaiškinimų, kurie jau yra patvirtinti šių finansinių ataskaitų pasirašymo datą, bet dar neįsigalioję:
9 TFAS „Finansinės priemonės“ (įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais)
9 TFAS pakeičia 39 TAS ir pateikia naujus reikalavimus vertinimui ir klasifikavimui, vertės sumažėjimo ir apsidraudimo sandorių apskaitai.
Bendrovė dar neįvertino šio standarto taikymo įtakos.
15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ( įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais)
15 TFAS nustato penkių pakopų modelį, kuris taikomas pagal sutartis su klientu uždirbtoms pajamoms pripažinti nepriklausomai nuo pajamas
uždirbusio sandorio tipo ar ūkio šakos. Reikės atskleisti išsamią informaciją, įskaitant bendros pajamų sumos paskirstymą į komponentus;
informaciją apie veiklos įsipareigojimus; sutarties turto ir įsipareigojimų straipsnių likučių pokyčius tarp laikotarpių ir pagrindinius sprendimus
bei apskaitinius įvertinimus. Bendrovė dar neįvertino šio standarto taikymo įtakos.
15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (išaiškinimai) ( įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, bet ne
anksčiau nei bus priimtas ES)
Išaiškinimų tikslas yra išaiškinti TASV ketinimus rengiant 15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ reikalavimus, konkrečiau, pakeičiant
„atskiro identifikavimo“ principo apibūdinimą, nustatant veiklos įsipareigojimus, svarstant ir vertinant, ar įmonė veikia kaip pagrindinis asmuo ar
agentas, taip pat papildant intelektinės nuosavybės ir honorarų apskaitos gaires kontrolės ir licencijavimo principų taikymu. Išaiškinimai taip pat
pateikia papildomų praktinių pavyzdžių įmonėms, kurios taiko 15 TFAS pilnai retrospektyviai arba kurios nutaria taikyti modifikuotą
retrospektyvų būdą. Bendrovė dar neįvertino šio standarto taikymo įtakos.
16 TFAS „Nuoma“ ( įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, bet ne anksčiau nei bus priimtas ES)
16 TFAS pakeičia 17 TAS ir nurodo, kaip pripažinti, vertinti ir atskleisti nuomą. Standarte pateikiamas vienintelis nuomininko apskaitos modelis,
pagal kurį reikalaujama, kad nuomininkai pripažintų turtą ir įsipareigojimus pagal visas nuomos sutartis, nebent nuomos terminas yra 12
mėnesių ar trumpesnis, arba turtas yra mažavertis. Nuomotojų apskaita iš esmės nesikeičia. Bendrovės vadovybės vertinimu dėl standarto
taikymo reikšmingai padidės Bendrovės turtas ir įsipareigojimai.
7 TAS „Pinigų srautų ataskaita“ pataisos: Atskleidimo iniciatyva (įsigalioja nuo ar po 2017 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais,
bet ne anksčiau nei bus priimtos ES)
Pataisos patobulina finansinių ataskaitų naudotojams pateikiamą informaciją apie įmonės finansinę veiklą. Įmonės privalo atskleisti
įsipareigojimų pasikeitimus dėl finansinės veiklos, įskaitant pasikeitimus dėl pinigų srautų ir ne piniginius pokyčius, pavyzdžiui, pateikdamos
įsipareigojimų, kylančių dėl finansinės veiklos, laikotarpio pradžios ir pabaigos likučių finansinės būklės ataskaitoje suderinimą. Šių pataisų
taikymas neturės įtakos Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams, bet dėl jos gali būti atskleidimo finansinėse ataskaitose pokyčių.
12 TAS „Pelno mokesčiai: Atidėtojo pelno mokesčio turto iš nerealizuotų nuostolių pripažinimas“ pataisos (įsigalioja nuo ar po 2017 m. sausio
1 d. prasidedančiais finansiniais metais, bet ne anksčiau nei bus priimtos ES)
Pataisos patikslina, kaip apskaityti atidėtojo pelno mokesčio turtą nerealizuotiems nuostoliams susidarantiems iš skolos instrumentų vertinamų
tikrąja verte. Bendrovė dar nėra įvertinusi šio standarto taikymo įtakos.
2 TFAS: Akcijomis išreikštų mokėjimo sandorių klasifikacija ir vertinimas (pataisos) (įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais
finansiniais metais, bet ne anksčiau nei bus priimtos ES)
Pataisos numato reikalavimus nuosavybės teisės perdavimo ir neperdavimo sąlygų efektui apskaityti, vertinant pinigais padengtus akcijomis
išreikštus mokėjimus, akcijomis išreikštiems mokėjimo sandoriams su sudengimo galimybe dėl mokestinių įsipareigojimų bei vertinant akcijų
išreikštų mokėjimų nuostatų ir sąlygų modifikavimus, dėl kurių sandorių klasifikavimas yra keičiamas iš pinigais padengiamo į kapitalu
padengiamą. Bendrovė dar neįvertino šio standarto taikymo įtakos.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.1

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
10 TFAS ir 28 TAS pataisos – „Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotos bendrovės ar bendros įmonės“ ( 2015 m. gruodžio
mėn. TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam laikui dėl laukiamų jos vykdomo projekto tyrimo apie nuosavybės metodo taikymą rezultatų)
Pataisomis sprendžiama pripažinta neatitiktis tarp 10 TFAS ir 28 TAS reikalavimų susijusių su turto pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo
asocijuotos ar bendros įmonės. Pagrindinė pataisų pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos pajamos ar nuostoliai, kai sandoris apima verslo
perleidimą, ir pripažįstama dalis pajamų ar nuostolių, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžimo. Bendrovė dar neįvertino šio
standarto taikymo įtakos.
4 TFAS: TFAS 9 „Finansinės priemonės“ taikymas kartu su TFAS 4 „Draudimo sutartys“ (Pataisos) (įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais, bet ne anksčiau nei bus priimtas ES)
Pataisos įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Pataisos nagrinėja klausimus susijusius su naujo, TFAS 9,
finansinių priemonių standarto įsigaliojimu, prieš įgyvendinant naują draudimo sutarčių standartą, kuris vystomas Valdybos siekiant pakeisti
TFAS 4. Pataisos pateikia du variantus bendrovėms sudarančioms draudimo sutartis: laikinai taikyti TFAS 9 išimtį ir dengimo metodą, kuris leistų
bendrovėms sudarančioms draudimo sandorius, kuriems taikomas 4 TFAS, perklasifikuoti iš pelno nuotolių į kitas bendrąsias pajamas, dalį
pajamų ar sąnaudų susijusių su finansiniu turtu. Bendrovė dar neįvertino šio standarto taikymo įtakos.
40 TFAS pataisos – Pervedimai į Investicinį turtą (įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, bet ne anksčiau
nei bus priimtas ES)
Pakeitimas išaiškina, kada Bendrovė turi perkelti turtą, įskaitant dar statomą ar vystomą objektą į ar iš investicinio turto. Pakeitimas nustato, kad
naudojimas pasikeičia, kai turtas atitinka, arba nustoja atitikti, investicinio turto apibrėžimą ir yra įrodymų apie naudojimo pokyčius. Vien
vadovybės ketinimų pasikeitimas dėl turto naudojimo nėra įrodymas, kad turto naudojimo pobūdis pasikeitė. Bendrovė dar neįvertino šio
standarto taikymo įtakos.
22 TFAAK „Sandoriai užsienio valiuta ir išankstiniai apmokėjimai (išaiškinimas) (įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais
finansiniais metais, bet ne anksčiau nei bus priimtas ES)
Išaiškinimas apibūdina sandorių, kurie turi išankstinius mokėjimus užsienio valiuta, apskaitą. Išaiškinimas apima sandorius užsienio valiuta, kai
bendrovė pripažįsta nepiniginį turtą ar nepiniginius įsipareigojimus kylančius iš atlikto arba gauto išankstinio mokėjimo iki bendrovei pripažįstant
susijusį turtą, sąnaudas ar pajamas. Išaiškinimas numato, kad sandorio data, naudojama nustatant taikomą valiutos kursą, yra nepiniginio
išankstino apmokėjimo arba būsimųjų laikotarpių pajamų įsipareigojimo priminio primažinimo data. Jeigu yra daugiau negu vienas išankstinis
mokėjimas bendrovė turi nustatyti sandorio datą kiekvienam atliktam išankstiniam mokėjimui ar išankstiniam pinigų gavimui. Bendrovė dar
neįvertino šio standarto taikymo įtakos.
TASV išleido 2014–2016 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisas. 12 TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio
subjektuose atskleidimas” pataisos įsigalioja nuo ar po 2017 m. vasario 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, 1 TFAS „Tarptautinių finansinės
atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones“ pataisos įsigalioja nuo ar po 2018 m.
vasario 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 28 TAS „Investicijos į asocijuotas bendroves ir bendras įmones“ pataisas leidžiama pradėti taikyti
anksčiau. Šių pataisų taikymas neturės įtakos Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams, bet dėl jų gali būti atskleidimo pokyčių.
·
1 TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą“: šis patobulinimas patnaikina finansinių instrumentų,
darbuotojų išmokų ir investicinių bendrovių trumpalaikes atskleidimo išimtis taikant tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus pirmą
kartą.
·
28 TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones“: pataisos paaiškina, kad pirminio pripažinimo metu pasirinkimas tikrąja verte per
pelną (nuostolius) vertinti investicijas į asocijuotą ar bendrą įmonę, rizikos kapitalo organizacijai ar kitai reikalavimus atitinkančiai įmonei gali
būti taikomas vertinant kiekvieną investiciją į asocijuotąja ar bendros veiklos įmonę, atskirai.
·
12 TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas”: pataisos paaiškina, kad atskleidimo reikalavimai pagal 12 TFAS,
kiti nei apibendrintos informacijos apie dukterines, bendras ir asocijuotas įmones pateikimas, taikomi ir įmonės investicijai į dukterinę, bendrą
ar asocijuotą įmonę, kuri laikoma su tikslu parduoti, paskirstyti savininkams ar nutraukti veiklą pagal 5 TFAS.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.2

Finansinių ataskaitų valiuta
Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
Bendrovės funkcinė valiuta yra eurai. Sandoriai, sudaromi užsienio valiuta, iš pradžių apskaitomi funkcine valiuta sandorio įvykdymo datą.
Finansinis turtas ir įsipareigojimai išreikšti užsienio valiuta yra konvertuojami į funkcinę valiutą finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą,
taikant finansinės būklės ataskaitos dienos valiutos keitimo kursą.
Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien skelbia Lietuvos bankas.

2.3

Informacija pagal segmentus
Bendrovės akcijomis nėra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, todėl Bendrovė netaiko 8 TFAS „Veiklos segmentai“. Dėl šios priežasties
finansinėse ataskaitose nėra pateikiama informacija apie segmentus pagal 8 TFAS reikalavimus.

2.4

Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir
įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių
ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikes išmokas darbuotojams (2.21 ir 22 pastabos), turto vertės
sumažėjimą ir tikrosios vertės nustatymą (2.9, 2.10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 pastabos), turto naudingo tarnavimo laikotarpius( 2.6, 2.7,
8, 9 pastabos), atidėtąjį pelno mokestį (2.12 ir 24 pastabos), sukauptų pajamų pripažinimą (2.5 ir 15 pastabos), sukauptų sąnaudų pripažinimą
(2.5 ir 25 pastaba) ir periodinių leidinių pristatymo gyvenamųjų vietovių prenumaratioriams paslaugų kompensavimo gautinos sumos
nustatymas (16 pastaba). Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų
rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.

2.5

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Visos pajamos pripažįstamos atėmus pridėtinės vertės mokestį ir tiesiogiai su pardavimu susijusias nuolaidas.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis
susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį,
kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo
laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.
Pašto paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pašto ir kitų paslaugų teikimo pajamos, kai paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pripažįstamos suteikus paslaugas.
Pašto ženklų pardavimo pajamos pripažįstamos pinigų gavimo (sąskaitos išrašymo) momentu, kadangi nėra patikimo būdo nustatyti, kuriuo
periodu pašto ženklas buvo panaudotas, t.y. buvo suteiktos paslaugos.
Pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai paskirstomos tiems
laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
Pašto paslaugų teikimo užsienio paštams pajamos/sąnaudos
Bendrovės veikla grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų pašto paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo bei
atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, Bendrovė faktinius siuntinių duomenis, apimančius suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius bei
gautinas/mokėtinas sumas, pateikia ir derina su pašto paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 23 mėnesius. Faktiniai duomenys, apimantys pašto korespondencijos siuntimo suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius, pateikiami ir derinami su
pašto paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktinių pašto korespondencijos
gautinų / mokėtinų sumų skaičiavimas vykdomas po pusmečio pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kai sužinomi faktiniai įkainiai. Faktiniai
įkainiai yra paremti paslaugų kokybės tyrimais ir yra nustatomi atskiroms šalims tik praėjus nepilniems metams po ataskaitinio laikotarpio
pabaigos. Atsižvelgdama į faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis bei vėliausius žinomus galiojančius įkainius, Bendrovė atlieka
pajamų/sąnaudų sukaupimus.
Kitos pajamos
Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą.
Nuomos pajamos iš nuomojamo turto yra apskaitomos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. Palūkanų, nuomos ir kitos pajamos
pripažįstamos kaupimo principu.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.6

Nematerialusis turtas
Įsigytas nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija apskaitoma
bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per 3-10 metų naudingojo tarnavimo laikotarpį.
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs.
Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą
nematerialiojo turto naudojimo pobūdį.
Bendrovė neturi nematerialiojo turto su neribotu tarnavimo laikotarpiu.

2.7

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas,
susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos
ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertės bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos
statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas nepradėtas naudoti.
Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi
finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis, apskaičiuotas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto
likutinės vertės, apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės
per tokius įvertintus šio turto naudingo tarnavimo laikotarpius:
Pastatai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kompiuterinė technika
Ryšių priemonės
Baldai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

15 - 80 metų
6 - 10 metų
10 metų
3 - 7 metai
3 - 15 metų
10 metų
6 - 10 metų
4 - 10 metų

Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinė vertė ir nusidėvėjimo metodas yra kasmet peržiūrimi, užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą ilgalaikio
materialiojo turto naudojimo pobūdį.
2.8

Investicinis turtas
Bendrovės investicinį turtą sudaro ilgalaikis nekilnojamas turtas, kuris laikomas pajamoms iš nuomos gauti arba vertės padidėjimui pardavimo
metu. Bendrovėje investiciniu turtu laikomas turtas, kuris išnuomotas pagal vieną ar kelias veiklos nuomos sutartis ir jei išnuomotas plotas yra
reikšmingas, lyginant su bendru plotu. Investicinis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir pripažintus vertės
sumažėjimo nuostolius. Pradinę investicinio turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai
priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir
eksploatacijos, patirtos po to, kai investicinis turtas jau yra parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio,
kai jos buvo patirtos, bendrųjų pajamų ataskaitoje. Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą nurašant tokį
turtą iki jo likutinės vertės per naudingo tarnavimo laikotarpį (15-80 metų).
Investicinis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. Bet kokios pajamos
ar išlaidos, atsiradusios dėl turto nurašymo (apskaičiuojamos kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra
įtraukiamos į tų metų bendrųjų pajamų ataskaitą. Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada ir tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto
paskirtis.
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2.9

Turto vertės sumažėjimas
Finansinis turtas
Finansinio turto vertės sumažėjimas vertinamas kiekvienai finansinės būklės ataskaitos datai.
Kai paaiškėja, kad Bendrovė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, finansinio turto, apskaityto
amortizuota verte, vertės sumažėjimo ar blogų gautinų sumų nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais
pripažintų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po nurašymo
atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra pripažįstama tik tiek, kad
neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas.
Kai yra objektyvių įrodymų, kad egzistuoja nekotiruojamo nuosavybės instrumento, kuris nėra apskaitytas tikrąja verte todėl, kad tikroji vertė
negali būti patikimai įvertinta, vertės sumažėjimas, nuostolių suma įvertinama kaip skirtumas tarp apskaitinės vertės ir dabartinės apskaičiuotų
pinigų srautų vertės, diskontuotos taikant panašaus finansinio turto rinkos grąžos normą.
Kitas turtas
Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė
viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais
laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai
sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo
nuostoliai.

2.10 Tikrosios vertės vertinimas
Tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gaunama parduodant turtą ar sumokėta už įsipareigojimų perleidimą įprastu sandoriu tarp rinkos dalyvių
vertinimo datai. Tikrosios vertės nustatymas remiasi prielaida, kad turto pardavimo ar įsipareigojimų perleidimo sandoris vyksta:
-

pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje;

-

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

Pagrindinė arba palankiausia rinkos turi būti prieinamos Bendrovei.
Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma naudojant prielaidas, kurias rinkos dalyviai naudotų įvertinant turto ir įsipareigojimų kainą, darant
prielaidą, kad jie veikia siekdami geriausio ekonominio rezultato.
Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba
opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių.
Bendrovė naudoja vertinimo metodikas, kurios esamomis aplinkybėmis yra tinkamos ir apie kurias turima pakankamai duomenų tikrajai vertei
nustatyti, naudodama kuo daugiau svarbių rinkose stebimų duomenų ir kuo mažiau rinkose nestebimų duomenų.
Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėje ataskaitoje, yra suskirstomi pagal toliau aprašomą
tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai vertei nustatyti naudojamais reikšmingais žemiausio lygio duomenimis:
1 lygis – tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos aktyviosiose rinkose;
2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai rinkose stebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją
vertę;
3 lygis – vertinimo metodikos, kuriose rinkose nestebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę.
Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripažįstami pakartotinai, Bendrovė pakartotinai vertindama skirstymą nusprendžia, ar
perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos lygių (pagal žemiausio lygio duomenis, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę apskritai) kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Vertinimus atlieka vadovybė kiekvieną ataskaitinę dieną. Siekdama atskleisti informaciją apie tikrąją vertę Bendrovė nustatė turto ir
įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų pobūdį, ypatybes bei riziką ir anksčiau apibūdintą tikrosios vertės hierarchijos lygį.
2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose Bendrovė neturėjo reikšmingo pakartotinai arba vieną kartą tikrąja verte įvertinto
turto ar įsipareigojimų, išskyrus galimą parduoti ilgalaikį materialųjį turtą (11 pastaba).
Turtą ir įsipareigojimus, kurių tikroji vertė atskleidžiama finansinėse ataskaitose sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš pirkėjų ir kitos gautinos
sumos, prekybos ir kitos skolos bei paskolos. Vadovybė įvertino, kad paskolų tikroji vertė 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. buvo apytikriai lygi
jų balansinei vertei, kadangi už jas buvo mokamos kintamos palūkanų normos, o kito minėto finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė
apytiksliai prilygsta jų apskaitinei vertei daugiausiai dėl šių priemonių trumpalaikio termino 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d.
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2.11 Investicijos į dukterines įmones
Atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines įmones yra apskaitomos įsigijimo savikainos metodu. Investicijų vertė
mažinama pripažįstant investicijų vertės sumažėjimą. Toks vertės mažinimas yra vertinamas ir taikomas kiekvienai investicijai atskirai.
2.12 Pelno mokestis
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis yra apskaitomas bendrųjų pajamų
ataskaitoje, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra susijęs su straipsniais, tiesiogiai apskaitytais nuosavame kapitale, tada jis apskaitomas nuosavame
kapitale.
Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių
priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Bendrovė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai
Bendrovė 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 2015 m. sausio 1 d. perkeltinais mokestiniais
nuostoliais galima padengti ne daugiau kaip 70 proc. einamųjų mokestinių metų apmokestinamojo pelno.
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų
apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris,
kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie
buvo priimti ar iš esmės priimti finansinės būklės ataskaitos datą.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje
atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra
pripažįstama finansinėse ataskaitose.
2.13 Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui
Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesniąją iš apskaitinės ir tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidas. Ilgalaikis turtas
priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balansinė vertė atsipirks jį parduodant, o ne tęsiant jo eksploataciją. Ši sąlyga tenkinama tik tuomet, kai
pardavimas yra labai tikėtinas ir turtas yra visiškai paruoštas greitam pardavimui. Perklasifikavus ilgalaikį turtą į turtą laikomą pardavimui, jam
sustabdomas nusidėvėjimo skaičiavimas.
Jei Bendrovės turtas klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nebetenkina aukščiau aprašytų sąlygų, 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).
2.14 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 pardavimo 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
Bendrovė vėliau neatgauna iš valstybinių institucijų. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
2.15 Finansinis turtas
Vadovaujantis TAS 39 „Finansiniai instrumentai: pripažinimas ir vertinimas“ Bendrovės finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą,
vertinamą tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje, investicijas, laikomas iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas ir galimą
parduoti finansinį turtą. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo (pardavimo) dieną. Pirminio pripažinimo metu
finansinis turtas yra apskaitomas tikrąja verte, įtraukiant (išskyrus finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje) sandorio
sudarymo išlaidas.
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinė finansinė priemonė su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuria
neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos iš pradžių yra apskaitomos suteikto atlygio tikrąja verte. Gautinos sumos po pirminio
pripažinimo yra apskaitomos amortizuota verte naudojant efektyvios palūkanų normos metodą atėmus bet kokius vertės sumažėjimo
nuostolius. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra
amortizuojamas.
Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti sumažėjusi, tada balansinė gautinų sumų
vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimų sąskaitą. Nuvertėjusios paskolos ir gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos
kaip nebeatgaunamos.
2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo jokio galimo parduoti finansinio turto, investicijų laikomų iki išpirkimo termino ir finansinio
turto vertinamo tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje.
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2.16 Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas
Finansinis turtas
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra nutraukiamas, kai:
-

baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;

Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per trumpą
laiką;
Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusią
riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę.
Kai Bendrovė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia nei išlaiko su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir neperleidžia
turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Bendrovė yra vis dar susijusi. Bendrovės sąsaja su turtu, kuris buvo perleistas kaip
garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią Bendrovei gali tekti sumokėti.
Finansiniai įsipareigojimai
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai vienas esamas finansinis
įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės
pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių
verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip pelnas arba nuostoliai.
2.17 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.
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
palūkanas ir kitas su lėšų skolinimusi patirtas išlaidas. Bendrovės pasirinkimu, tikslinės paskolos užbaigus tikslinės paskirties turto
statybą/įsigijimą netampa bendrosiomis, todėl susijusios skolinimosi išlaidos toliau nekapitalizuojamos.
Bendrovė taiko kapitalizavimo principą visam turtui, tačiau per 2016 ir 2015 m. nebuvo patirta skolinimosi išlaidų, atitinkančių minėtus
kapitalizavimo kriterijus.
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2.19 Lizingas (finansinė nuoma) ir veiklos nuoma
Nustatymas ar sutartis laikoma nuomos sutartimi yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar sutartis yra susijusi su
specifiško turto naudojimu bei ar sutartis suteikia teisę naudoti turtą.
Finansinė nuoma - Bendrovė kaip nuomininkas
Finansinė nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda perduodama Bendrovei kaip turto savininkui, yra
kapitalizuojama lizingo sutarties pasirašymo metu lizinguojamo turto tikrąja verte ar, jei mažesnė, minimalių lizingo mokėjimų dabartine verte.
Lizingo mokėjimai yra paskirstyti tarp finansinių sąnaudų ir lizingo įsipareigojimo dengimo tam, kad būtų pasiekta tolygi palūkanų norma likusiai
mokėjimų daliai. Finansinės sąnaudos yra apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Lizinguojamas nuomojamas turtas yra nudėvimas per trumpesnį laikotarpį (naudingo tarnavimo laiko ar nuomos laikotarpį), jei nėra reikšmingo
įrodymo, kad Bendrovė perims nuosavybę finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje.
Veiklos nuoma - Bendrovė kaip nuomininkas
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal
veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį.
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja verte, bet koks pelnas
ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto,
išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami
proporcingai nuomos įmokoms per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji
vertė, yra atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti.
Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą nuomos
laikotarpį.
Veiklos nuoma - Bendrovė kaip nuomotojas
Nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda Bendrovės neprarandama, yra laikoma veiklos nuoma. Pradinės
tiesioginės sąnaudos, patiriamos dėl nuomos derybų, yra pridedamos prie nuomojamo turto balansinės vertės ir yra pripažįstamos per nuomos
laikotarpį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nuomos pajamos. Nuomos įmokos yra pripažįstamos pajamomis tuo laikotarpiu, kai yra
uždirbamos.
2.20 Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau - dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti, laikomos
dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse
ataskaitose pripažįstama pajamomis per turto, susijusio su šia dotacija, nusidėvėjimo laikotarpį ir bendrųjų pajamų ataskaitoje mažina
nusidėvėjimo sąnaudų straipsnį.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos,
nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, suma
pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms
kompensuoti skirta dotacija.
Nuo 2012 m. Bendrovė gauna kompensaciją už nuostolingą periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams
paslaugą. Kompensacijos suma yra įvertinama Bendrovės vadovybės pagal Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr.
835 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 707 redakcija). Kompensacija yra pripažįstama bendrųjų pajamų
ataskaitoje tuo laikotarpiu, kuriame yra patiriamos susijusios sąnaudos ir kai galima patikimai įvertinti jog kompensacijos suma bus gauta.
Kompensacijos suma yra atvaizduojama kitose sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.
2.21 Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės sulaukus pensinio amžiaus, priklauso
vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka.
Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina pripažįstama sąnaudomis iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje. Anksčiau patirtos išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis lygiomis dalimis per vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti išmoką. Dėl išmokų sąlygų pakeitimo
(sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstami iš karto.
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą.
Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą.
Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės
vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį,
palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje.
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2.22 Atidėjiniai
Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų įsipareigojimą kaip praeities įvykių pasekmę; kuri greičiausiai
pareikalaus ekonominių resursų įsipareigojimams vykdyti ir ta suma gali būti patikimai apskaičiuota. Sąnaudos susijusios su atidėjinių
apskaitymu, yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai yra
diskontuojami prieš mokestine norma, kuri atspindi įsipareigojimui būdingą riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas,
atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip skolinimosi sąnaudos.
2.23 Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsipareigojimus, susijusius su verslo jungimais. Jie yra
aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus
gautos pajamos arba ekonominė nauda.
2.24 Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį finansinės būklės ataskaitos dieną (koreguojantys įvykiai),
finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
Šių finansinių ataskaitų vadovybės patvirtinimo datai Bendrovė dar nebuvo parengusi pelno paskirstymo projekto.
2.25 Tarpusavio užskaitos
Sudarant finansines ataskaitas, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus tuos atvejus, kai atskiras
TFAS leidžia arba reikalauja tokio užskaitymo.
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Praeito laikotarpio klaidų taisymas
2015 metų nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl finansinių ataskaitų buvo pareikšta sąlyginė nuomonė dėl Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto atsiperkamosios vertės bei dėl Bendrovės investicijos ir suteiktos paskolos patronuojamajai įmonei UAB „Baltic Post" atsiperkamosios vertės, todėl
Bendrovės vadovybė 2016 metais atliko ilgalaikio materialaus turto bei investicijos ir suteiktos paskolos UAB „Baltic Post" dėl apskaitinės vertės
restrospektyvų vertinimą 2015 metų gruodžio 31 d. dienai. Pagrindinės ilgalaikio materialiojo turto vertinimo prielaidos pateikiamo 9 pastaboje. Pagrindinės
investicijos ir suteiktos paskolos patronuojamajai įmonei UAB „Baltic Post" atsiperkamosios vertės vertinimo prielaidos pateikiamos 11 pastaboje. Turto bei
investicijos ir paskolos vertinimo rezultatus Bendrovė atvaizdavo kaip 2015 metų palyginamosios informacijos taisymą. 2015 metų palyginamojoje informacijoje
atlikti šie taisymai:
1. Ilgalaikio nekilnojamojo turto vertės sumažėjimo apskaitymas.
2. Investicijos ir paskolos suteiktos UAB "Baltic Post" vertės sumažėjimo apskaitymas.
3. Atidėtojo pelno mokesčio turto, susijusio su pirmuoju koregavimu, apskaitymas.
4. Prekių, laikomų konsignacijos pagrindu sudengimas su atitinkama mokėtina suma bei pajamų iš tokių prekių pardavimo atvaizdavimas grynąja verte.

Finansinės būklės
ataskaita

2015 m.
gruodžio 31 d.)
(Kaip skelbta
anksčiau)

Taisymas
Nr.1

Taisymas
Nr.2

Taisymas
Nr.3

Ilgalaikis materialus turtas

32 257 778

(4 653 455)

-

Ilgalaikis finansinis turtas

10 783 681

-

(7 597 601)

-

-

-

4 779 261

-

Ilgalaikio turto iš viso

47 820 720

Trumpalaikio turto iš viso

2015 m.
gruodžio 31 d.
(Sumos po
pakeitimų)

Taisymas
Nr.4

-

27 604 323

-

3 186 080

84 019

-

84 019

-

-

-

4 779 261

(4 653 455)

(7 597 601)

84 019

28 336 162

-

-

-

(176 406)

28 159 756

Turto iš viso

76 156 882

(4 653 455)

(7 597 601)

84 019

(176 406)

63 813 439

Įstatinis kapitalas

32 791 579

-

-

-

-

32 791 579

Privalomas rezervas

731 448

-

-

-

-

731 448

Nepaskirstytasis pelnas

865 372

(4 653 455)

(7 597 601)

698 018

-

(10687 666)

Nuosavo kapitalo iš viso
Atidėtojo pelno mokesčio
įsipareigojimas
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

34 388 399

(4 653 455)

(7 597 601)

698 018

-

22 835 361

613 999

-

-

(613 999)

-

-

12 087 212

-

-

-

-

12 087 212

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso

12 701 211
29 067 272

-

-

(613 999)
-

(176 406)

12 087 212
28 890 866

Įsipareigojimų iš viso
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

41 768 483

-

-

(613 999)

(176 406)

40 978 078

76 156 882

(4 653 455)

(7 597 601)

84 019

Taisymas
Nr.1

Taisymas
Nr.2

69 027 436
( 58 832 338)
(9 118 754)

(4 653 455)

(7 597 601)

( 20 581)

-

-

-

-

( 20 581)

( 190 391)
865 372

(4 653 455)

(7 597 601)

698 018
698 018

-

507 627
(10 687 666)

Atidėto pelno mokesčio turtas
Kitas ilgalaikis turtas

Bendrųjų pajamų
ataskaita

Pardavimo ir kitos pajamos
Veiklos sąnaudos
Kitos sąnaudos
Finansinės veiklos pajamos
(sąnaudos)
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

2015 m.
gruodžio 31 d.)
(Kaip skelbta
anksčiau)

Taisymas
Nr.3

Klaidų taisymas neturėjo įtakos 2015 m. Bendrovės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautams.
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-

35 653 683

63 813 439

2015 m.
gruodžio 31 d.
(Sumos po
pakeitimų)

Taisymas
Nr.4

-

( 315 802) 68 711 634
- ( 58 832 338)
315 802 ( 21 054 008)
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Pardavimo pajamos
2016 m.
Universaliosios pašto paslaugos (UPP)
Pašto paslaugos (išskyrus UPP)
Kurjerių paslaugos
Finansinės paslaugos
Periodinių leidinių prenumerata
Mažmeninė ir komisinė prekyba
Kitos paslaugos

20 409 181
18 591 606
1 840 521
11 618 457
4 203 319
5 877 244
3 884 000
66 424 328

2015 m.
(pertvarkyta)
18 691 377
20 573 074
1 626 359
11 798 733
4 137 705
4 654 223
5 904 582
67 386 053

66424328

67386052,81

Universaliųjų pašto paslaugų pajamos, lyginant su 2015 m., padidėjo 9 proc., nes išsiųsta ir gauta 8,4 proc. daugiau vidaus ir tarptautinių registruotųjų UPP
siuntų.
Pajamų iš pašto paslaugų (išskyrus UPP) mažėjimą per 2016 m. įtakojo siunčiamųjų tarptautinių pašto siuntų sumažėjimas, kurį nulėmė tarptautinių
korespondencijos siuntų iš Kinijos pagal bendradarbiavimo sutartį su tarptautine logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“ pristatant siuntas iš Kinijos į Europos
šalis 80,9 proc. sumažėjimas.
Mažmeninės ir komisinės prekybos pajamos, palyginti su 2015 m., padidėjo 26,3 proc. dėl tikslinio asortimento formavimo, savitarnos prekybos.
Kitų paslaugų pajamų sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjusios neadresuotosios reklamos apimtys ir pajamos iš papildomų pašto paslaugų, susijusių su
korespondencijos siuntomis iš Kinijos pagal bendradarbiavimo sutartį su tarptautine logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“ pristatant siuntas iš Kinijos į
Europos šalis.
5

Kitos pajamos
2016 m.
Patalpų nuoma
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas, grynasis rezultatas
Kitos pajamos

6

637 914
120 513
9 423
767 850
767850

2015 m.
595 416
596 218
133 948
1 325 582

Kitos sąnaudos
2016 m.
Perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį
Investicijos į patronuojamąją įmonę vertės sumažėjimas (atstatymas)
Ilgalaikio turto skirto pardavimui vertės sumažėjimas
Ilgalaikio nekilnojamojo turto vertės sumažėjimas
Ilgalaikio turto skirto parduoti nuostolis, grynas
Ryšio sąnaudos
Kurjerių paslaugų sąnaudos
Patalpų nuoma
Reklama ir reprezentacija
Inkasacija ir palydos mokestis
Konsultacinės, audito ir apsaugos paslaugos
Bankų paslaugos
Draudimo paslaugos
Sąnaudų kompensavimas
Kitos sąnaudos

(a)
(3, 11 pastabos)
(3, 9 pastabos)

(b)

(c)

3 687 084
1 483 580
( 904 510)
73 184
8 561
988 512
492 551
2 165 952
744 862
681 746
302 375
123 923
66 738
(7 099 426)
2 393 845
5 208 977

2015 m.
(pertvarkyta)
2 761 184
1 662 658
7 597 601
146 187
4 653 455
98 728
923 893
401 424
2 040 137
899 800
671 924
429 192
113 214
55 239
(4 792 305)
3 391 677
21 054 008

(5 208 977)

(21 054 008)

a) 2016 m. perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė padidėjo, nes padidėjo mažmeninės prekybos apimtys lyginant su 2015 m.
b) Kurjerių paslaugų sąnaudas sudaro šių paslaugų pirkimas iš dukterinės įmonės UAB „Baltic Post".
c) Sąnaudų kompensavimą sudaro prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse 6 341 080 eurų (2015 metais - 4 792 305 eurų) bei universalių pašto paslaugų
teikimo nuostolio kompensacija 758 346 eurų (2.20 ir 16 pastaba).
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Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m.
Valiutos kurso pasikeitimo pajamos
Palūkanų pajamos
Delspinigių pajamos
Kitos finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos pajamų iš viso

434 316
344 273
2 565
1 962
783 116
783 116
( 118 967)
( 501 633)
(2 675)
( 623 275)

Palūkanų (sąnaudos)
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)
Finansinės veiklos (sąnaudų) iš viso

2015 m.
823 693
302 573
109
38 257
1 164 632
( 226 784)
( 897 098)
(61 331)
(1 185 213)

( 623 275)
8

Nematerialusis turtas

Patentai ir
licencijos
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimai tarp grupių
Nurašymai
Amortizacija
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.
2015 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2016m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimai tarp grupių
Pastatai
Nurašymai
15 - 80
Amortizacija
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė

Išankstinis
mokėjimas

Programinė
įranga

Iš viso

78 466
(16 661)
61 805

947 057
( 703 046)
244 011

907 207
121 837
703 046
( 125 628)
1 606 462

1 932 730
121 837
( 142 289)
1 912 278

598 430
( 536 625)
61 805

244 011
244 011

4 703 257
(3 096 795)
1 606 462

5 545 698
(3 633 420)
1 912 278

61 805
97 797
(20 294)
139 308

244 011
919 947
( 644 723)
519 235

1 606 462
302 380
644 723
( 330 013)
2 223 552

1 912 278
1 320 124
( 350 307)
2 882 095

696 228
( 556 920)
139 308

519 235
519 235

5 650 361
(3 426 809)
2 223 552

6 865 824
(3 983 729)
2 882 095
2 882 095

Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacija yra įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.
Pagal 2014 gruodžio 30 d. (su 2016 liepos 22 d. pakeitimu) jungtinės veiklos sutartį dėl bendro produkto kūrimo, 2016 m. sukurtas nematerialus turtas už 644
723 eurų (2015 m. už 703 046 eurų) perklasifikuotas iš išankstinių mokėjimų grupės į programinės įrangos grupę. Minėtam nematerialiam ilgalaikiam turtui
nustatytas 5 metų amortizacijos laikotarpis. Bendrovė yra įvykdžiusi visus įsipareigojimus susijusius su jungtinės veiklos sutartimi.
2015 metais Bendrovė patikslino ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos normatyvus, amortizacijos normatyvų pakeitimas nulėmė 78 tūkst. eurų
amortizacijos sąnaudų sumažėjimą.
Dalis Bendrovės nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2016 m. gruodžio 31 d. lygi 3 377 206 eurai, buvo visiškai amortizuota (3 262 939 eurai 2015 m.
gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje.
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Ilgalaikis materialusis turtas
Pastatai ir
statiniai
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Pardavimai
Nurašymai
Vertės sumažėjimas (3 pastaba)
Perklasifikavimas tarp grupių
Perkelta iš investicinio turto
Perkelta į turtą skirtą pardavimui
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.
(pertvarkyta)
2015 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas
Sukauptas vertės sumažėjimas
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.
(pertvarkyta)
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2016m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Pardavimai
Nurašymai
Perkelta iš investicinio turto
Perklasifikavimas tarp grupių
Perkelta į turtą skirtą pardavimui
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2016m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas
Sukauptas vertės sumažėjimas
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kitas
materialus
turtas

Iš viso

28 456 338
( 354 882)
(4 653 456)
271 871
( 238 349)
( 704 821)

1 200 843
139 127
( 40 095)
( 136)
( 129 120)

694 557
891 934
( 10)
( 236 811)

1 539 118
1 071 770
( 874)
( 4 581)
( 298 100)

31 890 856
2 102 831
( 395 851)
( 4 727)
(4 653 456)
271 871
( 238 349)
(1 368 852)

22 776 701

1 170 619

1 349 670

2 307 333

27 604 323

42 542 696
(12 575 237)
(7 190 758)

2 579 875
(1 409 256)
-

4 379 710
(2 955 547)
(74 493)

3 636 157
(1 328 824)
-

53 138 438
(18 268 864)
(7 265 251)

22 776 701

1 170 619

1 349 670

2 307 333

27 604 323

22 776 701
( 472 396)
301 507
165 551
( 79 152)
( 364 495)
22 327 716

1 170 619
37 193
( 16 246)
( 619)
(124 727)
1 066 220

1 349 670
21 745
(265 773)
1 105 642

2 307 333
715 948
( 80)
(10 131)
(165 551)
( 476 197)
2 371 322

27 604 323
774 886
( 488 722)
( 10 750)
301 507
( 79 152)
(1 231 192)
26 870 900

42 269 541
(12 872 162)
(7 069 663)
22 327 716

2 542 640
(1 476 420)
1 066 220

4 401 456
(3 243 239)
(52 575)
1 105 642

4 147 473
(1 776 151)
2 371 322

53 361 110
(19 367 972)
(7 122 238)
26 870 900
26870900

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2016 m. sudaro 1 231 192 eurus (1 368 852 eurus 2015 m.). Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas yra įtrauktas į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.
2016 metais UAB "Jungtinis verslas" atliko retrospektyvųjį (2015 m. gruodžio 31 d.) ilgalaikio materialaus turto grupės pastatai ir statiniai turto
atsiperkamosios vertės vertinimą. Turto vertinimo rezultatus Bendrovė atvaizdavo kaip 2015 metų palyginamosios informacijos taisymą (3 pastaba). Vertinami
buvo atskiri turto vienetai naudojant lyginamajį 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, turto teikiamos naudos grynųjų pinigų srautai buvo
diskontuojami taikant 8-11 proc. diskonto normą. Pajamų metodu buvo i vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas. Turto vertintojų nustatytos
atsiperkamosios vertės atspindi turto vertę vertinimo dienos rinkos konjunktūros sąlygomis. Kintant šioms sąlygoms vertinamo turto rinkos vertė irgi kis
priklausomai nuo šių sąlygų kitimo tendencijų.
2016 m. gruodžio 31 d. dalis pastatų, kurių likutinė vertė buvo 5 107 911 eurai, buvo įkeista Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas (20 pastaba).
Per 2016 metus nurašyto materialaus turto savikaina sudarė 85 102 eurų (sukauptas nusidėvėjimas - 74 352 eurus).
Bendrovės vadovybė atliko Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės sumažėjimo testą pagal parengtas veiklos prognozes ir paskaičiuotą
svertinę kapitalo kainą ir nustatė, kad turto atsiperkamoji vertė (2016 m. gruodžio 31 d.) yra artima atitinkamo turto apskaitinei vertei. Atsiperkamoji vertė buvo
nustatyta diskontuotų pinigų srautų metodu, vertinant laukiamų 10 metų būsimų pinigų srautų dabartinę vertę diskontuotą taikant 11 proc. diskonto normą
(pelno mokesčio tarifas įvertintas). Bendrovės valdyba yra patvirtinusi finansinės veiklos prognozę iki 2021 m. Atliekant Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto vertės sumažėjimo testą prognozuojamas vidutinis metinis pajamų augimas 2017-2021 metais yra 5 procentai. Prognozei nuo 2022 m. iki
2026 m. taikomas 2 proc. pajamų augimo koeficientas. Liekamosios vertės vertinimui naudojamas 1 proc. augimo koficientas. Ateities laiškininko projekto (26
pastaba) įtaka operacinėms 2017-2021 m. sąnaudoms - 6,5 mln. eurų sumažėjimas. Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama jautrumo analizė keičiantis
diskonto normai 2016 m. gruodžio 31 d.:
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Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
Diskonto norma
Jautrumo lygis

2,5 proc.
padidėjimas

1 proc.
sumažėjimas

Įtaka pinigus generuojančio vieneto vertei
tūkst. EUR 2016 m. gruodžio 31 d.

( 6 088)

3 353

Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2016 m. gruodžio 31 d. lygi 2 269 369 eurai, buvo visiškai nusidėvėjusi (2 205 047 eurai 2015
m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje:

2016 m.
gruodžio
31 d.

2015 m.
gruodžio
31 d.

Pastatai ir statiniai

157 821

269 669

Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės

793 736
830 181

813 940
647 736

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

170 740

148 365

316 891
2 269 369

325 337
2 205 047

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10 Investicinis turtas
Pastatai
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d.
Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųjį turtą
Perklasifikavimas iš turto skirto parduoti
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

5 443 327
( 271 871)
(2 235 729)
( 68 745)
2 866 982

2015 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

3 639 330
( 772 348)
2 866 982

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2016m. sausio 1 d.
Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųjį turtą
Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

2 866 982
( 301 507)
( 490 734)
( 42 043)
2 032 698

2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

2 937 634
( 904 936)
2 032 698
2 032 698

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, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, bendrųjų pajamų ataskaitoje yra
apskaitytos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnyje 42 043 eurai (68 745 eurai 2015 m.).
2016 m. gruodžio 31 d. dalis investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 113 470 eurai, buvo įkeista Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas (20 pastaba).
Dalies investicinio turto, kuris skirtas pardavimui, vidutinė kainą už kvadratinį metrą - 78 Eur/m2.
Vadovybės manymu 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d., tikroji investicinio turto vertė reikšmingai nesiskiria nuo jo apskaitinės vertės ir pagal 2.10 pastaboje
apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
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11 Ilgalaikis finansinis turtas
2016 m.
gruodžio
31 d.

2015 m.
gruodžio
31 d.
(pertvarkyta)
3 467 687
3 467 687
10 561 072
8 272 072

Investicijos į dukterines įmones
Paskolos dukterinėms įmonėms
Po vienerių metų gautinos sumos

344 343
14 373 102
(8 274 065)
(95 772)
6 003 265
6 003 265

-Suteiktų paskolų ir investicijų į dukterinę įmonę vertės sumažėjimas
-Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas

721 468
12 461 227
(9 178 575)
(96 572)
3 186 080
3 186 080

Bendrovės vadovybė atliko retrospektyvų investicijos ir suteiktos paskolos UAB „Baltic Post" atsiperkamosios vertės vertinimą (2015 metų gruodžio 31 d.).
Investicijos vertinimo rezultatus Bendrovė atvaizdavo kaip 2015 metų finansinių ataskaitų klaidos taisymą (3 pastaba).
Investicijos ir suteiktos paskolos UAB „Baltic post" vertės vertinimą atlikę UAB Newsec Valuations vertintojai nustatė, kad UAB „Baltic post" pinigus
generuojančio vieneto atsiperkamoji vertė 2015 m. gruodžio 31 d. datai yra 1 753 320 eurų. Skaičiuojant investicijos vertę turto naudojimo vertės metodu 2015
gruodžio 31 d. datai taikyta 47,25 proc. diskonto norma (įvertinus mokesčius).
Verslo vertintojai taip pat pateikė nuomonę dėl UAB „Baltic post" vertės 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic post" verslo vertė 2016 m. gruodžio 31 d. datai yra
3 797 830 eurų. Skaičiuojant UAB "Baltic Post" investicijos ir paskolos atsiperkamąją vertę turto naudojimo vertės metodu 2016 m. gruodžio 31 d. datai taikyta
14,18 proc. diskonto norma (įvertinus mokesčius). 2016 m. Bendrovė atstatė investicijos į patronuojamąją įmonę UAB „Baltic post" vertės sumažėjimą 904 510
eurų sumai. Diskonto normos sumažėjimas ir atsiperkamosios vertės padidėjimas 2016 metais susijęs su pagerėjusiais UAB "Baltic post" 2016 m. rezultatais.
UAB „Baltic post" valdyba yra patvirtinusi 5 metų finansinės veiklos prognozę nuo 2017 m. iki 2021 m. Prognozei nuo 2022 m. iki 2025 m. taikomas 5-5,5 proc.
pajamų augimo koeficientas. Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama jautrumo analizė keičiantis diskonto normai 2016 m. gruodžio 31 d.:
Diskonto norma
Jautrumo lygis

5 proc.
padidėjimas

1 proc.
sumažėjimas

Įtaka pinigus generuojančio vieneto vertei
tūkst. EUR 2016 m. gruodžio 31 d.

(1 308)

529

Per 2016 metus Bendrovė suteikė paskolas su fiksuotomis palūkanų normomis dukterinėms įmonėms UAB „Baltic post" - 1 140 000 eurų, UAB „LP mokėjimų
sprendimai“ - 1 149 000 eurų. Bendrovė 2016 metais susigrąžino 571 316 eurų paskolą iš nesusijusių įmonių.
2016 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos yra fiksuotos - 3,5 proc. Pradelsimų gražinant paskolas nėra.

12 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d.
Perklasifikavimas iš ilgalaikio turto
Perklasifikavimas į investicinį turtą
Pardavimai
Vertės sumažėjimas
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

1 194 678
238 349
2 235 729
(2 046 171)
( 146 187)
1 476 398
1 476 398

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d.
Perklasifikavimas iš ilgalaikio turto
Perklasifikavimas iš/į investicinį turtą
Pardavimai
Vertės sumažėjimas
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

1 476 398
79 152
490 734
( 944 432)
( 73 183)
1 028 669
1 028 669
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12 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui (tęsinys)
2012-2016m. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nutarimais buvo patvirtinti galimo parduoti nekilnojamojo turto (pastatų) sąrašai. Valdybos
patvirtintų galimai parduoti ilgalaikio turto vienetų, kurie nebenaudojami Bendrovės veikloje, yra pradėtas aktyvus jų pardavinėjimas bei yra tikimasi juos
parduoti per 2017 metus. Bendrovė šiuos turto vienetus perklasifikavo iš ilgalaikio materialiojo turto į ilgalaikį turtą, skirtą pardavimui. 2016 m. iš ilgalaikio turto
į turtą, skirtą parduoti, perklasifikuota turto už 79 900 Eur (vertės sumažėjimas 748 Eur), o iš investicinio turto į turtą, skirtą parduoti, perklasifikuota turto už 1
053 261 Eur (vertės sumažėjimas 93 692 Eur). 2016 m. dalis turto, kurio vertė 586 644 Eur (vertės sumažėjimas 117 809 Eur ir kurio nepavyko parduoti per
2016 metus, ir nebesitikima parduoti per 2017 metus, buvo perklasifikuota į investicinį turtą. Bendrovė turtą skirtą pardavimui apskaitė mažesniąja iš balansinės
vertės ir tikrosios vertės atėmus įvertintas pardavimo išlaidas. Ilgalaikio turto skirto parduoti tikroji vertė buvo įvertinta remiantis nepriklausomų turto vertintojų
atliktu turto vertinimu.
Turtą, skirtą pardavimui, sudaro pastatai bei statiniai. Vertės sumažėjimas, susijęs su turtu, skirtu pardavimui, yra įtrauktas į kitas sąnaudas bendrųjų pajamų
ataskaitoje. Vadovybės manymu, tikroji turto, skirto pardavimui, vertė reikšmingai nesiskiria nuo jo apskaitinės vertės ir pagal 2.10 pastaboje apibūdintą
tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui (2015 metais visas investicinis turtas buvo priskirtas 3 lygiui).
Bendrovės vadovybė nustato tikrosios vertės nustatymo politiką ir procedūras. Išorės vertintojai pasitelkiami reikšmingam turtui vertinti. Dėl išorės vertintojų
dalyvavimo sprendimas priimamas esant pokyčiams nekilnojamoto turto rinkoje. Į atrankos kriterijus įtraukiamos žinios, reputacija, nepriklausomumas ir
profesinių standartų laikymasis. Pasitarusi su Bendrovės išorės vertintojais, vadovybė sprendžia, kokius vertinimo metodus ir duomenis naudoti kiekvienu
atveju. Vadovybė analizuoja turto vertės judėjimus. Tokiai analizei vadovybė patikrina pagrindinius duomenis naudotus paskutiniame vertinime sutikrindama
vertinimo apskaičiavimų informaciją su sutartimis ir kitais aktualiais dokumentais. Kartu su Bendrovės išorės vertintojais vadovybė taip pat lygina kiekvieno
turto vieneto tikrosios vertės pokyčius pagal atitinkamus išorės šaltinius, kad nustatytų, ar pokyčiai yra pagrįsti. Siekdama teisingai atskleisti tikrąją vertę,
Bendrovė nustatė turto klases pagal turto pobūdį, savybes ir riziką, taip pat tikrosios vertės hierarchijos lygį .
Turtui, kuris periodiškai pripažįstamas tikrąja verte finansinėse ataskaitose, Grupė nustato, ar perkėlimai buvo atlikti tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių
(pastaba 2.10), kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš naujo įvertindama klasifikavimą (remdamasi žemiausio lygmens duomenimis, kurie yra reikšmingi
tikrosios vertės kaip visumos nustatymui).
Pagal rinkos palyginamąjį metodą turto tikroji vertė nustatoma remiantis palyginamaisiais sandoriais. Rinkos palyginamasis metodas remiasi sukeitimo principu,
pagal kurį potencialus pirkėjas nemokės už turtą daugiau nei kainuotų palyginamas pakaitinis turtas. Bendrovės taikomas palyginamasis vienetas yra kaina už
kvadratinį metrą (m2). Bendrovės turto, skirto pardavimui, vidutinė kainą už kvadratinį metrą - 163 Eur/m2.
Vadovybės vertinimu, turto, skirto pardavimui, vertė reikšmingai nepasikeitė 2015 m. - 2016m.

13 Atsargos
2016 m.
gruodžio
31 d.

2015 m.
gruodžio
31 d.
(pertvarkyta)
32 279
74 067
90 447
78 807

Atsargos ir medžiagos
Filatelinė produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Atimti: vertės sumažėjimas

2 985 805

1 885 992

3 108 531

2 038 866

(30 779)

(23 677)

3 077 752

2 015 189

3077752
Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2016m. gruodžio 31 d. sudarė 30 779 eurus (23 677 eurus 2015 m. gruodžio 31 d.).
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2016 m. ir 2015 m. Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį.
Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje 2016 m. sudarė 4 974 166 eurų (4 219 625 eurų - 2015 m.).
Konsignacijos pagrindu laikomų atsargų 2016 m. Grupė turėjo už 2 630 640 eurus ( 2 586 183 Eur - 2015 m.), šios atsargos nebuvo apskaitytos finansinės būklės
ataskaitoje.
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14 Iš pirkėjų gautinos sumos

Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai

2016 m.
gruodžio
31 d.

2015 m.
gruodžio
31 d.

7 273 384
(1 607 723)
5 665 661
5 665 661

8 068 781
(1 361 517)
6 707 264

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 dienų.
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas yra toks:
2015 m. gruodžio 31 d. likutis
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus

1 361 517
246 206

2016 m. gruodžio 31 d. likutis

1 607 723

Per 2016 metus nurašyta pirkėjų beviltiškų skolų už 83 773 eurų.
Iš pirkėjų gautinų sumų bendrai įvertinto vertės sumažėjimo pasikeitimas 2016 m. ir 2015 m. Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų
sąnaudų straipsnį.
Iš pirkėjų gautinos ir kitos gautinos sumos yra nurašomos, kai vadovybė yra 100 proc. įsitikinusi, kad suma nebus grąžinta.
Iš pirkėjų gautinų sumų senaties analizė 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. (atėmus vertės sumažėjimą):

Iš pirkėjų gautinos sumos,
kurių apmokėjimo
terminas nėra praėjęs

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių apmokėjimų terminas jau praėjęs, tačiau
joms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas

iki 30 dienų

2015 m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.

5 566 473
5 201 120

1 045 737
298 681

30 – 60 dienų 60 – 90 dienų

39 682
61 047

9 900
22 885

90 – 180
dienų

Iš viso

45 472
81 928

6 707 264
5 665 661

Finansinio turto, kuris nėra pradelstas bei jam nėra apskaitytas vertės sumažėjimas, kokybė
Nėra požymių, kad finansinių ataskaitų sudarymo datai gautinos sumos, kurios nėra padengtos bei jų vertė nėra sumažinta, nebus apmokėtos.
15 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
2016 m.
gruodžio
31 d.
Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos
Ateinančio laikotarpio sąnaudos
Išankstiniai apmokėjimai
Avansu sumokėtas pelno mokestis
Kitos sukauptos pajamos

(a)
(b)

11 482 195
115 119
4 090 499
54 880
15 742 693
15 742 693

2015 m.
gruodžio
31 d.
9 166 216
81 004
2 533 299
45 983
11 826 502

a) Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų straipsnyje Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštams (paskirtiesiems operatoriams), kurios būna
galutinai suderintos ir sąskaitos išrašomos dažniausiai tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitos datos.
b) Užsienio paštai (paskirtieji operatoriai) kreditoriai, remiantis Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos bei jos reglamentų nuostatomis, gali reikalauti išankstinių
apmokėjimų susijusių su tarptautinėmis pašto paslaugomis. 2016 m. gruodžio 31 d. tokie išankstiniai mokėjimai sudarė 3 654 600 Eur (2015 m. gruodžio 31 d.2 122 142 Eur)
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16 Kitos gautinos sumos
2016 m.
gruodžio
31 d.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams
paslaugų kompensavimo gautina suma
Kitos gautinos sumos

2015 m.
gruodžio
31 d.

(a)

3 704 424

2 465 315

(b)

82 229
3 786 653
3 786 653

619 730
3 085 045

a) Bendrovė per 2016 metus patyrė 6 341 080 eurų nuostolį teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą.
Pagal Vyriausybės nustatytą periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos nuostolių dengimo tvarką, per 2016
metus Grupei buvo kompensuota už 2015 metų antrąjį pusmetį - 2 400 000 eurų ir už 2016 metų pirmąjį pusmetį - 2 701 971 eurų nuostolių (2015 metais
kompensuota 8 417 107 Eur nuostolių).
b) Kitų gautinų sumų sumažėjimas 2016 metais susijęs su susigražintu pridėtinės vertės mokesčiu.
17 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2016m.
gruodžio
31 d.

2015 m.
gruodžio
31 d.

Pinigai banke

806 672

180 661

Pinigai kasose
Pinigai kelyje

1 839 201
2 036 359
4 682 231
4 682 231

1 622 996
1 245 701
3 049 358

18 Įstatinis kapitalas
2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro (2015 m. gruodžio 31 d.- 0,29
euro). 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 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. 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį reikalavimą.

Akcijų skaičius

Nominali
vertė

Apyvartoje/
365
(dienomis)

2014 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

113 074 410

0.29

365/365

113 074 410

2015 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

113 074 410

0.29

365/365

113 074 410

Akcijų skaičius

Nominali
vertė

Apyvartoje/
365
(dienomis)

2015 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

113 074 410

0.29

365/365

113 074 410

2016 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

113 074 410

0.29

365/365

113 074 410

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2015 m.

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2016 m.

2016
Dividendai paskirti Bendrovės akcininkams
Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.)
Dividendai, tenkantys vienai akcijai (EUR)

692 298
113 074 410
0,006
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19 Rezervai
Privalomasis rezervas
Šis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Kasmetinis pervedimas į įstatymo numatytą rezervą sudaro 5
proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, ir yra privalomas tol,
kol šis rezervas pasiekia 10 proc. akcinio kapitalo. 2016 m. skirstydama nepaskirstytąjį 2015 m. pelną Bendrovė pervedė 129 806 eurus į privalomąjį rezervą.
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dirbo pelningai, todėl, skirstant 2016 m. nepaskirstytąjį pelną, 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno bus pervesti į
privalomąjį rezervą.
Kadangi Bendrovė turi sukaupusi nepaskirstytuosius nuostolius, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą turi priimti
sprendimą padengti šiuos nuostolius į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedant sumas tokia seka:
1) iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
2) iš privalomojo rezervo.
Kiti rezervai
2016 m. skirstydama nepaskirstytąjį 2015 m. pelną Bendrovė pervedė 43 268 eurus į kitus rezervus ( 19 915 eurų - pelno dalis skirta valdybos narių išmokoms
bei darbuotojų premijoms, 23 353 eurų - pelno dalis skirta socialinėms - kultūrinėms reikmėmės). Per 2016 m. panaudota 18 638 eurų iš rezervo skirto
valdybos narių išmokoms ir darbuotojų premijoms, 22 249 eurų iš rezervo skirto socialinėms - kultūrinėms reikmėms.
20 Finansinės skolos
2016 m.
gruodžio
31 d.
Ilgalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos
Trumpalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos
Finansinių skolų iš viso

2015 m.
gruodžio
31 d.

5 062 411
5 062 411

11 671 699
11 671 699

5 423 346
5 423 346
10 485 757
10485757

11 671 699

Ilgalaikių finansinių skolų grąžinimo terminai:
2016 m.
gruodžio
31 d.
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų

5 062 411
5 062 411

2015 m.
gruodžio
31 d.
8 649 182
3 022 517
11 671 699

2016 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc. 2015 m. gruodžio 31 d. negrąžintų
paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc.
Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto yra įkeista AB Šiaulių bankui kaip užstatas už paskolą (8 ir 9 pastabos).
Dėl sutarties sąlygų su Danske Bank neatitikimo ilgalaikiai įsipareigojimai - 5 426 346 eurų 2016 metų finansinėse ataskaitose perkelti į trumpalaikius
įsipareigojimus. 2017 m. balandžio 7 d. Bendrovė pasirašė su Danske Bank 2015 m. spalio 29 d. pasirašytos finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutarties
specialiosios dalies pakeitimą, pagal kurį Bendrovė atitinka nustatytus finansinius rodiklius.
2016 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų kredito linijų ir sąskaitų likučių perviršių suma sudarė 10 306 644 eurų (2015 m. gruodžio 31 d. - 12 120 702 eurų).
Visos paskolos yra eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos.

48

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
21 Veiklos nuoma ir panauda
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 318 nuomos sutarčių, pagal kurias nuomoja 19 247 kvadratinius metrus patalpų ir statinių. Neterminuotų
sutarčių yra 59, o 81 sutarčių galiojimo laikas baigiasi 2016 m., tačiau šias sutartis numatoma pratęsti. Vidutinės vieno mėnesio nuomos pajamos yra 51 123
eurų. 2016 m. Bendrovė gavo 637 914 eurus nuomos pajamų, o 2015 m. - 595 416 eurus.
Neatšaukiamų nuomos sutarčių minimalias nuomos pajamas sudaro:
2016 m.
gruodžio
31 d.
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų

570 888
944 765
874 398
2 390 051

Po penkerių metų

2015 m.
gruodžio
31 d.
619 345
929 896
825 197
2 374 438

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 255 nuomos sutartis, pagal kurias nuomojasi 24 879 kvadratinius metrus patalpų. Iš šių sutarčių 68 sutartys yra
neterminuotos, o kitos sutartys yra terminuotos ir jų galiojimo terminas, esant poreikiui ir šalims susitarus, bus pratęsiamas. Vidutinės vieno mėnesio nuomos
sąnaudos yra 180 496 eurai. Bendrovė 2016 m. patyrė 2 165 952 eurų nuomos sąnaudų, o 2015 m. - 2 040 137 eurus.
Minimalias nuomos įmokas ateityje pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis sudaro:

2016 m.
gruodžio
31 d.
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų

1 562 815
3 955 545
6 753 399
12 271 759

Po penkerių metų

2015 m.
gruodžio
31 d.
2 083 644
4 336 542
7 520 432
13 940 618

Bendrovė nuomojasi žemę iš valstybės, kurios nuomos terminas yra 5 - 99 m. Metinis nuomos mokestis 2016 m. sudaro apie 55 tūkst. eurų.
Bendrovė turi sudariusi 3 panaudos sutartis su panaudos gavėjais. Šių sutarčių pagrindu Bendrovė nuomoja 116,80 kvadratinius metrus patalpų. Panaudos būdu
nuomojamo turto likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 29 246 eurai. Panaudos teikimo sutartys yra teminuotos (iki 2016 m.-2020 m.).
Bendrovė turi sudariusi 42 panaudos sutartis su panaudos davėjais. Šių sutarčių pagrindu Bendrovė nuomojasi 1 692 kvadratinius metrus patalpų.
Neterminuotomis sutartimis nuomojama 938 kvadratiniai metrai patalpų, kitos sutartys yra terminuotos (iki 2016 m.- 2025 m.).
Veiklos nuomos sutarčių sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma.
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22 Ilgalaikės išmokos darbuotojams
2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikes išmokas darbuotojams sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams, susiję su vienkartinėmis
išmokomis išeinantiems į pensiją darbuotojams. Su šių įsipareigojimų apskaitymu susijusios sąnaudos įtrauktos į Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos kitų
sąnaudų straipsnį.
Žemiau pateikiamas pensijinių išmokų įsipareigojimo darbuotojams kitimas:
2015 m. gruodžio 31 d. likutis

788 202

Pasikeitimas

11 897

2016 m. gruodžio 31 d. likutis

800 099

Pagrindinės prielaidos, naudotos įvertinant pensijinių išmokų įsipareigojimus darbuotojams, yra šios:
2016 m.
gruodžio
31 d.
Diskonto norma
Darbuotojų kaitos rodiklis
Metinis atlyginimo augimas

0,79 proc.
22,49 proc.
3 proc.

2015 m.
gruodžio
31 d.
1,63 proc.
16,24 proc.
3 proc.

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama pagrindinių prielaidų jautrumo analizė 2016m. gruodžio 31 d.:

Prielaidos
Jautrumo lygis
Įtaka ilgalaikių išmokų
darbuotojams
įsipareigojimams padidėjimas/
(sumažėjimas)

Planuojamas metinis
atlyginimo padidėjimas

Diskonto norma
0,5 proc.
padidėjimas

0,5 proc.
sumažėjimas

(6 192)

6 473

1 proc.
padidėjimas

12 816

1 proc.
sumažėjimas

(11 985)

Darbuotojų kaitos
koeficientas
1%
padidėjimas

(15 758)

1%
sumažėjimas

17 226

23 Dotacijos ir subsidijos
Bendroji vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

15 184

Gauta dotacija

-

Nurašyta dotacija
Bendroji vertė 2016m. gruodžio 31 d.

15 184

Sukaupta amortizacija 2015 m. gruodžio 31 d.

( 1 857)

Amortizacija už laikotarpį

(1 810)

Nurašyto turto amortizacija

-

Sukaupta amortizacija 2016m. gruodžio 31 d.

( 3 667)

Grynoji likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

13 327

Grynoji likutinė vertė 2016m. gruodžio 31 d.

11 517
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24 Pelno mokestis
2016 m.
Pelno mokesčio (sąnaudų) pajamų komponentai:
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai
Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos)
Pelno mokesčio (sąnaudos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje

(110 695)
16 503
52 171
( 42 021)
-42021

2015 m.
(pervarkyta)
(102 814)
(6 262)
616 703
507 627

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. pelno mokesčio tarifą 2016 m. ir 2015 m. pelnui prieš pelno mokestį:
2016 m.
Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą
Nuolatiniai skirtumai
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai
Laikinųjų skirtumų išnykimas
Pelno mokesčio (sąnaudos)

( 155 197)
96 931
16 503
( 258)
( 42 021)
2016 m.
gruodžio
31 d.

Atidėtojo pelno mokesčio turto komponentai:
Mokestiniai nuostoliai
Sukauptos sąnaudos
Vertės sumažėjimas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės vertės sumažėjimą
Minus: realizacinės vertės sumažėjimas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte

970 382
628 893
98 221
1 697 496
1 697 496

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo komponentai:
Ilgalaikis materialusis turtas
Sukauptos pajamos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte

2015 m.
(pervarkyta)
1 679 294
( 25 688)
( 6 262)
(1 139 717)
507 627
2015 m.
gruodžio
31 d.
(pervarkyta)
1 227 224
441 002
60 225
1 728 451
1 728 451

(1 561 306)
(1 561 306)
136 190
#REF!

(1 644 432)
(1 644 432)
84 019

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 2016m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifą.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje yra sudengtas su atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimu, nes jie abu yra susiję su ta
pačia mokesčių administravimo institucija.
25 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos
2016 m.
gruodžio
31 d.
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Tarptautinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos
Sukauptas atostogų rezervas
Kintamos darbo užmokesčio dalies sukaupimas
Kita

(a)
(b)

2015 m.
gruodžio
31 d.

9 815 690
11 354 154
2 477 460
434 290
294 668
24 376 262
24 376 262

7 038 570
11 427 619
2 151 813
388 338
160 118
21 166 458

a) Gautus išankstinius apmokėjimus didžiąja dalimi sudaro išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą ir iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) gauti
išankstiniai apmokėjimai.
b) Tarptautinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir sąskaitos
bus gautos tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitų datos.
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26 Kitos mokėtinos sumos
2016 m.
gruodžio
31 d.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Restruktūrizavimo atidėjinys
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)
Kita
Kitos mokėtinos sumos

2015 m.
gruodžio
31 d.

(1 669)
( 379)
915 060
367 359
356 256
1 293
40 599
1 282 043
396 476
1 282 043
396 476
a) 2016 metais Bendrovės valdyba patvirtino ateities laiškininko projektą. 2016 metais Bendrovė sudarė 915 060 eurų atidėjinį šio projekto įsipareigojimams
padengti per 2017 metus. Atidėjinio suma apskaičiuota vadovaujantis ateities laiškininko projekto vykdymo planu, kuris komunikuotas suinteresuotoms šalims
per 2016 metus.
(a)

27 Finansinės rizikos valdymas
Kredito rizika
Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali kredito rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų, kitų gautinų sumų, pinigų ir trumpalaikių investicijų sumai, atėmus
pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. 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 Bendrovės nustatyta tvarka yra priimamas sprendimas dėl gautinų sumų vertės sumažėjimo apskaitymo.
Palūkanų normos rizika
Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje. Bendrovė neturi reikšmingo
palūkanas uždirbančio turto.
Bendrovės finansines skolas sudaro paskolos su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 2016 m. ir 2015 m.
gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo sudariusi jokių palūkanų draudimo sandorių ir neturėjo jokių palūkanų normos riziką valdančių instrumentų.
Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems palūkanų normų pokyčiams, visus kitus kintamuosius laikant
pastoviais (keičiant palūkanų normą). Bendrovės nuosavybei įtakos, išskyrus einamųjų metų pelno įtaką, nėra.
Padidėjimas/
sumažėjimas
procentiniais
punktais

Įtaka pelnui
prieš
mokesčius

2015 m.
Eurai

+0,5

(58 358)

Eurai

-0,02

2 334

Eurai

+0,5

(52 429)

Eurai

-0,02

2 097

2016m.

Valiutų kursų rizika
Pagrindinė valiutos rizika, su kuria susiduria Bendrovė, kyla dėl to, kad Bendrovė vykdo pašto veiklą tarptautiniu mastu. Piniginis vienetas, kuris numatytas
Pasaulinėje pašto konvencijoje ir kuris didžiąja dalimi naudojamas suteiktoms ir gautoms tarptautinėms pašto paslaugoms įvertinti - specialioji skolinimosi teisė
(XDR), tačiau atsiskaitymus su tarptautiniais paštais Bendrovė didžiąja dalimi vykdo eurais. Bendrovės politika yra suderinti pinigų srautus iš labai tikėtinų
būsimų pardavimų su pirkimais kiekviena užsienio valiuta. Bendrovė nesinaudoja jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos
riziką. 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie:
2016 m.
gruodžio 31 d.
Turtas
28 343 387
18 814 697
628
9 528 062
28 343 387

Eurais (EUR)
JAV doleriais (USD)
Specialiosios skolinimosi teisės (XDR)
Šveicarijos frankais (CHF)
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Įsipareigojimai
38 998 318
29 705 839
9 292 059
420
38 998 318

2015 m.
gruodžio 31 d.
Turtas
19 358 642
1 682 251
8 328 967
29 369 860

Įsipareigojimai
(pertvarkyta)
26 092 600
8 438 294
9 286
34 540 180
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27 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)
Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems valiutų kursų pokyčiams, visus kitus kintamuosius laikant
konstantomis (atsižvelgiant į piniginio turto ir įsipareigojimų tikrųjų verčių pokyčius).
Valiutos kurso Įtaka pelnui
padidėjimas/
prieš
sumažėjimas
mokesčius
2015 m.
XDR
USD
CHF

+ 10%
+ 10%
+ 10%

(10 933)
168 225
( 929)

XDR
USD
CHF

- 10%
- 10%
- 10%

10 933
(168 225)
929

2016m.
XDR
USD
CHF

+ 10%
+ 10%
+ 10%

(23 600)
( 63)
42

XDR
USD
CHF

- 10%
- 10%
- 10%

23 600
63
( 42)

Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų
pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. 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 2016 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 0,78 ir 0,71 (0,97 ir 0,9 - 2015 m. gruodžio 31 d.).
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą - 9 416 tūkst. eurų. Dėl sutarties sąlygų su Danske Bank neatitikimo
ilgalaikiai įsipareigojimai - 5 426 tūkst. eurų 2016 metų finansinėse ataskaitose perkelti į trumpalaikius įsipareigojimus (20 pastaba). 2017 m. balandžio 7 d.
Bendrovė pasirašė su Danske Bank 2015 m. spalio 29 d. pasirašytos finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutarties specialiosios dalies pakeitimą, pagal kurį
Bendrovė atitinka nustatytus finansinius rodiklius (31 pastaba), todėl galima vertinti, kad trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą 3 991 tūkst.
eurų. 2017 m. planuojama, kad Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) bus 2,4 mln. eurų. 2017 m. Bendrovė
sieks parduoti veikloje nenaudojamą ilgalaikį turtą. Planuojama, kad 2017 m. Bendrovės CAPEX (kapitalo išlaidos) bus apie 2,7 mln. eurų. Dalis kapitalo išlaidų
bus finansuojama ilgalaikių paskolų nepanaudotų kredito linijų perviršių suma, kuri 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 10 306 644 eurų (20 pastaba). Vertindama
visus vykdomus ir planuojamus vykdyti veiksmus bei tai, kad Bendrovė vienintelė šalyje valstybės pavedimu teikia universliąsias pašto paslaugas, Bendrovės
vadovybė nemato ateityje rizikos dėl įmonės veiklos tęstinumo.
Žemiau pateikta lentelė apibendrina Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. pagal nediskontuotus
mokėjimus.

Pareikalavus
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos
2015 m. gruodžio 31 d. likutis (pertvarkyta)

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos
2016 m. gruodžio 31 d. likutis

Nuo 1 iki 3
mėnesių

Nuo 3 iki 12
mėnesių

Nuo 1 iki 5
metų

Po 5 metų

Iš viso

-

36 626

110 682

12 179 545

-

12 326 853

-

6 927 375
6 964 001

11 427 619
11 538 301

12 179 545

-

18 354 994
30 681 847

5 423 346

44 580

136 216

5 612 603

-

11 216 745

-

11 859 624

11 354 154

-

-

23 213 778

-

11 904 204

11 490 370

5 612 603

-

29 007 177
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27 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)
Finansinių instrumentų tikroji vertė
Pagrindiniai Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir
trumpalaikės skolos.
Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 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 prielaidos:
(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 2.10 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 2.10 pastaboje apibūdintą tikrosios
vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui).
28 Kapitalo valdymas
Pagrindinis Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad Bendrovė palaikytų teisingus kapitalo
rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti akcininkų vertę („kapitalas“ pagal TAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose).
Bendrovė valdo kapitalo struktūrą bei jį koreguoja, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius bei veiklos rizikos pobūdį. Siekiant palaikyti ar koreguoti kapitalo
struktūrą, Bendrovė gali grąžinti kapitalą akcininkams ar išleisti naujas akcijas. Reikšmingų pokyčių, susijusių su kapitalo valdymo tikslais, principais ar procesais
finansiniais metais, pasibaigusiais 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d, nebuvo. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai privalo
užtikrinti, kad akcinėse 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.
Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai, nepaskirstytas
pelnas.
2016 m.
gruodžio
31 d.
Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius mokesčius ir dotacijas)

2015 m.
gruodžio
31 d.
(pertvarkyta)

5 413 728

12 087 212

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsipareigojimų iš viso

43 400 281
48 814 008

28 890 866
40 978 078

Nuosavas kapitalas

23 094 799

22 835 361

2,11

1,79

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo dydžio, apskaičiavimo ir taikymo taisykles nustato priežiūros institucija (Lietuvos bankas).
Elektroninių pinigų įstaigos minimalų nuosavą kapitalą sudaro:
- įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte) be privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu vertės;
- atsargos kapitalas (atsargos rezervas);
- kapitalo rezervas (emisinis skirtumas);
- nepaskirstytasis pelnas arba nuostoliai;
- privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;
- kiti rezervai.
LR Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme numatytas minimalus nuosavas kapitalas pagal vykdomas elektroninių pinigų įstaigos paslaugas
Akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas turi būti ne mažesnis kaip 350 tūkstančių eurų.
Elektroninių pinigų įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:
- minimalų nuosavą kapitalą;
- vienu iš priežiūros institucijos priimtuose teisės aktuose nustatytų metodų (A,B,C,D metodai) apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.
Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimai:
Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas (tūkst. eurų)
Minimalaus nuosavo kapitalo suma (tūkst. eurų)

350
22 102
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28 Kapitalo valdymas (tęsinys)
Nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimas (B metodas):
Mokėjimo paslaugų apyvartos mėnesinis vidurkis (MPAMV) (tūkst. eurų)

67 218

Perskaičiuota MPAMV suma (tūkst. eurų):

897

4 proc. MPAMV dalies iki 5 mln. EUR (tūkst. eurų)

200

2,5 proc. MPAMV dalies nuo 5 mln. EUR iki 10 mln. EUR (tūkst. eurų)

125

1 proc. MPAMV dalies nuo 10 mln. EUR iki 100 mln. EUR (tūkst. eurų)

572

0,5 proc. MPAMV dalies nuo 100 mln. EUR iki 250 mln. EUR (tūkst. eurų)

-

0,25 proc. MPAMV dalies per 250 mln. EUR (tūkst. eurų)

-

Nuosavo kapitalo poreikis (didesnis iš minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimo ir
apskaičiuoto nuosavo kapitalo poreikio) (tūkst. eurų)

897

Nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimas (D metodas):
Neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis*

142

Nuosavo kapitalo poreikis, apskaičiuotas D metodu (2 proc. nuo neapmokėtų
elektroninių pinigų vidurkio)

3

Nuosavo kapitalo poreikis, apskaičiuotas D+B metodais

900

NUOSAVO KAPITALO POREIKIS

900

Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos, nuosavo kapitalo skaičiavimas (I lygis):
Įstatinis kapitalas be privilegijuotųjų akcijų (tūkst. eurų)

32 792

Atsargos kapitalas (atsargos rezervas) (tūkst. eurų)

-

Kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) be su privilegijuotųjų akcijų išleidimu susijusios sumos
(tūkst. eurų)

-

Praėjusių metų nepaskirstytojo pelno dalis, kurios nenumatoma išmokėti dividendais, arba
praėjusių metų nuostolis (tūkst. eurų)

(11 553)

Einamųjų metų pelnas ir (arba) paskutinių praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, dėl kurio
paskirstymo visuotinis akcininkų susirinkimas dar nepriėmė sprendimo (tūkst. eurų)

-

Lėšos bendrai elektroninių pinigų įstaigos rizikai dengti
Privilegijuotosios akcijos be kaupiamojo dividendo ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai (tūkst.
eurų)
Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas (tūkst. eurų)
Supirktos nuosavos akcijos (nominalioji vertė) (tūkst.eurų) (-)
Nematerialusis turtas (grynoji vertė) (tūkst. eurų) (-)

861
2 882

Einamųjų metų nuostoliai (tūkst. eurų)(-)
Apskaičiuotas elektorninių pinigų įstaigos nuosavas I lygio kapitalas (tūkst. eurų)

19 218

Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos, nuosavo kapitalo skaičiavimas (II lygis):
Kiti bendrosios paskirties rezervai

2

Ilgalaikio turto perkainojimo rezervai

-

Finansinio turto perkainojimo rezervai

-

Specialusis nepaskirstytasis rezervas

-

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Apskaičiuotas elektorninių pinigų įstaigos nuosavas II lygio kapitalas (tūkst. eurų)

2

APSKAIČIUOTAS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS

19 220

Nuosavo kapitalo perteklius (tūkst. eurų)

18 320
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29 Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai
Bendrovė yra suteikusi garantijų ir laidavusi bankams už pensijų ir kitų išmokų pristatymą. 2016m. gruodžio 31 d. pasirašytos socialinių išmokų (pensijų ir
pašalpų) pristatymo sutarčių įvykdymo garantijos sudarė 2 218 789 Eur (2015 m. 3 490 499 Eur.).
Lietuvos respublikos Konkurencijos tarnyba 2016 metais pradėjo tyrimą dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams. Bendrovės vadovybės nuomone, šio tyrimo pasėkmes Bendrovės finansinėms ataskaitoms yra per anksti
vertinti, kadangi nėra gauti jokie šio tyrimo rezultatai. Pasitvirtinus Konkurencijos tarybos įtarimams Bendrovei gali grėsti bauda, siekianti iki 10 proc. bendrųjų
metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.
30 Susijusių šalių sandoriai
Išmokos vadovybei
2016 m. darbo užmokestis, sumokėtas Bendrovės vadovybei (7 vadovаi), iš viso sudarė 328 639 eurus (2015 m. – 271 492 eurus – 7 vadovams). Bendrovės
vadovybei nebuvo 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 reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos
sprendimus. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt), ir dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB
„Baltic post", UAB „LP mokėjimų sprendimai".
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suteikusi 8 610 000 eurų paskolą dukterinei įmonei UAB „Baltic post" ir 1 951 072 eurų paskolą UAB „LP mokėjimų
sprendimai" (11 pastaba). Negrąžintų paskolų metinė palūkanų norma yra fiksuota 3,5 proc. Pradelsimų gražinant paskolas nėra.
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2015 m. ir 2016 m. ir atitinkami gautinų/mokėtinų sumų likučiai 2015 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d.:
Prekių ir
paslaugų
pirkimai

Prekių ir
paslaugų
pardavimai

Susijusioms
šalims
mokėtina
suma

Iš susijusių
šalių gautina
suma

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“

2015 m.
2016 m.

-

471 117
652

-

60 493
-

UAB „Baltic post"

2015 m.
2016 m.

345 383
475 044

825 507
825 344

101 668
151 828

7 601 792
8 750 065

UAB „LP mokėjimų sprendimai"

2015 m.

-

23 988

-

822 638

2016 m.

-

61 604

-

2 013 117

Bendrovė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės ekonominės
integracijos. Sandorių kainodara yra pagrįsta patvirtintais tarifais bei sandoriai su tokiomis įmonėmis nėra tiek individualiai, tiek visumoje reikšmingi.
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.
Bendrovė yra suteikusi 30 396 Eur garantijų ar laidavimų susijusioms šalims. 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. iš susijusių šalių gautinų sumų vertė nebuvo
sumažėjusi, išskyrus vertės sumažėjimą, kuris atskleistas 11 pastaboje. 2015 m. gautina suma 24 077 Eur iš UAB „Baltic post“ pradelsta iki 30 dienų, tačiau jai
neapskaitytas vertės sumažėjimas, 2016 m. pradelstų sumų iš susijusių šalių nėra.
31 Pobalansiniai įvykiai
2017 m. balandžio 7 d. Bendrovė pasirašė su Danske Bank 2015 m. spalio 29 d. pasirašytos finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutarties specialiosios dalies
pakeitimą, kuriame pakeisti reikalavimai finansiniams rodikliams.
Šių finansinių ataskaitų vadovybės patvirtinimo datai Bendrovė dar nebuvo parengusi pelno paskirstymo projekto.
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