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VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS

Mielieji,
2018 m. Lietuvos pašto įmonių grupei buvo itin reikšmingi. Tai metai pažymėti kryptingomis
permainomis, kurias lėmė tvarus pamatų tolesnei veiklai suformavimas bei aiškus verslo krypčių
identifikavimas.
Vienas svarbiausių veiksnių, bendrovės efektyviai valdysenai suteikęs aiškų, tvirtą pagrindą – naujos
vadovų komandos suformavimas. Tikiu, kad nauji vadovai, turėdami didelę ir turtingą patirtį
didžiausiose šalies įmonėse, sugebės tvirtai laikyti Lietuvos pašto įmonių grupės laivo vairą neramioje,
pokyčių įsiūbuotoje jūroje, kurią privalu perplaukti.
Ypatingą reikšmę bendrovės veiklai suteikė 2018 m. priimta nauja Lietuvos pašto įmonių grupės
strategija. Ji nubrėžė aiškią tvirtą kryptį, kuria būtina žengti, siekiant tapti šiuolaikišku paštu, geriau
patenkinti klientų poreikius, užtikrinti orias darbo sąlygas savo darbuotojams ir tvarų vertės augimą
akcininkui. Lietuvos pašto įmonių grupės strategija koncentruojasi į keturis prioritetus: pirma, ekomercijos sprendimų klientams plėtrą tiek globalioje, tiek vietinėje rinkose; antra, veiklos
optimizavimą, automatizavimą ir skaitmenizavimą; trečia, motyvuojančios darbo aplinkos kūrimą ir,
ketvirta, viešo intereso paslaugų užtikrinimą. Būtent šios keturios strateginės kryptys, kurios aiškiai
atspindi akcininko lūkesčių laiške išdėstytus bendrovei keliamus tikslus, yra tas tvirtas pamatas, ant
kurio iki 2023 m. bus konstruojama Lietuvos pašto įmonių grupės veikla.
Verta paminėti ir tai, kad 2018 m. kartu su Lietuvos pašto įmonių grupės strategija buvo patvirtintos ir
svarbios veiklai būtinos politikos (nekilnojamojo turto valdymo, viešųjų ir privačių interesų derinimo,
atlygio), kurios, neabejoju, įgalino suformuoti skaidrios, tvarios ir efektyvios valdysenos principus.
Puikūs 2018 m. bendrovės finansiniai rezultatai, net du kartus lenkiantys praėjusių metų rezultatus,
rodo, kad pašto paslaugos, kurios šiandien yra neatsiejamos nuo e-komercijos augimo, yra ir bus itin
aktualios visuomenei. Besikeičiant paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis formoms, būdams,
pagrindinė esmė išlieka ta pati – žmonės ir verslai tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje nori patogiai gauti ir
siųsti. O tai ir yra pagrindinė Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos ašis bei siekis, kurio bus aiškiai ir
kryptingai toliau laikomasi.

Nerijus Datkūnas
AB Lietuvos pašto valdybos nepriklausomas narys ir valdybos pirmininkas
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GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS

Gerbiamieji klientai, kolegos, akcininkai,
2018 metai buvo ypač sėkmingi Lietuvos paštui. Augant siuntų kiekiui bei veikiant efektyviau, Lietuvos pašto
įmonių grupė uždirbo 3,7 mln. Eur grynojo pelno, 2,1 mln. Eur daugiau nei 2017 m. Didžiuojamės, kad pavyko
išlaikyti aukštą paslaugų kokybę pristatant rekordiškai didelius siuntų kiekius. Esant puikiems veiklos
rezultatams gerinome darbo sąlygas bei pakėlėme atlyginimus mažiausiai uždirbantiems bendrovės
darbuotojams. Praėjusiais metais atnaujinti pašto skyriai, laiškininkams ir pašto skyrių darbuotojams suteiktos
modernios darbo priemonės. Pasirengta skirstymo veiklos perkėlimui į naujas, komfortiškas patalpas.
Pašto verslas, kaip ir klientų lūkesčiai, keičiasi. Augančioje Lietuvos rinkoje aktyviai dalyvauja kitų šalių pašto
bendrovės, tarptautinės logistikos kompanijos, kiti siuntų aptarnavimo paslaugų tiekėjai. Dėl šios priežasties
turime užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę, pritaikyti tinklą klientų poreikiams, skaitmenizuoti veiklą. Miesto
laiškininkams suteikėme planšetes bei lengvus nešiojamus spausdintuvus. Pirmieji šio pokyčio rezultatai rodo,
kad pagreitinome klientų aptarnavimą bei supaprastinome įmonės procesus, atsisakydami sudėtingo popierinės
dokumentacijos pildymo. Iki 2020 m. pabaigos šiomis priemonėmis aprūpinsime visus mūsų laiškininkus. Viso
projekto investicija viršija 1 mln. Eur. Prie šių tikslų prisidės ir Lietuvoje pagaminti elektriniai dviračiai, kuriais
2019 metų pavasarį aprūpinsime 210 laiškininkų mažuosiuose Lietuvos miesteliuose. Tikimės, kad elektrinis
dviratis palengvins darbo krūvį bei pagreitins siuntų ir korespondencijos pristatymą.
2018 metais plėtėme klientų ypač pamėgtą paštomatų tinklą. 2018-aisais įrengta 16 naujų paštomatų,
investicijos siekė apie 1 mln. Eur. Šiuo metu mūsų klientai siuntas gali siųsti ir gauti 136 paštomatuose visoje
Lietuvoje. Numatoma, kad šis projektas bus vykdomas ir 2019 metais. Pašto skyriai taip pat atnaujinami. 2018
metais parengėme pašto skyrių atnaujinimo programą, kuriai jau skirta 0,4 mln Eur. 2019 metais programa bus
vykdoma toliau.
Toliau buvo tęsiamas automatizuoto siuntų ir laiškų skirstymo projektas, kuris Lietuvos pašto įmonių grupei turi
strateginę reikšmę. Jį būtina įgyvendinti, siekiant išlikti ir augti itin konkurencingoje pašto paslaugų rinkoje.
Įgyvendinus projektą, galėsime iš esmės modernizuoti pašto operacijas bei optimizuoti visą pašto pristatymo
procesą. Projektas vykdomas sėkmingai, ir jį įgyvendinant pasirašyta naujojo logistikos centro projektavimo ir
statybos sutartis. Automatizuoto skirstymo projekto įgyvendinimui 2018 m. pabaigoje Šiaurės investicijų bankas
(angl. Nordic Investment Bank) ir Lietuvos paštas pasirašė dešimties metų trukmės 17,5 mln. Eur paskolos
sutartį, kuri leis užtikrinti tvarų šio strateginio projekto finansavimą.
Elektroninėje erdvėje, kuri tampa ypatingai svarbi naujosios kartos klientams, sėkmingai startavo e-savitarnos
sistema „Mano siuntos“. Naudojantis šia sistema, pasiekiama adresu manosiuntos.lt, galima patogiai paruošti ir
greitai išsiųsti siuntą. Šiomis paslaugomis aktyviai naudojasi elektroninės komercijos klientai - vienas
sparčiausiai augančių klientų segmentų.
2018 metai buvo ir įmonės valdysenos tobulinimo metai. Darbą pradėjus naujajai valdybai bei suformavus
profesionalių vadovų komandą, atnaujinta bendrovės strategija, inicijuoti esminiai projektai, sutelkiant dėmesį į
procesų peržiūrą, veiklos efektyvumą, skaidrumą bei rizikų valdymą. Išgrynintos pagrindinės strateginės veiklos
kryptys, atsisakant neperspektyvių paslaugų.
2019 metais turime išlaikyti augimo greitį. Sieksime, kad Lietuvos pašte vykstantys pokyčiai sustiprintų mūsų
konkurencinį pranašumą rinkoje, užtikrintų geras darbo sąlygas darbuotojams bei sukurtų ilgalaikį pagrindą
sėkmingai įmonių grupės veiklai.

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

BENDROJI INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis
Konsoliduotos akcinės bendrovės Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas, LP arba Bendrovė) 2018
m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Konsoliduotas ir Lietuvos pašto metinis pranešimas yra rengiamas vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“.

Lietuvos pašto pagrindiniai duomenys, 2018 m. gruodžio 31 d.
Pagrindiniai duomenys apie akcinę bendrovę Lietuvos paštas
Pavadinimas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Buveinės adresas

J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Telefonas

8 (700) 55 400

Faksas

8 (5) 216 3204

El. paštas

info@post.lt

Internetinis adresas

www.lietuvospastas.lt

Teisinė forma

Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo

Veiklos laikotarpis

Neribojamas

Įmonės kodas

121215587

PVM mokėtojo kodas

LT212155811

Juridinių asmenų registro
tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Įstatų įregistravimo data

2019 m. kovo 5 d.

Pagrindinė veikla

Pašto, kurjerių, finansinės ir kitos paslaugos

Informacija apie Lietuvos pašto įmonių grupę
2018 m. gruodžio 31 d. akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupę (toliau – LP grupė) sudarė
patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas ir patronuojamosios įmonės, kurių 100 proc. akcijų paketą
turi Lietuvos paštas:
•AB „Baltic Post“, kurios pagrindinė veikla – kurjerių ir siuntų savitarnos terminalų paslaugos.
•UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, kurios pagrindinė veikla – spausdinimo paslaugos.
•UAB „LP mokėjimų sprendimai“, kurios pagrindinė veikla – konsultacinės paslaugos.
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Akcininkai
Visų grupės akcijų savininkė yra Lietuvos Respublika. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija.
LP grupė per 2018 metus savų akcijų neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ar
perleista.

Susisiekimo ministerija
100%

Lietuvos paštas
100%

100%

100%

AB „Baltic Post“

UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

Lietuvos pašto įmonių grupės akcininkų struktūra, 2019 balandžio 1 d.

Pagrindiniai patronuojamųjų įmonių duomenys.
Pagrindiniai įmonių duomenys

AB „Baltic Post“*

UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

Teisinė organizacinė forma (įmonės
rūšis)

Akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data
Įmonės kodas

2019 m. kovo 4 d.
302544039

2007 m. rugsėjo 4 d.
301178592

2012 m. spalio 12 d.
302889099

Buveinės adresas

J. Jasinskio g. 16A, Vilnius

Rodūnios kelias 9, Vilnius

J. Jasinskio g. 16, Vilnius

(8 5) 205 2120
info@lpexpress.lt
100

(8 5) 236 1228

(8 5) 274 4100

100

100

Telefonas
El. paštas
Lietuvos pašto akcijų dalis, proc.

!

*UAB „ Baltic Post“ pertvarkyta į AB "Baltic Post“ ir šis pertvarkymas 2019 m. kovo 4 d. įregistruotas Juridinių asmenų
registre. Daugiau informacijos apie AB „Baltic Post“ perregistravimą iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę
bendrovę pateikiama šios ataskaitos dalyje „Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos“.

Įstatinis kapitalas
LP grupės įstatinis kapitalas yra 32 791 579 Eur. Jį sudaro 113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų,
kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 Eur.
LP grupės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią nuo
2015 m. gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė AB Šiaulių bankas.
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BENDROVĖS VALDYMAS
Valdymo organai
Pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatus bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas – bendrovės generalinis direktorius. Stebėtojų taryba
Bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba atlieka įstatyme ir Bendrovės įstatuose nurodytas
priežiūros funkcijas.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, įgyvendinančios Lietuvos Respublikos, kaip Bendrovės
akcininkės, turtines ir neturtines teises, priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimams.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Dauguma valdybos narių turi
būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius
ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Valdyba iš
savo narių renka valdybos pirmininką, kuris renkamas iš nepriklausomų valdybos narių.
Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius
nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą
taikymo Bendrovės valdyba. Bendrovės generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo
organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.
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Bendrovės struktūra
Bendrovės struktūrą sudaro generalinis direktorius, keturi padaliniai (Rinkodaros ir pardavimų, Pašto
operacijų, Tinklo padalinio, Finansų ir administravimo) ir 19 departamentų. Iš jų 6 (Teisės,
Korporatyvinių reikalų, Organizacijos vystymo, Strategijos ir plėtros, Saugos ir prevencijos, Klientų
patirčių valdymo) yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui.

Generalinis direktorius

Korporatyvinių
reikalų
departamentas

Teisės
departamentas

Rinkodaros ir pardavimų padalinys

Pašto paslaugų
departamentas

Finansinių
paslaugų
departamentas

Privačių klientų
departamentas

Verslo klientų
departamentas

Svarbiausių klientų
skyrius

Prekybos ir
paslaugų
organizavimo
skyrius

Verslo sektoriaus
skyrius

Organizacijos
vystymo
departamentas

Pašto operacijų padalinys

Saugos ir
prevencijos
departamentas

Strategijos ir plėtros
departamentas

Tinklo padalinys

Šiaurės regionas

Rytų regionas

Vilniaus logistikos
centras

Pervežimų
departamentas

Pietų regionas

Vakarų regionas

Ekonomikos
skyrius

Kauno logistikos
centras

Operacijų valdymo
skyrius

Kontaktų centras

Tinklo valdymo
departamentas

Finansų skyrius

Paskirstymo
skyrius

Aptarnavimo
kokybės skyrius

Elektroninių kanalų
skyrius

Vidaus audito
skyrius*

Finansų ir administravimo padalinys

Spausdinimo
paslaugų
departamentas

Pašto skirstymo
departamentas

Viešojo sektoriaus
skyrius

Tarptautinio verslo
departamentas

Klientų patirčių
valdymo
departamentas

Ekonomikos ir
finansų
departamentas

Bendrųjų reikalų
departamentas

Buhalterinės
apskaitos
departamentas

Pirkimų skyrius

Informacinių
technologijų
departamentas

Turto
eksploatavimo
skyrius

IT operacijų skyrius

Transporto skyrius

IT sistemų
planavimo skyrius

IT sistemų vystymo
skyrius

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto organizacinė struktūra, 2019 balandžio 1 d.

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

2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos pašto tinklo regionų valdymo struktūra. Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionai buvo pervadinti į Rytų, Pietų, Vakarų ir Šiaurės
regionus, taip pat keitėsi jų geografinis išdėstymas.

Filialai ir atstovybės
LP grupė per 2018 metus nebuvo įsteigusi, įregistravusi bei neturėjo filialų ir/ar atstovybių Lietuvos
Respublikos ar kitų valstybių teritorijose.
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Lietuvos pašto valdybos sudėtis
Nerijus Datkūnas
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
valdybos nepriklausomas narys ir valdybos pirmininkas

Išsilavinimas
1.
2.
3.

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Ekonomisto kvalifikacija (1994);
Baltic Management Institute (kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu), verslo
administravimo magistras (2004);
Asociacijos "BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE" (kodas 302441498,
registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilniuje) narys

Pagrindinė darbovietė
Vykdo individualią veiklą (konsultacinė valdymo veikla)

Informacija apie kitas einamas vadovaujamas pareigas
1.
2.
3.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (kodas 110084026, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilniuje)
valdybos narys ir pirmininkas
AB „Amber Grid“ (kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilniuje) valdybos narys
Finansų analitikų asociacijos (kodas 124694420, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje)
prezidentas ir valdybos pirmininkas

Gražvydas Jukna
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
valdybos nepriklausomas narys

Išsilavinimas
1.
2.

Kauno technologijos universitetas, Vadybos mokslų bakalauras (2000)
Kauno technologijos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras (2002)

Pagrindinė darbovietė
Uždarosios akcinės bendrovės „Arimex“ (kodas 123433467, registruotos buveinės adresas
Kirtimų g. 49 - 107, Vilniuje) vadovas

Žaneta Kovaliova
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
valdybos nepriklausoma narė

Išsilavinimas
1.
2.
3.
4.

Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauras
Vilniaus universitetas Verslo administravimo ir vadybos magistras
Lietuvos atestuota auditorė
Atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
asocijuota narė

Pagrindinė darbovietė
UP Consulting Group Ltd (kodas 10152590, Jungtinėje Karalystėje registruotas juridinis asmuo)
steigėja ir vadovė
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Lietuvos pašto valdybos sudėtis
Darius Kuliešius
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
akcininko deleguotas valdybos narys

Išsilavinimas
1.
2.

Lietuvos teisės akademija, Teisės bakalauras (1999)
Mykolo Romerio universitetas, Teisės magistras (2001)

Pagrindinė darbovietė
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (biudžetinė įstaiga, kodas 188620589, Gedimino
pr. 17, Vilniuje) vyriausiasis patarėjas

Informacija apie kitas einamas vadovaujamas pareigas
1.
2.
3.

Lietuvos transporto saugos administracijos (biudžetinė įstaiga, kodas 188647255, registruotos buveinės adresas
Švitrigailos g. 42, Vilniuje) patariamosios tarybos narys
Valstybės įmonės Registrų centras (kodas 124110246, registruotos buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilniuje)
valdybos narys
Akcinės bendrovės "Kelių priežiūra" (kodas 232112130, registruotos buveinės adresas I. Kanto g. 23, Kaune) valdybos
narys

Danielius Merkinas
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
valdybos nepriklausomas narys

Išsilavinimas
1.
2.
3.

Lyngby Business College, Rinkos ekonomikos diplomas (1998)
Deventer Business College, Tarptautinio marketingo bakalauras (1999)
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vadybos ir verslo administravimo
magistras (2001)

Pagrindinė darbovietė
UAB "NNL LT" (kodas 302573585, registruotos buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagirių k.,
Kauno r.) steigėjas ir vadovas (direktorius), valdybos narys bei valdybos pirmininkas

Informacija apie kitas einamas vadovaujamas pareigas
1.
2.
3.
4.
5.

UAB „Nordnet“ (kodas 300151140, registruotos buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagirių k., Kauno r.) komercijos
vadovas, valdybos narys ir valdybos pirmininkas
UAB „NNL termo“ (kodas 300035285, registruotos buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagirių k., Kauno r.)
generalinis direktorius, valdybos narys ir valdybos pirmininkas
UAB Litcargo (kodas 302637657, registruotos buveinės adresas Ukmergės g. 251, Vilniuje) valdybos narys ir valdybos
pirmininkas
UAB "Mercado prekyba" (kodas 303326627, registruotos buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagirių k., Kauno r.)
direktorius
"Lietuvos energija", UAB (kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilniuje) stebėtojų tarybos
Audito komiteto narys
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BENDROVĖS VALDYMAS
Visi penki Lietuvos pašto valdybos nariai išrinkti ketverių metų kadencijai, kuri prasidėjo 2017 m. gruodžio 18 d.
AB Lietuvos pašto valdybos narių atlygis už 2018 metus
Pareigos, vardas, pavardė

Atlygis, Eur*

Valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas

26 351,29

Valdybos narys Gražvydas Jukna

17 105,26

Valdybos narė Žaneta Kovaliova

17 105,26

Valdybos narys Danielius Merkinas

17 105,26

Valdybos narys Darius Kuliešius**

0

* Atlygis pateikiamas neatskaičius mokesčių.
* * Visuotinis akcininkų susirinkimas atlygio nenustatė

2018 m. įvyko 28 Lietuvos pašto valdybos posėdžiai. Bendrovės valdyba 2018 m. priėmė 90 sprendimų,
įformintų nutarimais.
Valdybos posėdžiai ir valdybos narių dalyvavimas juose
Rūšis
Neeilinis

Kiekis
5

Lankomumas
dalyvavo visi valdybos nariai
1.
2.

Eilinis

22
3.

Balsuojant raštu, nešaukiant
valdybos posėdžio

1

18-oje posėdžių dalyvavo visi 5 valdybos nariai
3-uose posėdžiuose (2018.03.28; 2018.05.24; 2018.06.01)
dalyvavo 4 valdybos nariai, nedalyvavo valdybos narys Darius
Kuliešius
2018.04.18 dienos posėdyje
dalyvavo 4 valdybos nariai,
nedalyvavo valdybos narė Žaneta Kovaliova.

balsavo visi, išskyrus valdybos narį Danielių Merkiną
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BENDROVĖS VALDYMAS
Vadovų komanda
Lietuvos pašto vadovų komanda (2019 m. balandžio 4 d. duomenys)
Vardas, pavardė

Asta Sungailienė

Pareigos

Generalinė direktorė nuo 2018 m. vasario 23 d.
1. Vytauto Didžiojo Universitetas, Biznio organizavimo ir vadybos bakalauras
(1993)
2. Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo ir vadybos magistras (1997)

Išsilavinimas
Vardas, pavardė

Andrius Bendikas

Pareigos

Finansų ir administravimo padalinio direktorius nuo 2018 m. kovo 26 d.

Išsilavinimas

1.
2.
3.

Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos bakalauras (1999)
Klaipėdos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras (2004)
Vytauto Didžiojo universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras
(2010)

Vardas, pavardė

Norbertas Žioba

Pareigos

Rinkodaros ir pardavimų padalinio direktorius nuo 2018 m. rugpjūčio 9 d.
1. Vytauto Didžiojo universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauras
(1995)
2. Durham universitetas Verslo mokykla, Verslo administravimo magistras (2007)

Išsilavinimas
Vardas, pavardė

Kastytis Valantinas

Pareigos

Pašto operacijų padalinio direktorius nuo 2019 m. balandžio 4 d.
1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Priešgaisrinės saugos ir inžinerijos
bakalauras (1997)
2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybų ekonomikos ir verslo
administravimo magistras (1999)
3. Vytauto Didžiojo universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras
(2012)

Išsilavinimas

Vardas, pavardė
Pareigos
Išsilavinimas
Vardas, pavardė
Pareigos
Išsilavinimas

Jonas Sadauskas
Tinklo padalinio direktorius nuo 2018 m. spalio 8 d.
1. Kauno technologijos universitetas, Elektronikos inžinerijos bakalauras (2005)
2. Kauno technologijos universitetas, Elektronikos inžinerijos magistras (2007)
3. Vytauto Didžiojo universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras
(2018)

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos departamento vadovė, vyriausioji buhalterė nuo 2010 m.
sausio 4 d.
1. Vilniaus universitetas, Ekonominės informatikos mokslai, ekonomisto
kvalifikacija (1990)

Generalinės direktorės Astos Sungailienės kitos einamos vadovaujamos pareigos:
1. AB "Baltic Post" (kodas 302544039, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilniuje) valdybos
narė;
2. UAB "Lietuvos pašto finansinės paslaugos" (kodas 301178592, registruotos buveinės adresas Rodūnios
kelias 9, Vilniuje, bendrovės veikla sustabdyta) direktorė, valdybos narė ir valdybos pirmininkė;
3. UAB “LP mokėjimų sprendimai“ (kodas 302889099, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16,
Vilniuje) direktorė.
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BENDROVĖS VALDYMAS
Komitetai
Lietuvos pašto valdybos 2018-03-28 sprendimu buvo sudarytas Audito ir rizikos valdymo komitetas (toliau –
Komitetas), kuris savo veiklą faktiškai pradėjo vykdyti nuo 2018-05-24 .
Komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 narių, kurie yra skiriami ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.
Pagrindiniai Komiteto tikslai - padėti akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybai stebėti Lietuvos pašto, jos
įmonių grupės ir atskirų grupės įmonių:
•

finansinių ataskaitų kokybę ir patikimumą, įskaitant tam reikalingų vidaus kontrolės sistemų veikimą,

•

auditorių kvalifikaciją ir nepriklausomumą,

•

auditorių ir vidaus audito funkcijos veiksmingumą,

•

teisinių ir reguliavimo reikalavimų laikymąsi,

•

pagrindinių rizikų valdymą.

Komiteto nariai ir jų darbo atlygis už 2018 metus
Vardas, pavardė

Laikotarpis

Pareigos

2018 m. atlygis, Eur*

Žaneta Kovaliova

2018.05.24 - 2019.02.18

Pateikta aukščiau

1 579,94

Asta Liepienė

2018.05.24 - 2019.02.18

Vykdo individualią veiklą

2 400,00

2018.07.31 - dabar

UAB „Lietuvos energija“
Veiklos efektyvumo ir
skaitmenizacijos
departamentas

1 579,94

Justina Šiaudinytė

* Atlygis pateikiamas neatskaičius mokesčių

2019 m. vasario 17 d. veiklą Komitete baigė Žaneta Kovaliova ir Asta Liepienė, Bendrovės valdybai priėmus jų
atsistatydinimą ir atšaukus iš Komiteto narių. Nuo 2019 m. vasario 18 d. iki bus išrinkti ir pradės eiti pareigas
nauji Komiteto nepriklausomi nariai, Komiteto funkcijas laikinai vykdo Lietuvos pašto valdyba.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 2018 m. Lietuvos pašte sudarytas
naujas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Šio komiteto pagrindinis uždavinys – padėti įmonei užtikrinti
tinkamą darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose.
2018 m. birželio 5-8 dienomis vyko akcinės bendrovės Lietuvos paštas Darbo tarybos rinkimai, balsavusių
darbuotojų balsų dauguma buvo išrinkti 11 Darbo tarybos narių.
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DIVIDENDŲ POLITIKA
Dividendų politika
Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 786 redakcija), kuriuo nustatyti
dividendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principai.
Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti
dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1.

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

2.

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

3.

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

Vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu Lietuvos paštas už 2016 ir 2017 finansinius metus nepaskyrė ir
neišmokėjo akcininkams dividendų, nes ataskaitinių finansinių metų paskirstytino pelno (nuostolių) suma buvo
neigiama (gauta nuostolių).
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl dividendų mokėjimo už 2018 finansinius metus numatomas
patvirtinus audituotas atitinkamų metų finansines ataskaitas.
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI
Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2018 m. sausio 18-19 d.
Vilniuje viešėjo pašto sektoriaus atstovai iš įvairių Europos šalių. Europos socialinio dialogo komiteto
atstovus dviejų dienų darbinėms sesijoms priėmė Lietuvos paštas. Tai – pirmasis tokio pobūdžio Europos paštus
vienijančios asociacijos „PostEurop“ atstovų ir pašto sektoriaus socialinių partnerių suvažiavimas, įvykęs
Lietuvoje.

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

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

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

2018 m. birželio 1 d.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdyba 2018 m. birželio 1 d. sprendimu, įformintu nutarimu Nr. 14-45 „Dėl
centralizuoto vidaus audito funkcijos akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupėje“ nusprendė centralizuoti
akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės vidaus audito funkciją ir nustatė, kad akcinės bendrovės Lietuvos
pašto įmonių grupėje veikiantis vidaus audito funkcinis padalinys tiesiogiai bus pavaldus ir atskaitingas akcinės
bendrovės Lietuvos pašto valdybai, o administraciniu pobūdžiu – akcinės bendrovės Lietuvos pašto generaliniam
direktoriui.

2018 m. rugpjūčio 9 d.
Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų padalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti Norbertas Žioba.

2018 m. rugpjūčio 22 d.
Baigė darbą AB „Baltic Post“ direktorius Juozas Buitkus.

2018 m. rugpjūčio 28 d.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdyba 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu, įformintu nutarimu Nr. 18-58 „Dėl
finansinių paslaugų, teikiamų pagal elektroninių pinigų įstaigos licenciją, veiklos“, inicijavo mokėjimo sąskaitos ir
jos valdymo priemonių (e. mokėjimo sistemos) bei su šia veikla susijusių veiklų nutraukimą, o 2018 m. lapkričio 6
d. sprendimu, įformintu nutarimu Nr. 24-72¹ „Dėl mokėjimo sąskaitos paslaugos uždarymo akcinėje bendrovėje
Lietuvos pašte veiksmų ir komunikacijos plano patvirtinimo“, pritarė akcinės bendrovės Lietuvos pašto vadovybės
sprendimui nuo 2019 m. vasario 1 d. nutraukti „Mano finansai“ paslaugą, nuo 2019 m. birželio 1 d. pilna apimtimi
nutraukti visą mokėjimo sąskaitos paslaugą.

2018 m. spalio 8 d.
Lietuvos pašto Tinklo padalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti Jonas Sadauskas.

2018 m. spalio 8 d.
Lietuvos pašto patronuojamosios įmonės AB „Baltic Post“ direktoriaus pareigas pradėjo eiti Kastytis Valantinas.
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SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOS
Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
2019 m. sausio 10 d.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdyba 2019 m. sausio 10 d. sprendimu, įformintu nutarimu Nr. 1-3 „Dėl akcinės bendrovės
Lietuvos pašto įmonių grupės 2019-2023 m. veiklos strategijos patvirtinimo“, patvirtino atnaujintą akcinės bendrovės Lietuvos
pašto įmonių grupės 2019-2023 m. veiklos strategiją su jos priedais, kuri pakeitė akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės
2017-2021 m. veiklos strategiją. Atnaujinta akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės 2019-2023 m. veiklos strategija
sutelkta ties 4 strateginiais prioritetais:
1.
E. komercijos sprendimų klientams plėtra;
2.
Veiklos optimizavimas, automatizavimas ir skaitmenizavimas;
3.
Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas;
4.
Viešojo intereso paslaugų užtikrinimas.

2019 m. sausio 25 d.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdyba 2019 m. sausio 25 d. sprendimu, įformintu nutarimu Nr. 2-6 „Dėl Išmaniojo skirstymo
programos naujojo Vilniaus logistikos centro projektavimo ir statybos darbų rangos sutarties esminių sąlygų patvirtinimo“,
nusprendė sudaryti Išmaniojo skirstymo programos naujojo Vilniaus logistikos centro projektavimo ir statybos darbų rangos
sutartį su UAB „CONRESTA“.

2019 m. vasario 12 d.
Vienintelio akcininko sprendimu (akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2019-02-12 įsakymu Nr. 1-2019-47
„Dėl UAB „Baltic Post“ pertvarkymo į akcinę bendrovę“) UAB „ Baltic Post“ pertvarkyta į AB "Baltic Post“ ir šis pertvarkymas 2019
m. vasario 14 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre. Nuo 2019 m. kovo 4 d. galioja naujos redakcijos AB "Baltic Post“ įstatai.

2019 m. vasario 14 d.
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija 2019-02-14 pateikė išvadą „Dėl sandorio
pripažinimo atitinkančiu nacionalinio saugumo interesus“, patvirtinančią, kad akcinės bendrovės Lietuvos pašto ketinamas
sudaryti sandoris su UAB „CONRESTA“ atitinka nacionalinio saugumo interesus.

2019 m. vasario 18 d.
Vieninteliam akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcininkui (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. vasario 18 d.
įsakymu „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo,
įsigijimo“) pritarus, kad akcinė bendrovė Lietuvos paštas įsigytų ilgalaikį materialųjį turtą, įgyvendinant Vilniaus logistikos centro
projektavimo ir statybos darbų projektą, akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir UAB „CONRESTA“ 2019 m. vasario 21 d. sudarė
Išmaniojo skirstymo programos naujojo Vilniaus logistikos centro projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį.

2019 m. kovo 5 d.
Nuo 2019 m. kovo 5 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti naujos redakcijos akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatai, pakeisti
vienintelio akcininko sprendimu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3-90 „Dėl akcinės
bendrovės Lietuvos pašto įstatų pakeitimo“). Minėtuose akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatuose įtvirtinta, kad „Įmonių
grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito sistema, kurios veikimą užtikrina bendrovėje sudaromas centralizuotas vidaus
audito padalinys, atskaitingas bendrovės valdybai“.

2019 m. kovo 6 d.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdyba 2019 m. kovo 6 d. sprendimu, įformintu nutarimu Nr. 4-21 „Dėl akcinės bendrovės
Lietuvos pašto reorganizavimo, prijungiant dukterinę bendrovę AB "Baltic Post““, nusprendė siūlyti akcinės bendrovės Lietuvos
pašto vieninteliam akcininkui - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai priimti sprendimą inicijuoti akcinės bendrovės
Lietuvos pašto dukterinės bendrovės – AB "Baltic Post“ – reorganizavimą, prie akcinės bendrovės Lietuvos pašto prijungiant AB
"Baltic Post“.

2019 m. kovo 15 d.
Vienintelio akcininko sprendimu – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-03-15 įsakymu Nr. 3-127 „Dėl akcinės
bendrovės Lietuvos pašto dalyvavimo reorganizavime, prijungiant prie akcinės bendrovės Lietuvos pašto reorganizuojamą AB
"Baltic Post““ – pritarta, kad akcinė bendrovė Lietuvos paštas dalyvautų reorganizavime, prijungiant prie jos AB "Baltic Post“.

2019 m. kovo 18 d.
AB "Baltic Post“ vienintelio akcininko sprendimu – akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr. 1-2019-00089 „Dėl AB "Baltic Post“ reorganizavimo sąlygų parengimo, prijungiant AB "Baltic Post“ prie akcinės
bendrovės Lietuvos pašto“ – pritarė, kad AB "Baltic Post“ valdyba parengtų AB „Baltic Post“ reorganizavimo sąlygas, pagal kurias
AB "Baltic Post“ būtų prijungta prie akcinės bendrovės Lietuvos pašto, kuriai priklauso AB "Baltic Post“ 100 proc. akcijų,
suteikiančių balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, ir kuri toliau tęs veiklą ir perims visą AB "Baltic Post“ turtą, teises
ir pareigas.
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PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI
RODIKLIAI
Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai
Lietuvos pašto grupės veiklos ir finansiniai rodikliai
Rodiklis
2018
Veiklos rodikliai
Suteikta paslaugų iš viso, tūkst.
127 302
vnt., iš jų:
Suteikta universaliųjų pašto
19 831
paslaugų, tūkst. vnt.
Investicijos į materialųjį ir
2 000
nematerialųjį turtą, tūkst. Eur
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų skaičius 2018 gruodžio
5 250
31 d.
Darbuotojų skaičius,
perskaičiuotas į dirbančius visu
4 298
etatu, 2018 m. gruodžio 31 d.
Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur
Veiklos pajamos
88 970
Pardavimo pajamos
88 307
Veiklos sąnaudos
84 132
Veiklos pelnas
4 837
EBITDA
7 712
Pelnas prieš apmokestinimą
4 721
Grynasis pelnas
3 680
Ilgalaikis turtas
34 428
Trumpalaikis turtas
48 530
Nuosavas kapitalas
27 030
Pelningumo rodikliai, proc.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
13,6
Turto grąža (ROA)
4,4
Veiklos pelno marža
5,5
EBITDA marža
8,7
Pelnas prieš apmokestinimą marža
5,3
Grynojo pelno marža
4,2
Finansinio sverto ir likvidumo rodikliai
Įsiskolinimo koeficientas
0,7
Nuosavo kapitalo ir turto santykis
0,3
Einamojo likvidumo koeficientas
1,0
Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai
28,0
Atsargų apyvartumas
2,6
Ilgalaikio turto apyvartumas
14,1
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas

!

LP grupė

Lietuvos paštas

2017*

2016*

2018

2017*

2016*

149 370

179 023*

124 357

147 224

177 390*

18 992

17 156

19 831

18 992

17 156

3 565

4 112

1 229

2 393

2 095

5 415

5 741

5 142

5 328

5 649

4 374

4 552

4 212

4 293

4 476

77 667
76 940
75 840
1 827
4 409
1 770
1 573
37 850
34 209
23 271

72 640
71 909
72 384
256
2 250
83
19
36 299
34 916
21 698

80 982
80 060
76 645
4 336
6 450
4 624
3 440
35 427
47 731
28 495

71 239
70 467
69 447
1 792
3 819
2 119
1 894
39 633
33 015
24 989

67 192
66 424
66 317
875
2 431
1 035
993
37 925
33 984
23 095

6,8
2,2
2,4
5,7
2,3
2,0

0,1
0,0
0,4
3,1
0,1
0,0

12,1
4,1
5,4
8,1
5,8
4,3

7,6
2,6
2,5
5,4
3,0
2,7

4,3
1,4
1,3
3,8
1,6
1,5

0,7
0,3
0,8

0,7
0,3
0,8

0,7
0,3
1,1

0,7
0,3
0,8

0,7
0,3
0,8

24,3
2,0
14,3

23,3
1,9
11,3

25,4
2,3
13,5

25,5
1,8
15,1

22,9
1,8
11,7

*Šioje lentelėje 2017 m. pajamų duomenys skiriasi nuo pateiktų 2017 m. metiniame pranešime dėl naujai atskleistų
pajamų grupių, o kiekių duomenys – dėl naujų kiekių grupių įvedimo (mažmeninė prekyba, mokėjimo sąskaita)
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PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI
RODIKLIAI
Pajamos
LP grupės 2018 m. pardavimo pajamos, palyginti su 2017 m. pardavimo pajamomis, padidėjo 14,8 proc.
Per 2018 m. LP grupė suteikė 127,3 mln. vnt. paslaugų, t. y. 14,8 proc. mažiau nei 2017 m., – dėl gerokai
mažesnio (75,4 proc.) neadresuotosios reklamos, kuri priklauso informacijos siuntimo paslaugų grupei, kiekio.
Neskaitant neadresuotosios reklamos, kurios pajamos sudaro tik 0,6 proc. nuo bendrų pajamų, 2018 m.
paslaugų suteikta 5,6 proc. daugiau negu 2017 metais.
Lietuvos pašto grupės pajamos ir kiekiai
LP grupė

Paslaugos pavadinimas

Pardavimo pajamos, viso, tūkst.
Eur
Informacijos siuntimo paslaugos
Universaliosios pašto
paslaugos
Sutartinių klientų pašto
paslaugos
Daiktų siuntimo paslaugas
Universaliosios pašto
paslaugos
Sutartinių klientų pašto
paslaugos
Kurjerių paslaugos
Finansinės ir tarpininkavimo
paslaugos
Mažmeninė prekyba
Periodinių leidinių prenumerata
Kitos paslaugos
Paslaugų kiekiai, viso, tūkst. vnt.
Informacijos siuntimo paslaugas
Universaliosios pašto paslaugos
Sutartinių klientų pašto
paslaugos
Daiktų siuntimo paslaugas
Universaliosios pašto paslaugos
Sutartinių klientų pašto
paslaugos
Kurjerių paslaugos
Finansinės ir tarpininkavimo
paslaugos
Mažmeninė prekyba
Periodinių leidinių prenumerata
Kitos paslaugos

!

Lietuvos paštas

2018

2017

Pokytis, %

2018

2017

Pokytis, %

88 307

76 940

14,8%

80 060

70 467

13,6%

22 044

20 875

5,6%

22 044

20 875

5,6%

4 344

4 644

-6,5%

4 344

4 644

-6,5%

17 700

16 231

9,0%

17 700

16 231

9,0%

40 116

31 051

29,2%

33 323

25 430

31,0%

26 217

19 486

34,5%

26 395

19 486

35,5%

5 783

4 585

26,1%

5 605

4 585

22,2%

8 115

6 980

16,3%

1 323

1 359

-2,7%

12 425

12 053

3,1%

12 436

12 062

3,1%

5 625
3 906
4 191

5 400
4 099
3 462

4,2%
-4,7%
21,1%

5 625
3 906
2 725

5 400
4 099
2 601

4,2%
-4,7%
4,8%

127 302
50 767
3 772

149 370
78 461
4 509

-14,8%
-35,3%
-16,4%

124 357
50 767
3 772

147 224
78 461
4 509

-15,5%
-35,3%
-16,4%

46 995

73 952

-36,5%

46 995

73 952

-36,5%

20 600
16 059

18 069
14 482

14,0%
10,9%

17 655
16 059

15 923
14 482

10,9%
10,9%

1 162

993

17,0%

1 162

993

17,0%

3 379

2 594

30,3%

434

448

-3,1%

19 813

19 881

-0,3%

19 813

19 881

-0,3%

3 646
19 502
12 974

3 984
20 150
8 825

-8,5%
-3,2%
47,0%

3 646
19 502
12 974

3 984
20 150
8 825

-8,5%
-3,2%
47,0%

*Šioje lentelėje 2017 m. pajamų duomenys skiriasi nuo pateiktų 2017 m. metiniame pranešime dėl naujai atskleistų
pajamų grupių, o kiekių duomenys – dėl naujų kiekių grupių įvedimo (mažmeninė prekyba, mokėjimo sąskaita)
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RODIKLIAI
Pajamos
Lyginant su 2017 m. duomenimis, pašto paslaugų, kurias sudaro informacijos ir daiktų siuntimo ir gavimo
paslaugos, pajamos padidėjo 10,2 mln. Eur, arba 19,7 proc. Pagrindinė to priežastis – daugiau kaip 9 mln. Eur
(+29,2 proc.) išaugusios pajamos iš daiktų siuntimo paslaugos, kuriose didžiausią dalį sudarė gaunamųjų
tarptautinių paslaugų pajamos. Padidėjimą nulėmė gerokai išaugusios pajamos už smulkias e. komercijos
siuntas (korespondencija iki 2 kg) iš Kinijos. Korespondencijos siuntos ir kiti produktai (siuntiniai, tarptautinio
greitojo pašto siuntos) iš kitų krypčių augo ne taip sparčiai ir jų dalis bendroje dalyje yra mažesnė nei e.
komercijos iš Kinijos.
Daugiausia pardavimo pajamų LP grupė gauna iš pašto paslaugų teikimo. 2018 metais iš šio segmento gauta
62,2 mln. Eur pajamų ir jos sudarė 70,4 proc. veiklos pajamų. 2017 m. pašto paslaugų pajamos siekė 51,9 mln.
Eur, arba 67,5 proc. pardavimo pajamų.
Kiekių ir pajamų pasiskirstymas pagal paslaugų grupes 2018 m., %
42%

40%

28%

16%

16% 16%

15%
10%
3%

Daiktų siuntimas

Informacijos
siuntimas

Finansinės
paslaugos

Kiekiai

7%

Mažmeninė
prekyba

5%
Prenumerata

3%
Kitos paslaugos

Pajamos

Informacijos siuntimo paslaugų pajamos per 2018 metus padidėjo 5,6 proc. dėl 10 proc. išaugusių pajamų už
suteiktas paslaugas verslo klientams. Palyginti su 2017 m. duomenimis, ši klientų grupė per 2018 m. išsiuntė
11,6 proc. daugiau tarptautinių korespondencijos siuntų. Universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) pajamos
informacijos siuntimo paslaugų dalyje per 2018 m. sumažėjo 6,5 proc. ir jų lyginamoji dalis mažėjo nuo 22,2
proc. 2017 m. iki 19,7 proc. – 2018 m.
Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu nuo 2018 m. rugpjūčio 1-os dienos pakeistos 16-os pozicijų pagrindinių
mažosios ir didžiosios korespondencijos siuntų kainos Lietuvoje. Kainos vidutiniškai padidėjo apie 0,10 Eur, o
didžiosios pirmenybinės korespondencijos kainos sumažėjo.
Pajamos už kurjerių paslaugas 2018 m. didėjo 16,3 proc. iki 8,1 mln. Eur, dėl 30,3 proc. išaugusių kiekių. 2018
metais išaugusį paslaugų kiekį įtakojo 50,1 proc. daugiau išsiųstų ir gautų „LP EXPRESS“ siuntų per savitarnos
terminalus. Kurjerių paslaugas teikia Lietuvos pašto patronuojamoji įmonė AB „Baltic Post“.
2018 m. pajamų iš finansinių paslaugų gauta 3,1 proc. daugiau nei 2017 m., jos sudarė 12,4 mln. Eur. Pensijų ir
pašalpų pristatymo ir išmokėjimo pajamos padidėjo 4,5 proc. dėl išmokamų sumų padidėjimo, nors pačių
paslaugų suteikta 13,8 proc. mažiau. Per 2018 metus 6,4 proc. padidėjo ir pajamos iš kreditų tarpininkavimo.
2018 m. mažmeninės prekybos pajamų didėjimą 4,2 proc. lėmė didesnė mažmeninės prekybos apyvarta,
periodinių leidinių prenumeratos pajamos sumažėjo 4,7 proc., dėl 3,2 proc. sumažėjusių paslaugų apimčių.
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Sąnaudos
Per 2018 m. LP grupės veiklos sąnaudos sudarė 84,1 mln. Eur. Palyginti su 2017 m., jos padidėjo 10,9 proc.
Lietuvos pašto grupės veiklos sąnaudos, tūks. Eur
Sąnaudos
Veiklos sąnaudos
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

2018

LP grupė
2017

Pokytis, %

2018

Lietuvos paštas
2017
Pokytis, %

84 132

75 840

10,9%

76 645

69 447

10,4%

45 921

42 417

8,3%

44 447

41 360

7,5%

13 088

11 705

11,8%

13 088

11 705

11,8%

1 853
2 389
1 575
3 128

1 787
2 406
1 644
2 623

3,7%
-0,7%
-4,2%
19,3%

1 746
2 375
1 487
2 814

1 687
2 386
1 574
2 381

3,5%
-0,4%
-5,5%
18,2%

2 886

2 524

14,3%

2 125

1 969

7,9%

13 292

10 733

23,8%

8 563

6 386

34,1%

Pagrindiniai veiklos sąnaudų didėjimą lėmę veiksniai buvo sekantys:
•

Didesnės su darbuotojais susijusios sąnaudos 8,3 proc. Patronuojančioje įmonėje Lietuvos pašte jos didėjo
7,5 proc. dėl 2 kartus per 2018 metus vykdyto darbo užmokesčio kėlimo.

•

2018 m. buvo didesnės tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos, kurios
sudarė 15,6 proc. veiklos sąnaudų. Palyginti su 2017 m. duomenimis, jos padidėjo 11,8 proc. ir sudarė 13,1
mln. Eur. Šių sąnaudų didėjimą lėmė patronuojančios įmonės Lietuvos pašto prisijungimas prie siuntų
sekimo susitarimo, kuriuo siuntėjams užtikrinamas kokybiškas siuntų sekimo įvykių iš užsienio šalių
pateikimas, ir siunčiamo tarptautinių siuntų srauto padidėjimas.

•

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo dėl investicijų.

•

Turto remonto ir priežiūros sąnaudų didėjimą nulėmė 31,2 proc. padidėjusios programinės įrangos
sąnaudos.

•

Kitų sąnaudų 23,8 proc. padidėjimą nulėmė sąnaudose apskaityti investicijos į patronuojamąsias įmones ir
joms suteiktų paskolų vertės ir ilgalaikio nematerialaus turto vertės sumažėjimai bei sukauptų sąnaudų
ateities laiškininko projekto įgyvendinimui.

2018 metais LP grupės darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 43,9 mln. Eur, o 2017 metais – 41,5 mln. Eur.
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Grynasis pelnas
2018 m. LP grupė uždirbo 3,7 mln. Eur grynojo pelno, tai yra 2,1 mln. Eur daugiau nei 2017 m., kai grynasis
pelnas siekė 1,6 mln. Eur.
Lietuvos pašto grupės grynasis pelno, EBITDA, nuosavo kapitalo pokyčiai, tūks. Eur
Rodiklis

LP grupė

Lietuvos paštas

2018

2017

Pokytis, %

2018

2017

Pokytis, %

Grynasis pelnas (nuostoliai)

3 680

1 573

133,9%

3 440

1 894

81,6%

EBITDA

7 712

4 409

74,9%

6 450

3 819

68,9%

Nuosavo kapitalo iš viso

27 030

23 271

16,2%

28 495

24 989

14,0%

•

Didžiausią poveikį 2018 m. LP grupės grynojo pelno rezultatams, palyginus su 2017 metais, turėjo 14,8
proc. padidėjusios pajamos.

•

2018 m. Lietuvos pašto grynasis pelnas siekė 3,4 mln. Eur grynojo pelno ir buvo 1,5 mln. Eur didesnis nei
2017 m., kai grynasis pelnas siekė 1,9 mln. Eur.

•

Patronuojamosios įmonės 2018 m. dirbo nuostolingai ir patyrė grynųjų nuostolių: AB „Baltic Post“ - 0,6
mln. Eur, UAB „LP mokėjimo sprendimai“ – 1,7 mln. Eur, UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ – 1,7
tūkst. Eur.

•

LP grupės 2018 m. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) sudarė
7,7 mln. Eur, ir palyginti su 2017 m. EBITDA, padidėjo 74,9 proc. 2018 metais LP grupės EBITDA marža buvo
8,7 proc. (2017 m. – 5,7 proc.).

•

Lietuvos pašto 2018 m. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė
6,5 mln. Eur ir, palyginti su 2017 m. EBITDA, padidėjo 68,9 proc. 2018 metais LP grupės EBITDA marža buvo
8,1 proc. (2017 m. – 5,4 proc.).

•

Per 2018 m. LP grupės nuosavas kapitalas padidėjo 16,2 proc. (arba 3,8 mln. Eur) ir 2018 m. gruodžio 31 d.
sudarė 27,0 mln. Eur. LP grupės nuosavas kapitalas didėjo dėl didesnio grynojo pelno. LP grupės nuosavo
kapitalo grąžos (ROE) rodiklis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ir 2018 m. gruodžio 31 d. siekė 13,6 proc.
(2017 m. gruodžio 31 d. - 6,8 proc.).
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Investicijos
LP grupės investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą 2018 m. sudarė 2,0 mln. Eur arba 43,4 proc. buvo
mažesnės nei 2017 metais.

Lietuvos pašto grupės ir bendrovės nematerialiosios ir materialiosios investicijos, tūks. Eur
Rodiklis

LP grupė

Lietuvos paštas

2018

2017

Pokytis, %

2018

2017

Pokytis, %

Nematerialiosios ir
materialiosios investicijos

2 019

3 565

-43,4%

1 229

2 393

-48,6%

Nematerialusis turtas

612

837

-26,9%

492

708

-30,5%

1 407

2 727

-48,4%

737

1 685

-56,2%

Materialusis turtas

•

Daugiausia investicijų 2018 metais buvo skirta pastatų atnaujinimui – 0,3 mln. Eur. 2018 metais Lietuvos
paštas įrengė 7 paštus pagal naują koncepciją. Į naujas patalpas perkelti Vilniaus 40-asis, Linkuvos, Juodšilių,
Vilniaus 3-asis, Priekulės, Druskininkų paštai, o Vilniaus Balsių mikrorajone įsteigtas naujas Vilniaus 58-asis
paštas. Atnaujintose pašto patalpose darbuotojams patogiau dirbti, o klientams naudotis pašto paslaugomis.
2019 metais į naujas patalpas persikėlė Veisiejų ir Pakruojo paštai.

•

2018 metų nematerialiąsias investicijas sudarė Dokumentų bei procesų valdymo sistemos, Mobilaus
laiškininko IT programinė įranga, Išmaniosios programos ir kt. programavimo darbai.

•

2018 metais patronuojamoji įmonė AB „Baltic Post“ įsigijo 16 siuntų savitarnos terminalų bei kitos įrangos už
0,6 mln. Eur.

•

Lietuvos pašto finansinį turtą sudaro paskolos dukterinėms įmonėms, kurios suteikiamos pagal poreikį. 2018
metais finansinės investicijos sudarė 0,4 mln. Eur, ir palyginti su 2017 m. duomenimis, buvo 49,4 proc.
mažesnės, kai buvo paskolinta 0,8 mln. Eur. Tai paskolos patronuojamajai įmonei AB „Baltic Post“.

•

2018 m. gruodžio 31 d. LP grupės turtas buvo 83,0 mln. Eur ir per 2018 m. turto suma padidėjo 10,9 mln.
Eur, arba 15,1 proc. Eur.
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Finansavimas

Siekiant išlaikyti apyvartinių lėšų kredito liniją, pasibaigus sutarčiai su Danske Bank A/S Lietuvos banko filialu,
2018 m. spalio 29 d. patronuojanti įmonė AB Lietuvos paštas pasirašė 12,0 mln. Eur apyvartinių lėšų
kreditavimo sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu. Pagal šią sutartį paskola naudojama Lietuvos
pašto apyvartinio kapitalo finansavimui.
2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos paštas pasirašė paskolos sutartį su Šiaurės investicijų banku (Nordic Invest
Bank, toliau - NIB) dėl Bendrovės investicinio projekto finansavimo 17,5 mln. Eur sumai. Finansavimas yra
tikslinis ir skirtas investicijoms naujo centralizuoto Vilniaus skirstymo centro statybai, transporto priemonėms ir
savitarnos siuntinių terminalams įsigyti, finansuoti. Iki finansinių ataskaitų pateikimo NIB paskola dar nebuvo
panaudota.
Bendrovė yra sudariusi 5,8 mln. Eur kreditavimo sutartį su AB Šiaulių banku apyvartinėms lėšoms, esamų
kreditų refinansavimui ir investiciniams projektams finansuoti.
2018 m. gruodžio pabaigoje finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms sudarė 8,6 mln. Eur (2017 m. – 10,9
mln. Eur), iš kurių visos paskolos iš bankų apyvartinių lėšų finansavimui.
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VEIKLOS APRAŠYMAS
Narystė bei tarptautinis bendradarbiavimas, teikiant pašto
paslaugas
Lietuvos Respublika yra Pasaulinės pašto sąjungos (toliau - PPS) narė nuo 1992 m. Universaliosios pašto
paslaugos teikėjas Lietuvos paštas yra įpareigotasis operatorius, apie kurį Lietuvos Respublika yra pranešusi PPS.
Lietuvos paštas savo veikloje privalo vadovautis PPS dokumentais: PPS įstatais; Pasauline pašto konvencija ir
baigiamuoju protokolu, PPS bendruoju reglamentu ir kt.
Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas yra Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“, vienos iš PPS
regioninių sąjungų (www.posteurop.org), ir Baltijos šalių paštų sąjungos (toliau - BPS) narys. Lietuvos paštas
dalyvauja Tarptautinėje pašto korporacijos, taip pat Šiaurės šalių paštų sąjungos ir BPS Paslaugų kokybės
gerinimo komiteto veikloje. Lietuvos paštas naudojasi Tarptautinės pašto korporacijos kuriamais produktais:
REIMS (atsiskaitymų už tarptautinį paštą sistema), EPG (e. siuntinių grupė), UNEX (pašto siuntų pristatymo
kontrolės sistema).
Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose užtikrina LP grupės
tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, yra svarbi plėtojant tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, dalijantis
pasiteisinusios praktikos patirtimi bei naujovėmis. Visa tai bendrovei leidžia perimti gerąją kitų pašto veikla
užsiimančių įmonių praktiką ir tiesiogiai ją taikant veikloje tobulinti teikiamas paslaugas, užtikrinančias vartotojų
poreikius.

Tyrimų ir plėtros veikla
LP grupė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas
investicijas. 2019–2023 m. bus tęsiami projektai, svarbūs LP grupės naujų paslaugų plėtrai, paslaugų procesų
automatizavimui ir darbų optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų poreikiams ir patogumui.
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Licencijuojama pašto veikla
Pašto paslaugų teikimo teisiniai pagrindai, pašto paslaugų teikėjų ir naudotojų santykiai, teisės ir pareigos,
atsakomybė ir žalos atlyginimas nustatyti LR pašto įstatymu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 2012, Nr. 135-6867)
įpareigojo Lietuvos paštą 7 metus (iki 2019 m. gruodžio 31 d. ) teikti UPP visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje.
Lietuvos paštas pateikė dokumentus būti įpareigotai teikti universaliąją pašto paslaugą naujam 7 metų
laikotarpiui. Šiuo metu Susisiekimo ministerija su suinteresuotomis institucijomis derina Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo dėl įpareigojimo projektą.
Vadovaujantis Pašto įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijoje UPP teikėjas privalo teikti šią universaliąją pašto
paslaugą:
1.

surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 2 kilogramų pašto siuntas*;

2.

surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 10 kilogramų pašto siuntinius*;

3.

surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas*;

4.

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

*apima vidaus ir tarptautinę pašto paslaugą.
Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti UPP
nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę, išskyrus
atvejus, priklausančius nuo nenugalimos jėgos (force majeure), taip pat užtikrinti bent vieną pašto siuntų
surinkimą ir bent vieną pristatymą per darbo dieną į pašto paslaugos gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą.
Jeigu UPP teikėjas pašto siuntas siunčia dideliais kiekiais ir yra susitaręs su siuntėju dėl šių pašto siuntų
surinkimo vietos, pristatymo terminų ir kitų sąlygų, tai tokia jo teikiama pašto paslauga nelaikoma universaliąja
pašto paslauga. Dideliu kiekiu laikoma, kai vienas siuntėjas per vieną mėnesį universaliosios pašto paslaugos
teikėjui pateikia siųsti 1 000 ir daugiau korespondencijos siuntų arba 250 ir daugiau pašto siuntinių.
Ryšių reguliavimo tarnyba pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina UPP didžiausius tarifus. Vadovaudamasis
patvirtintais didžiausiais leistinais UPP tarifais naujus universaliųjų ir kitų pašto paslaugų tarifus tvirtina Lietuvos
pašto generalinis direktorius savo įsakymais.
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Licencijuojama mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos
veikla
Nuo 2016 m. lapkričio 29 d. bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Šia licencija licencijuojama
veikla:
1.

elektroninių pinigų leidimas;

2.

elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas;

3.

paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su
mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

4.

paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su
mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

5.

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;

6.

mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;

7.

pinigų perlaidos.

Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2019 m. birželio 1 d. Lietuvos paštas nutraukia mokėjimo sąskaitos
paslaugos teikimą, nes šis produktas Bendrovės teikiamų finansinių paslaugų krepšelyje buvo nepelningas ir
2018 m. finansinių paslaugų pajamų struktūroje sudarė vos 0,07 proc. Numatoma, kad per 2019 m. Lietuvos
paštas pateiks dokumentus Lietuvos bankui dėl elektroninių pinigų įstaigos licencijos panaikinimo ir mokėjimo
įstaigos licencijos suteikimo.
Per 2018 m. akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas, finansų rinkoje veikiančiam kaip el. pinigų įstaiga, reikšmingų
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, operacinės, duomenų apsaugos rizikos atvejų bei incidentų nustatyta
nebuvo. Pastebėtina, kad 2018 gruodžio mėn. Bendrovės dukterinėje įmonėje AB „Baltic Post“ dėl programinės
įrangos klaidos įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas, apie kurį informacija pateikta Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). Incidentas buvo laiku ir tinkamai suvaldytas, pastabų iš VDAI negauta.
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Viešasis tinklas

Patronuojančioji įmonė 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 aptarnaujamoje teritorijoje turi būti ne mažiau kaip viena UPP teikimo vieta arba
UPP teikėjo agentų darbo vieta.
2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvos paštas turėjo 732 universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikimo vietų tinklą, kurį
sudarė: 530 stacionariųjų paštų (miestuose – 190, kaimuose – 437), 15 pašto poskyrių (19 – miestuose, 3 –
kaimuose), 89 kilnojamųjų paštų paslaugų teikimo vietos, 74 mobiliojo laiškininko (ML) UPP teikimo vietos, 24
UPP teikimo vietos.
Siekiant didinti pašto paslaugos prieinamumą kaimiškosiose vietovėse, prisitaikyti prie besikeičiančių
demografinių sąlygų, gyventojų mažėjimo kaimiškose gyvenvietėse, efektyviai organizuoti darbo procesą;
mažinti turto išlaikymo sąnaudas, gerinti sąlygos darbuotojams, Lietuvos pašte diegiamas Mobilaus laiškininko
projektas.
2018 m. gruodžio 31 d. LP grupės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė 116 skyriai. „PayPost“ skyriuose
teikiamos tradicinės finansinės paslaugos, tokios kaip mokesčių mokėjimas, perlaidų siuntimas ir gavimas,
vartojimo kreditų išdavimas bei kitos tarpininkavimo paslaugos.
2018 m. gruodžio 31 d. patronuojamoji įmonė AB „Baltic Post“ valdė 136 LP EXPRESS siuntų savitarnos
terminalų tinklą 46-uose šalies miestuose. LP EXPRESS - tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų
savitarnos terminalų tinklas, išdėstytas tose vietose, kuriose pastebimi didžiausi klientų srautai (prekybos
centrai, degalinės ir t.t.).
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Logistika
Bendrovės logistikos procesai yra susiję su teikiamų paslaugų / prekių surinkimo, paskirstymo, gabenimo ir jų
pristatymo klientams per tam tikrą laiką, paštų aprūpinimo eksploatacinėmis medžiagomis organizavimu,
planavimu ir kontroliavimu.
Visa šalies teritorija suskirstyta į 2 076 pristatymo apylinkes. Jose pašto siuntas laiškininkai pristato pėsčiomis
arba automobiliais. Gyventojams pašto siuntos pristatomos į 1 137 435 gaunamąsias laiškų dėžutes. Jų
miestuose yra 855 160, kaimuose – 282 275. Registruotosios siuntos gavėjams įteikiamos į rankas pasirašytinai.
Pašto siuntos gyventojams ir įmonėms miestuose daugiausia pristatomos 6 dienas, kaimuose – 5 dienas per
savaitę.
Paslaugoms teikti ir prekėms gabenti bei pristatyti šalies viduje Bendrovė naudoja nuosavus ir nuomojamus
automobilius. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 220 nuosavų automobilių ir 7 krovininius automobilius
nuomojosi iš kitų juridinių asmenų tarpmiestiniams maršrutams: „Vilnius – Kaunas – Vilnius”, „Šiauliai-Kaunas –
Šiauliai”, „Panevėžys – Kaunas – Panevėžys”, „Kaunas – Lazdijai – Kaunas” ir tarptautiniams maršrutams „Vilnius
– Leipcigas“, „Vilnius – Minskas”.
Tarptautinių pašto siuntų vežimas organizuojamas lėktuvais ir automobiliais. Automobiliais pašto siuntos
vežamos į Lenkiją, Baltarusiją ir Vokietiją. Pagrindinės eksporto šalys yra Kazachstanas, Baltarusija, Didžioji
Britanija, JAV, Vokietija. Didžiausi importo srautai yra iš Kinijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Singapūro,
Vokietijos.
Lietuvos paštas bendradarbiauja su dviem terminalais – UAB „Litcargus“ ir UAB „Baltic Air Logistics Terminal“.
Terminalai teikia antžeminio aptarnavimo paslaugas Vilniaus oro uoste. Aptarnauja aviakompanijų orlaivius,
kuriais gabenamos tarptautinės pašto siuntos (dokumentų paruošimas, pašto siuntų krovos darbai, aviacinė
patikra).
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Darbuotojai
Lietuvos pašto grupės darbuotojų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d., palyginti su darbuotojų skaičiumi 2017 m.
pabaigoje, sumažėjo 165 darbuotojais – nuo 5 415 iki 5 250.
Lietuvos pašto grupės darbuotojų skaičius
Darbuotojų

Lietuvos pašto grupė

Lietuvos paštas

2018

2017

Pokytis, %

2018

2017

Pokytis, %

Darbuotojų skaičius metų
pabaigai

5 250

5 415

-3,0%

5 142

5 328

-3,5%

Darbuotojų etatai metų pabaigai

4 298

4 374

-1,7%

4 212

4 293

-1,9%

Lietuvos pašto grupės darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) 2018 m.,
palyginti su 2017 metais, sumažėjo 76 etatais – nuo 4 374 iki 4 298 dėl vykdomų veiklos efektyvinimo iniciatyvų.
Daugiau kaip pusė Lietuvos pašto darbuotojų dirba ne visu etatu, kadangi dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir
sezoniškumo dažnai nepakanka darbo visam etatui nustatyti. Ši tendencija bendrovėje išliko ir 2018 m.
Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos paštas didino darbo užmokestį mažiausiai uždirbantiems Bendrovės
darbuotojams. Iš viso darbo užmokestis padidintas 4 362 Bendrovės darbuotojams. Darbo užmokesčio kėlimas
Bendrovei papildomai kainuoja 1,8 mln. Eur per metus. Darbo užmokesčio kėlimas numatomas ir 2019 metais.

Lietuvos pašto darbuotojų pagal pareigas vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Pareigybė arba pareigybių grupė
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygio vadovai
Kiti administracijos vadovaujantys darbuotojai
Kiti administracijos specialistai

2018
6 411
3 681
2 113
937

2017
5 572
3 388
1 966
883

Pašto viršininkas

616

553

Klientų aptarnavimo specialistas
Duomenų įvesties operatorius, operatorius
Skirstytojas
Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas
Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį
Pensijų pristatytojas
Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai

582
522
558
610
468
457
436

545
464
506
596
427
427
412
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Darbuotojai
2018 m. Lietuvos pašte daugiausia dirbo vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą turintys darbuotojai, didėjo vidurinį
išsilavinimą turinčių darbuotojų skaičius. Tam įtakos turėjo pati laiškininkų, kurie sudaro didžiąją dalį
darbuotojų, darbo specifika.
Lietuvos pašto darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Išsilavinimas
Aukštasis
Aukštesnysis
Vidurinis
Pagrindinis

2018
Darbuotojų
skaičius
1 195
1 722
2 073
152

Dalis, %
23,2%
33,5%
40,3%
3,0%

2017
Darbuotojų
skaičius
1 238
2 028
1 953
109

Dalis, %
23,20%
38,10%
36,70%
2,00%

Pokytis
Darbuotojų
Dalis, %
skaičius
-43
-3,5%
-306
-15,1%
120
6,1%
43
39,5%

2018 m. vidutinis Lietuvos pašto darbuotojų amžius padidėjo nuo 46,2 metų iki 46,7 metų. Tai lėmė keletas
veiksnių: bendros darbuotojų senėjimo tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje; tokios pareigybės, kaip
laiškininkas, jauniems darbuotojams yra mažiau patrauklios.
Lietuvos pašto darbuotojai pagal amžių
Amžius
Iki 35 metų
Nuo 35 iki 45
Nuo 45 iki 55
Nuo 55 iki 60
Daugiau nei 60

2018
Darbuotojų
skaičius
1 017
954
1 597
828
746

Dalis, %
19,8%
18,6%
31,1%
16,1%
14,5%

2017
Darbuotojų
skaičius
1 095
1 060
1 671
822
680

Dalis, %
20,6%
19,9%
31,4%
15,4%
12,7%

Pokytis
Darbuotojų
Dalis, %
skaičius
-78
-7,1%
-106
-10,0%
-74
-4,4%
6
0,7%
66
9,7%

Lietuvos pašte nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. 2018 m. Bendrovėje vyko įvairūs vidiniai
gyvi bei elektroniniai mokymai. Elektroninių mokymų erdvėje didelis dėmesys skirtas 2018 m. gegužės mėnesį
įsigaliojusio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įtvirtinimui, finansinių paslaugų ir kreditų
teikimo reikalavimams, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai. Tęsiamas Klientų aptarnavimo
standarto diegimas. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 230 naujų tinklo klientų aptarnavimo specialistų, pašto
viršininkų bei „Pay Post“ pardavimų vadybininkų. Sėkmingai buvo tęsiamas Mobiliojo laiškininko projektas – per
2018 m. apmokius 371 laiškininką naudotis planšetėmis, iš viso jau 490 laiškininkų naudoja planšetės ir siuntas
pristato naudodami modernias skaitmenines priemones.
Išorinėse konferencijose bei seminaruose susipažinta su informacinių technologijų, verslo, ekonomikos,
vadovavimo/valdymo naujovėmis. Konsultantų bei lektorių pagalba stiprinta komandų vidinė motyvacija,
bendradarbiavimas, komunikacija, gerintas mikroklimatas.
2018 m. vykdytų mokymų statistika
Mokymai

Mokymų programų skaičius

Bendras mokymų skaičius darbuotojams

Vidaus mokymai
Mokymai už bendrovės ribų
Elektroniniai mokymai

28
54
51

2 657
393
13 270

Lietuvos paštas tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su dviem profesinių sąjungų organizacijomis – Lietuvos pašto
darbuotojų profsąjunga ir Lietuvos ryšių darbuotojų profsąjunga. 2018 m. pradėta derinti nauja kolektyvinė
sutartis. Vyksta reguliarūs susitikimai su profesinių sąjungų atstovais ir darbo tarybos nariais, Bendrovės
vadovybė pristato visus svarbiausius numatomus pokyčius.
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Paslaugos
Visos LP grupės paslaugos skaidomos į 4 grupes:
1. daiktų siuntimo paslaugos;
2. informacijos siuntimo paslaugos;
3. finansinės paslaugos;
4. kitos paslaugos ir kita veikla (mažmeninė prekyba, tarptautinis tranzitas).
Žemiau detaliau pavaizduotos paslaugų grupės ir paslaugos pagal svarbą LP grupei.

Daiktų siuntimas

Informacijos
siuntimas

Finansinės
paslaugos

Kitos paslaugos ir
veikla

UPP siuntų siuntimas ir
pristatymas

UPP laiškų siuntimas ir
gavimas

Tarpininkavimo
paslaugos

Spausdinimo paslaugos

Verslo siuntų siuntimas ir
pristatymas

Verslo laiškų siuntimas

Pašalpų ir pensijų
pristatymas

Mažmeninė prekyba

Prenumerata

Įmokų surinkimas

Tarptautinis tranzitas
Sandėliavimo ir logistikos
paslaugos
Reklamos paslaugos

!

Daiktų siuntimo paslaugos yra svarbiausia LP grupės paslaugų grupė
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Rinkos
Pagal paskutinės paskelbtos Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) ataskaitos duomenis, 2018 m. gruodžio
31 dieną pašto paslaugų rinkoje iš viso veikė 45 ūkio subjektai.
RRT duomenimis, bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal pajamas, 2018 m. IV ketvirtį lyginant su 2017
m. IV ketvirčiu duomenimis, padidėjo 20,1 proc. nuo 42,58 mln. iki 51,15 mln. Eur.
Bendra LP grupės rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, gautas už siuntas, siunčiamas pašto tinklu ir įteiktas
asmeniškai pasirašytinai, sudarė 43,1 proc.: Lietuvos paštas užėmė 38,0 proc., o patronuojamoji įmonė AB
„Baltic Post“ – 5,1 proc. rinkos dalies. Bendroje pašto paslaugos rinkoje pagal 2018 m. IV ketvirtį gautas
pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė Lietuvos paštas: už gautas siuntas siunčiant pašto tinklu užėmė 98,1 proc.,
o pagal pajamas, gautas už pašto siuntas, siunčiamas naudojant netradicinę pašto paslaugą – 1,3 proc. rinkos.
AB „Baltic Post“ pagal pajamas, gautas už pašto siuntas, siunčiamas naudojant netradicinę pašto paslaugą
užėmė 8,3 proc. rinkos. Stipriai augant konkurencijai bendroje pašto rinkoje pristatymo rinkoje Lietuvos paštas
sugebėjo išlaikyti tokią pačią rinkos dalį kaip 2017 metų IV ketvirtį, o AB „Baltic Post“ rinkos dalis paaugo 0,6
procentinio punkto.
LP grupės rinkos dalis pagal pajamas, proc
2018 m. IV ketvirtis

2017 m. IV ketvirtis

Bendroje pašto paslaugų rinkoje

43,1

42,5

Už siuntas, siunčiamas pašto tinklu

98,1

98,7

Už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį)

9,6

7,3

Rinkos dalis
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Finansinės paslaugos
Lietuvos paštui pasikeitus elektroninių pinigų įstaigos licenciją į mokėjimo įstaigos licenciją bus teikiamos visos
anksčiau teiktos finansinės paslaugos, išskyrus mokėjimo sąskaitos paslaugą:
•

išmokų išmokėjimo;

•

įmokų priėmimo ir administravimo;

•

pinigų perlaidų;

•

kreditų tarpininkavimas;

•

kitos finansinės paslaugos.

Bendrovė šias paslaugas teikia fiziniame kanale. Matoma tendencija, kad minėtos paslaugos migruoja į
elektroninius kanalus.

Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų sektoriuose fiksuojamas persiskirstymas, daugėja paraiškų gauti
elektroninių pinigų įstaigos licenciją, dalis mokėjimo įstaigų plečia savo veiklos modelius ir pereina į elektroninių
pinigų įstaigų sektorių. Kaip vieną pagrindinių tokio persiskirstymo priežasčių Lietuvos bankas įvardina tai, kad
elektroninių pinigų įstaigos licencija suteikia galimybę klientams siūlyti atsidaryti mokėjimo sąskaitas (e.
pinigines), kuriose elektroninius pinigus galima kaupti ir laikyti neribotą laiką, arba atlikti įvairius mokėjimo
nurodymus (pavedimus) kaip ir turint sąskaitą banke.
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais Bendrovė susiduria finansinių paslaugų sferoje, yra mažėjantis susidomėjimas
finansinių paslaugų teikimu fiziniame kanale ir stipri konkurencija. Bendrovė planuoja konkuruoti rinkoje
plačiausia finansinių paslaugų pasirinkimo galimybe, didžiausiu tinklu bei turimu ir gerinamu klientų
pasitikėjimu.
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Klientai
LP grupė paslaugas teikia tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms bei organizacijoms, bendradarbiauja su
užsienio šalių pašto ir finansinėmis įstaigomis.
Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto klientai skirstomi į du stambius segmentus: tai – klientai, perkantys
paslaugas paštuose ar pašto siuntų terminaluose (dažniausiai tai privatūs klientai), ir su bendrove sutartis
sudarę klientai (dažniausiai verslo įmonės).
2018 m. privačių klientų išsiųstų paslaugų pajamos sudarė 35,5 proc., o verslo klientų – 64,5 proc. visų
siunčiamųjų pašto paslaugų pajamų.
Privačių klientų kategorijos keturi klientų segmentai
Segmentas
E-siuntėjai

Rūpestingi

Konservatyvūs

Taupantys

Aprašymas
16-34 m., didesnių ir TOP 5 miestų gyventojai. Šiuolaikiški, perka prekes ar paslaugas
internetu. Nori patogių ir greitų e. sprendimų. Jiems svarbu įvaizdis, greitis, yra labiau
impulsyvūs.
30-55 m., miestų gyventojai. Naudojasi daiktų siuntimo/gavimo paslaugomis tiek Lietuvoje
tiek į/iš užsienį/io. Siunčia gana dažnai. Nėra jautrūs kainai ir yra linkę išbandyti naujoves ar
pereiti prie naujų technologijų. Jiems svarbu aiškumas, dėmesys, patikimumas.
54-65 m., ne TOP 5 miestų gyventojai. Tai daugiau vyresnio amžiaus klientai, kurie per savo
darbingą amžių yra sukaupęs pajamų, todėl daugiausiai naudojasi įvairiomis finansinėmis
paslaugomis: taupymo, draudimo, lizingo, bankinių operacijų alternatyva ir t.t. Jiems svarbu
saugumas, patikimumas, valstybiškumas.
55-74 m., miestų ir kaimų gyventojai. Tai mažas pajamas turintys senjorai ir darbininkai,
kurie moka tik įmokas ir mokesčius Lietuvos pašte arba Paypost skyriuose. Jiems svarbiausia
maža kaina, patikimumas.

Daugiausiai pašto paslaugomis naudojasi šie segmentai: „Rūpestingi“ ir E-siuntėjai“, o finansinėse paslaugose:
„Taupantys“, „Rūpestingi“ ir „Konservatyvūs“.
Patronuojamosios įmonės AB „Baltic Post“ pagrindiniai klientai yra elektroninę daiktų prekybą vykdančios
įmonės.
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Veiklos planai
Atsižvelgdama į Lietuvos pašto 2019–2023 m. strateginius tikslus, Bendrovė inicijuoja ir tęsia jau pradėtas
automatizavimo, veiklos ir infrastruktūros optimizavimo bei kokybės gerinimo iniciatyvas.
2019-2023 m. Lietuvos paštas skirs ypatingą dėmesį pajamų augančiose rinkose didinimui – numatomas tolygus
pajamų iš daiktų siuntimo paslaugų augimas bendrojoje pajamų struktūroje, per e. kanalus suteikiamų paslaugų
skaičiaus didinimas konkuruojant didesniu paslaugų prieinamumu ir patogumu.
Finansinių paslaugų srityje Bendrovė sieks sumažinti veiklos pajamų kritimą susitelkiant į tarpininkavimo
paslaugų plėtrą, orientuojantis į fizinio kanalo klientų segmentą, konkuruojant plačiausia finansinių paslaugų
pasirinkimo galimybe, didžiausiu tinklu bei turimu ir gerinamu klientų pasitikėjimu.
Veiklos sąnaudos 2019 m. didės dėl darbo užmokesčio fondo augimo ir didesnių tarptautinio pašto vežimo ir
atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudų bei kitų sąnaudų augimo dėl numatomo paslaugų apimčių didėjimo.
Nepaisant to, Lietuvos paštas įgyvendins daug veiklos efektyvumo iniciatyvų, kurios leis valdyti veiklos
sąnaudas.
2019 m. Bendrovė planuoja investuoti apie 14 mln. Eur, siekdama didinti veiklos efektyvumą, mažinti veiklos
sąnaudas ir modernizuoti paštų skyrius. Šitaip bus sudarytos sąlygos sparčiau ir efektyviau aptarnauti klientus
bei įgyvendinti klientų pasitenkinimo didinimo strateginės krypties tikslus.
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Svarbiausi projektai
Numatyta, kad ateinančiais metais bus vykdomi ir tęsiami šie projektai:
•

Elektriniai dviračiai miesto laiškininkams. Dviratis yra laiškininkui patogus ir pažįstamas darbo įrankis bei pati
populiariausia transporto priemonė: iš laiškininko darbą dirbančių asmenų dviračiu naudojasi apie 40 proc.,
70 proc. iš jų dviračiu važinėja ir žiemą. Elektriniai dviračiai bus skirti miesto tipo paštų pėstiesiems
laiškininkams ir padės efektyvinti jų darbą. Šiuo metu ši iniciatyva pradėta įgyvendinti pasirinktuose miesto
tipo (ne didmiesčių) paštuose.

•

Mobilaus laiškininko informacinės sistemos (MLIS) plėtra mieste. Siekiant modernizuoti ir efektyvinti miesto
laiškininkų darbą, toliau tęsiama 2018 m. pradėta veikla, laiškininkus aprūpinant ir apmokant dirbti
planšetėmis, nešiojamaisiais spausdintuvais ir kita modernia įranga. Taip pat numatyta tobulinti pačią MLIS
programėlę, kurios dėka būtų sudarytos galimybės planšetės pagalba suteikti daugiau paslaugų klientui,
laiškininkui planuoti aptarnaujamos apylinkės maršrutą ir ne tik.

•

Esamų mobiliųjų laiškininkų aprūpinimas tarnybiniais automobiliais. Šiuo metu Bendrovė pradeda tarnybinių
automobilių nuomos paslaugų pirkimą. Vasarą jie bus suteikti šiuo metu savo transporto priemonėmis
važinėjantiems dabartiniams mobiliesiems laiškininkams.

•

Mobilaus laiškininko veiklos modelio įgyvendinimas. Klientų apklausos ir laiškininkų atsiliepimai parodė, kad
mobiliojo laiškininko veiklos modelis kaimuose yra reikalingas ir labai gerai vertinamas šią paslaugą
gaunančių kaimiškų vietovių gyventojų. Jau 2019 m. pabaigoje planuojama tęsti pasiteisinusią praktiką ir
pradėti naujus mobiliojo laiškininko veiklos modelio įgyvendinimo etapus. Jų metu Lietuvos kaimiškose
vietovėse bus paruošti nauji mobilieji laiškininkai, jiems parūpinti tarnybiniai automobiliai ir kita moderni
darbo įranga. Vyksta detalus projekto darbų planavimas.

•

Perteklinių paštų skyrių mažinimas ir perkėlimas. Toliau bus vykdomas paštų skyrių tinklo optimizavimas,
siekiant atsisakyti labai blogos būklės pastatų bei pakeisti tokių paštų darbuotojų darbo sąlygas.

•

Terminalų plėtros projektas. Vieni iš didžiausių šalyje siuntų savitarnos „LP EXPRESS“ terminalų tinklas didina
naudojimosi savitarnos paslaugomis galimybes. Gyventojams ir verslui bus galima dar patogiau ir paprasčiau
siųsti bei atsiimti siuntas. Atnaujindami terminalų programinę įrangą, klientams siūlome paprastesnį ir
patogesnį valdymą bei papildomas paslaugas. Į „LP EXPRESS“ savitarnos terminalus yra integruojamos
mažesnio (XS) dydžio siuntų dėžutės, o atnaujinus programinę įrangą, siųsti ar atsiimti siuntas tampa dar
paprasčiau.

42

STRATEGIJOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Akcininko lūkesčiai
Lietuvos pašto strategijos įgyvendinimui yra keliami akcininko lūkesčių laiške suformuluoti paskirtis, veiklos
kryptys ir tikslai. Laiške nurodyti bendri lūkesčiai dėl veiklos principų. Akcininko lūkesčių laiškas yra skelbiamas
Lietuvos pašto tinklalapyje „Valdymas“ skiltyje: https://www.post.lt/lt/apie-mus/valdymas.
Pagrindinė Lietuvos pašto paskirtis – pašto paslaugų užtikrinimas Lietuvos teritorijoje.
Bendrovės veiklos atitinkančios valstybės interesą:
•

Universaliųjų pašto paslaugų teikimas;

•

Spaudos pristatymo paslaugos.

Susisiekimo ministerija tikisi, jog įmonė veiklą vystys šiomis kryptimis:
•

Skaidrumas. Akcininkas tikisi, jog įmonės valdymo organai atliks vidaus auditą ir apgins įmonės interesus, jei
buvo švaistomas ar neefektyviai naudojamas įmonės turtas. Įmonėje turi būti įdiegtos pažangiausios
korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės;

•

Valstybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Įmonė privalo užtikrinti UPP ir spaudos pristatymo paslaugas, kaip tai
yra apibrėžta teisės aktuose ir sutartyse su įmone;

•

Efektyvumas. Įmonė turėtų racionalizuoti savo turimą pašto tinklą, užtikrinant paslaugų prieinamumą,
kokybę, kaštų mažėjimą ir klientų pasitenkinimą. Įmonė turėtų atsisakyti perteklinio turto, kuris neužtikrina
akcininko reikalaujamos grąžos;

•

Orios darbo sąlygos. Įmonė privalo užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir darbo
aplinką darbuotojams. Įmonė valdyba ir vadovybė privalo palaikyti nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su
darbuotojų atstovais;

•

Nauda akcininkui. Įmonės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas
rodiklis. Įmonė turėtų konsultuotis su valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centru dėl grąžos ir
įsiskolinimo lygio reikalavimų;

•

Inovacijos ir lyderystė. Įmonė turėtų investuoti į naujas technologijas ir modernius darbo metodus.
Susisiekimo ministerija tikisi, jog įmonė taps regioniniu savo srities lyderiu. Lietuva turėtų tapti šios srities
pavyzdžiu kitoms šalims.
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Strategija
Atnaujintoje LP grupės 2019-2023 m. veiklos strategijoje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys iki 2023 metų,
numatyti finansiniai tikslai bei uždaviniai.
LP įmonių grupės strategijos tikslas – tvarus augimas užtikrinant viešo intereso paslaugas.

VERTĖ

=
SUVOKIMAS

MISIJA
IŠRAIŠKA

VERTĖ
TVARUS AUGIMAS
AUGIMAS

TVARUMAS

ATSAKOMYBĖ IR SKAIDRUMAS

Daiktų siuntimo pajamų augimas

Efektyvumas kasdienėje veikloje

Orios darbo sąlygos darbuotojams

Finansinių paslaugų ir mažmeninės
prekybos pajamų išlaikymas

Vertės akcininkui didinimas

Viešo intereso paslaugų
užtikrinimas klientams ir veiklos
skaidrumas
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Strategija

MISIJA
Patogiai gauti ir siųsti.
Visiems

VIZIJA
Lietuvą su pasauliu jungiantis
Šiuolaikiškas ir patikimas paštas

VERTĖS KŪRIMAS

VERTYBĖS
Bendradarbiaujame Prisiimame atsakomybę Keičiamės

Lietuvos pašto grupės strategija
Lietuvos pašto grupės misija
Patogiai

Siekiame, kad klientams paslaugos būtų lengvai prieinamos dėl didelės paslaugų
kanalų pasirinkimo įvairovės ir prieinamos kainos bei pačios paslaugos būtų paprastos
ir patogios naudoti klientams.

Gauti ir siųsti

Tai kertiniai žodžiai, kurie atspindi mūsų organizacijos veiklos paskirtį. Klientai pas mus
gali gauti ir siųsti siuntinius, laiškus, finansines paslaugas.

Visiems

Paslaugas teiksime tiek verslo, tiek privatiems klientams (B2B, B2C, C2C).

Lietuvos pašto grupės vizija
Lietuvą jungiantis su
pasauliu

Tai žodžiai, kurie rodo, kokį poveikį visuomenei daro Lietuvos paštas. Kartu tai reiškia,
kad Lietuvos paštas nebus tik lokalus pašto paslaugų teikėjas Lietuvoje, bet savo
paslaugas ir sprendinius pritaikys tarptautiniu mastu.

Šiuolaikiškas

Klientams tai reiškia, kad Lietuvos paštas rinkoje turės modernaus pašto įvaizdį,
pagrindiniai procesai ir veiklos bus (kiek tai įmanoma per 5 metų laikotarpį)
automatizuotos ir supaprastintos. Darbuotojams Lietuvos paštas pasiūlys rinkos
sąlygas atitinkantį darbo užmokestį, modernias bei inovatyvias darbo priemones.

Patikimas

Klientams reiškia, kad Lietuvos paštas vykdys savo įsipareigojimus ir paslaugas teiks,
atitinkant jų lūkesčius, o darbuotojams reiškia, kad Lietuvos paštas suteiks saugią ir
patikimą darbo aplinką, o kartu ir visas socialines garantijas.
45

STRATEGIJOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Vertybės
Lietuvos pašto grupės strategija
LP grupės vertybės

BENDRADARBIAUJAME

Žinau, kokio rezultato siekiame kartu ir ko tikisi klientas;
Suprantu savo indėlį bendram tikslui pasiekti;
Dalinuosi patirtimi ir žiniomis, kad klientams kurtume didesnę vertę;
Pastebiu, reaguoju ir įvertinu.

PRISIIMAME
ATSAKOMYBĘ

Laikausi susitarimų ir taisyklių;
Įvykdau tai, ką esu pasižadėjęs darbuotojams ir klientams;
Elgiuosi pagarbiai su kolegomis ir klientais;
Kuriu aplinką, kurioje gera dirbti ir būti.

KEIČIAMĖS

Drąsiai keičiamės, kad dirbtume efektyviau ir kurtume daugiau vertės klientams;
Esu pozityvus ir atviras pokyčiams;
Teikiu pasiūlymus veiklos tobulinimui; Imuosi iniciatyvos ir darau.

Strateginės kryptys

E-komercijos sprendimų
klientams plėtra

Veiklos optimizavimas,
automatizavimas ir
skaitmenizavimas

Motyvuojančios darbo
aplinkos kūrimas

Viešo intereso paslaugų
užtikrinimas

Lietuvos pašto grupės strategija
Strateginiai projektai
Išmaniojo skirstymo
programa
Mobiliojo laiškininko
projektas
Terminalų plėtros
projektas

Veiklos efektyvumo
didinimo programa

Programos tikslas – automatizuoti ir centralizuoti skirstymo procesus.
Programos naudos: didesni skirstymo pajėgumai bei mažesnis tam reikalingas
skirstymo plotas.
Projekto tikslas – optimizuoti kaimo laiškininkų veiklos modelį.
Projekto naudos: laiškininkų procesų automatizavimas, laiškininkų darbo priemonių ir
darbo sąlygų gerinimas, paslaugų teikimas gyventojų namuose.
Projekto tikslas – didinti savitarnos terminalų tinklą bei nukreipti dalį siuntų iš pašto į
juos.
Projekto naudos: greitesnis siuntų išdavimas bei mažesnės eilės paštuose.
Iniciatyvos tikslas – optimizuoti pagrindinės ir nepagrindinės veiklos procesus ir
funkcijas.
Iniciatyvos naudos: prisideda prie veiklos optimizavimo krypties ir veiklos sąnaudų
(OPEX) mažinimo.
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Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos
tikslams
LP grupės darbai 2018 m.
Įvykis
Įgyvendintas Siuntų
išdavimo proceso
optimizavimo (SIPO)
projektas

Įgyvendintas IPS
programos diegimo
projektas

Modernizuoti 9 pašto
skyriai.
Išplėstas siuntų
savitarnos terminalų
tinklas

Aprašymas
Visuose Vilniaus, Kauno miestų paštuose, taip pat Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir
Alytaus centriniuose paštuose įdiegta beveik 200 parašo planšečių. Po šio modernaus
sprendimo paštuose nebeliko K 10 sąrašų, o kiekviename klientų aptarnavimo
langelyje klientai gali rasti po parašo planšetę.
Nuo 2018 m. balandžio 1 dienos įmonėje pradėjo veikti nauja IPS (International Postal
System) programa. IPS – tai Pasaulinės pašto sąjungos Pašto technologijų centro
sukurta ir vystoma integruota tarptautinio pašto valdymo programa, apjungianti pašto
siuntų apdorojimą, operacijų valdymą (įskaitant apskaitą) ir elektroninį keitimąsi
duomenimis į vieną visumą. Šios programos įdiegimas suteikė galimybę prisijungti prie
nuolat atnaujinamos ir vystomos tarptautinio pašto valdymo sistemos, kurią naudoja
daugelis pasaulio valstybių paštų ir padės taupyti UPDV bei BKIS vystymo kaštus, nes
programos diegėjas užtikrina IPS sistemos atitikimą Pasaulinės pašto sąjungos
konvencijai, reglamentams ir standartams.
Lietuvos paštas pagal naują koncepciją modernizavo keturis sostinės paštus bei penkis
paštus regionuose – po vieną Druskininkuose, Klaipėdos r., Pakruojo r., Kauno r. ir
Biržų r.
Per 2018 metus pastatyta 16 naujų savitarnos siuntų terminalų, suteikiančių klientams
galimybę dar patogiau naudotis pašto paslaugomis.

LP grupės strateginių tikslų žemėlapis
LP grupės strateginiai tikslai
Tikslas
Pasiekti planuotą ROE
Pasiekti planuotą EBITDA
Užtikrinti vidaus pirmenybinių
pašto siuntų pristatymas per
1 darbo dieną

Rodiklis

2018m.
planas

Proc.

7,3

tūkst. Eur

5 473

Proc.

85

Įgyvendinta 2018m.
13,6 proc. Tokį rezultatą lėmė mažiau nei
planuota augusios sąnaudos
7 712 tūkst. Eur. Tokį rezultatą lėmė mažiau nei
planuota augusios sąnaudos ir labiau nei
planuota augusios pajamos
Kokybinis reikalavimas pasiektas. Rodiklio
reikšmė 85 proc.
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PAGRINDINĖS VEIKLOS RIZIKOS
Rizikų valdymas
Rizikų valdymas Akcinės bendrovės Lietuvos paštas įmonių grupėje yra neatsiejama strateginio planavimo ir
strategijos įgyvendinimo dalis. Rizikų valdymas vykdomas remiantis vidaus dokumentais, parengtais
atsižvelgiant į tarptautinių rizikų valdymo standartų rekomendacijas.
Rizika suprantama kaip neapibrėžtumas dėl tikslo pasiekimo, kurį lemia potencialūs įvykiai ir (ar) galimos jų
pasekmės. Tikslas apima skirtingus aspektus, tokius kaip: finansiniai tikslai, sauga ir sveikata, poveikis aplinkai ir
kt., ir gali būti taikomas skirtingais lygmenimis (strateginiai tikslai, pagrindinė veikla, procesai).
Rizikų valdymas apima konteksto analizę, rizikos vertinimą, sprendimą dėl elgsenos, rizikos valdymo planų
rengimą, bei stebėseną. Tai yra nuolatinė veikla – bent kartą į metus yra atnaujinamas rizikų registras, rizikų
vertinimas vyksta tiek tęstinėje veikloje, tiek ir vykdant pokyčius ar projektus. Rizikų valdyme dalyvauja įmonių
darbuotojai remdamiesi atsakomybių paskirstymu pagal 3-jų gynybos grandžių principą. Pagrindinius rizikų
valdymo sprendimus priima Rizikų valdymo komitetas ir Generalinis direktorius. Vidaus audito skyrius bei
Bendrovės valdybos komitetas vykdo rizikų valdymo priežiūrą.
Detalesnė informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kredito
rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą ir valdymą yra atskleista ir plačiau aprašyta finansinių
ataskaitų 30 pastaboje.
Rizikos valdymo proceso dalyviai ir jų atsakomybės
Dalyvis

Atsakomybė

Rizikos savininkas (I-osios gynybos
grandies atstovas)

•
•
•

Identifikuoja riziką, vertina jos incidento tikimybę ir galimą poveikį
Rengia rizikos valdymo planą ir jį įgyvendina
Teikia ataskaitas rizikų valdymo komitetui

Rizikų valdymo komitetas

•
•
•

Tvirtina Bendrovės rizikų registrą
Tvirtina rizikų valdymo planus ir vykdo jų įgyvendinimo stebėseną
Teikia ataskaitas Generaliniam direktoriui

Rizikų valdymo, atitikties, duomenų
apsaugos, interesų konfliktų,
sukčiavimo ir kiti prevencijos
funkcijas atliekantys darbuotojai

•

Savo kompetencijos ribose:

(II-osios gynybos grandies atstovai)

•
•
•

Formuoja reikalavimus rizikų valdymui
Vertina rizikų valdymo sistemos efektyvumą
Konsultuoja, teikia pastabas ir rekomendacijas

Generalinis direktorius

•
•
•

Skiria rizikų valdymo komiteto narius
Užtikrina rizikų valdymo kultūros sklaidą bendrovėje
Teikia ataskaitas apie rizikų valdymą bendrovės valdybai

•

•

Atlieka nepriklausomą Bendrovės rizikų valdymo sistemos
veiksmingumo ir efektyvumo vertinimą
Teikia rizikų valdymo sistemos tobulinimo rekomendacijas Bendrovės
vadovams
Teikia išvadas dėl rizikų valdymo planų efektyvumo

•
•
•
•

Tvirtina didžiausias rizikas, šių rizikų valdymo planus
Vykdo didžiausių rizikų valdymo planų įgyvendinimo stebėseną
Vertina rizikų valdymo sistemos veiklos efektyvumą
Teikia rekomendacijas valdybai dėl rizikų valdymo sistemos tobulinimo

Vidaus auditas (III-osios gynybos
grandies atstovai)

Bendrovės valdyba
Audito ir rizikų valdymo komitetas
prie valdybos

•
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Rizikų valdymas

Generalinis
direktorius

Audito ir rizikų valdymo komitetas

Rizika

Rizikų valdymo komitetas

Gynybos linija

I

II

III

Vaidmuo

Rizikų savininkai

Rizikos valdymo
specialistai

Vidaus auditas

Atsakomybė

Nustatyti ir
valdyti riziką

Formuoti rizikos
politiką,
koordinuoti ir
stebėti

Užtikrinti
efektyvumą

Išorės auditas ir kiti šaltiniai

Lietuvos pašto valdyba

Konceptuali rizikų valdymo schema Lietuvos pašto grupėje

Pagrindinės rizikos ir poveikio aprašas
LP pagrindinės rizikos ir poveikio aprašai
Rizika

Poveikio aprašas

Rinkos dalies praradimas siuntų rinkoje

LP grupė veikia konkurencingoje daiktų siuntimo rinkoje. Spartūs
ir efektyvūs konkurentų veiksmai gali reikšmingai sumažinti
grupės rinkos dalį ir paslaugų pelningumą.

Spartesnis, nei numatyta, darbo kaštų
augimas

Šalies ekonomikos infliacijos spaudimas bei demografiniai
veiksniai daro ženklią įtaką darbuotojų lūkesčiams bei darbo jėgos
pasiūlai. Besikeičiančios darbo sąnaudos gali daryti ženklią įtaką LP
grupės veiklos rezultatams.

Paslaugų teikimo sutrikimai

Dėl elektroninės prekybos sezoniškumo gali ženkliai svyruoti iš
užsienio gaunamų siuntų kiekis. Lietuvos pašto įmonių grupė taiko
visą spektrą organizacinių ir techninių priemonių, siekdama
užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę.

2018-aisiais Bendrovė iš esmės atnaujino veiklos tęstinumo valdymo planą ir susijusią organizaciją. Buvo naujai
paskirti veiklos krizės valdymo komiteto nariai, atnaujintas poveikio veiklai vertinimas ir parengti veiklos
tęstinumo užtikrinimo bei atstatymo planai svarbiausioms Bendrovės veiklos funkcijoms. Veiklos tęstinumo
planavimas atliekamas siekiant užtikrinti tiek suinteresuotųjų šalių lūkesčius dėl paslaugų prieinamumo bei
kokybės, tiek ir akcininkų lūkesčius dėl tikslų pasiekimo. Didžiausias dėmesys planavime teikiamas
universaliosios pašto paslaugos bei mokėjimo paslaugų teikimo užtikrinimui. Veiklos tęstinumo planas kasmet
atnaujinamas ir išbandomas siekiant užtikrinti pasirengimą tinkamai reaguoti į didelio masto veiklos sutrikimus.
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Korupcijos prevencija
Skaidri veikla yra vienas iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Lietuvos pašto įmonių grupės valdymui
keliame aukštus skaidrumo reikalavimus. Skatiname skaidrią, atsakingą ir etišką veiklą rinkoje. Bendrovė
vadovaujasi nulinės tolerancijos korupcijai politika bei jos priemonėmis.
Lietuvos pašte antikorupcinės priemonės įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui
priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3-240.
Pagal šią sektorinę antikorupcinę programą, Lietuvos pašte yra įvardintos veiklos sritys (paslaugų pardavimai,
pašto ženklų leidyba, nekilnojamas ir kilnojamas turtas, viešieji pirkimai), kurioms bus skiriamas ypatingas
dėmesys. Suplanuota, jog 2019-2024 laikotarpiu antikorupciniu požiūriu bus vertinamos procedūros pagal
aukščiau nurodytas sritis.

Korupcijos rizikos vertinimas
Pagal 2002 m. spalio 8 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Lietuvos pašte korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas kiekvienų metų III
ketvirtį. 2018 metais Lietuvos pašte buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų ir
privačių interesų derinimo ir valdymo srityse.
2018 metais Lietuvos pašte buvo atlikta korupcijos rizikos analizė Bendrovės turto valdymo srityje:
nekilnojamojo turto nuoma, kilnojamojo turto pardavimas. Lietuvos paštas glaudžiai bendradarbiavo su
Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). Atsižvelgiant į STT rekomendacijas, atnaujinami vidaus teisės aktai ir
antikorupciniu požiūriu tobulinamos procedūros.

Interesų konfliktų valdymas
Nuo 2018 m. pradžios elektroniniu būdu privačių interesų deklaraciją pradėjo teikti akcinės bendrovės valdybos
nariai, aukščiausi bendrovės vadovai bei su viešųjų pirkimų organizavimu susiję darbuotojai, ekspertai, komisijų
nariai. Jų deklaracijos skelbiamos viešai.
Patvirtinta viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka, finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos aprašas. Šie
dokumentai yra sudėtinė korupcijos prevencijos politikos gairių ir Etikos kodekso dalis.

Kandidatų ir darbuotojų patikimumas
Nepriekaištinga dalykinė reputacija ir patikimumas yra vienos iš svarbiausių Lietuvos pašto veiklos etikos
principinių nuostatų. Siekiant šias nuostatas apsaugoti, Bendrovėje taikomi patikimumo ir nepriekaištingos
reputacijos kriterijai.
Asmenys, kandidatuojantys į valdybos nario, generalinio direktoriaus, direktoriaus ar padalinio vadovo pareigas,
vertinami pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas. Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo
tikimybę, bendradarbiaujama su STT, kuri įvertina kandidatų į vadovų pareigas patikimumą.
Lietuvos paštas yra priskiriamas II kategorijos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašui, todėl be
aukščiau nurodyto kandidatų patikrinimo, atliekamos papildomos tikrinimo procedūros.
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Pasitikėjimo kanalas
Sutvarkyti išoriniai ir vidiniai pranešimų kanalai dėl informavimo apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus
bendrovės darbuotojų veiksmus ar pasiūlymus. Paskirti atsakingi darbuotojai, kurie užtikrina tokios informacijos
konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą.
Apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus darbuotojų veiksmus ar pasiūlymus prašome pranešti
paskambinus pasitikėjimo linija tel. (8 5) 215 7676 arba elektroniniu paštu pranesk@post.lt.
Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

Mokymai ir informavimas
Suorganizuoti antikorupciniai mokymai valdybos nariams, aukščiausios grandies vadovams ir administracijos
darbuotojams. Temos: „Interesų konfliktai ir jų valdymas“, „Privačių interesų deklaravimas“, „Pasitikėjimas ir
prevencija“.
Vidiniame Lietuvos pašto laikraštyje „Pašto pulsas“, kurio tiražas 3930 egz., išleisti informaciniai – mokomieji
pranešimai. Apie antikorupcinę veiklą vykdomas informavimas vidiniame Lietuvos pašto tinklalapyje.

Organizacinės priemonės
Reorganizavus Saugos skyrių į Saugos ir prevencijos departamentą, atsirado naujos funkcijos, t. y. tyrimai,
prevencija, švietimas bei informavimas, kurios užtikrina pasauline patirtimi patvirtintus bazinius kovos su
korupcija principus. Atliekant tyrimus ir nustačius galimus nusikalstamos veikos požymius, surinkta medžiaga
perduodama teisėsaugos institucijoms.
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Lietuvos paštas – viena iš nedaugelio institucijų šalyje, kasdien pasiekiančių daugelį gyventojų. Esame
neatsiejama bendruomenės dalis, todėl mums svarbu, kokie žmonės ir aplinka mus sups rytoj. Sukaupę
ilgametę patirtį ir vadovaudamiesi šiuolaikiškais standartais siekiame būti atviri bendruomenės iniciatyvoms ir
teikti maksimalią grąžą socialinės atsakomybės sektoriuje.
Bendrovė vykdydama socialinės atsakomybės veiklą remiasi tarptautiniu ISO26000 standartu ir skiria dėmesio
visoms septynioms šiame standarte įvardintoms sritims.
2018 m. aplinkosaugos, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimo
klausimais kasdieninę veiklą ir kontrolę vykdė Organizacijos vystymo, Korporatyvinių reikalų bei Saugos ir
prevencijos departamentai, atsižvelgiant į departamentų funkcijas.

Aplinkosauga - Diegdamas modernių technologijų Lietuvos
paštas prisideda prie gamtos tausojimo
Nuo 2018 m. birželio laiškininkai pradėti apmokyti dirbti su modernia įranga – planšetėmis ir spausdintuvais.
Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Anykščiuose, Pakruojyje, Prienuose, Biržuose, Joniškyje,
Kupiškyje, Molėtuose, Rokiškyje ir Utenoje klientus jau aptarnauja laiškininkai su planšetėmis, kuriose įdiegta
operacijas paspartinanti speciali išmanioji programėlė.
2018 m. beveik 500 parašo planšečių buvo įdiegta daugiau nei 200-uose Lietuvos paštų, kuriuose sulaukiama
daugiausia klientų. Naudojant šiuos prietaisus paspartėjo registruotųjų, įvertintųjų, išperkamųjų ir ekonomiškų
siuntų, siuntų su procesiniais dokumentais ir pašto siuntinių išdavimo procesas.
2018 m. Bendrovės administracijos darbuotojai pradėjo naudotis DVS (Dokumentų valdymo sistema), kuri
integruota su kitomis Lietuvos pašto naudojamomis informacinėmis sistemomis. Sukurtos integracinės sąsajos
palengvina darbą darbuotojams, dokumentų valdymo procesai tampa efektyvesni.
Kasdieniame darbe naudojant modernias technologijas galima spręsti ne tik klientų aptarnavimo efektyvumo,
bet ir aplinkos tausojimo, nereikalingų sąnaudų mažinimo klausimus. Skaičiuojama, kad su parašo planšetėmis
paštuose per metus sutaupoma apie 4 milijonai popieriaus lapų.

Darbuotojai skatinti dalyvauti aplinkos švarinimo akcijose
Kelerius metus iš eilės Lietuvos paštas kviečia savo darbuotojus aktyviai dalyvauti DAROM talkoje švarinant savo
pašto ar „PayPost“ skyriaus aplinką, miestų ir miestelių bendruomenių pamėgtas vietas: parkus, aikštes, alėjas,
miškelius, laukyme, poilsio zonas ir kitas bendras ar visuomenines erdves.
2018 m. akcijoje dalyvavo rekordinis skaičius Lietuvos pašto kolektyvų iš visos Lietuvos. Kolegų Vilniuje
sutvarkyta teritorija Markučių parke sulaukė išskirtinio savivaldybės dėmesio. Kolegos už bendrą, komandinį
darbą gavo padėką už puikiai sutvarkytą Markučių parko ir jo apylinkių teritoriją.
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Darbuotojų sauga
Bendrovė užtikrina darbuotojams visas socialines garantijas. Kolektyvinėje sutartyje numatyta priemonių
papildomam darbuotojų saugumui užtikrinti, bendrovėje atliekami darbo vietų profesinės rizikos vertinimai.
Asmeninėmis apsaugos priemonėmis – darbo rūbais, avalyne, apkaustais nuo slidumos, pirštinėmis, dujų
balionėliais – darbuotojai aprūpinami kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

Bendruomenių tvarumo stiprinimas: bendradarbiavimas su
VŠĮ „Gelbėkit vaikus“
2018 m. gruodžio 21 d. Lietuvos pašto darbuotojai aplankė Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone įsikūrusį vaiko ir
šeimos centrą „Duok ranką“. Lietuvos pašto kolektyvas išpildė apie 30-ies vaikų svajones – padovanojo dovanų,
kurių vaikai ar jų tėveliai prašė Kalėdų senelio. Dovanų pageidavimų būta įvairiausių: maitinimo kėdutės, šiltos
antklodės, planšetinio kompiuterio, lėlių, „Lego“ konstruktorių, žieminių striukių. Minėti norai dar kartą
primena, kad būtina stiprinti socialinę apsaugą ir mažinti socialinę atskirtį ne tik kaime, bet ir didmiesčiuose.

Kalėdinių iniciatyvų palaikymas
Kelerius metus iš eilės Bendrovė prisijungia prie LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos ir jau tradicija
tapusios šilumos ir gerumo šventės – IX kalėdinė nevyriausybinių organizacijų mugės, kuri vyksta Daukanto
aikštėje. Visos mugės metu gautos lėšos skiriamos nevyriausybinių organizacijų konkretiems savanorystės ir
pagalbos projektams įgyvendinti. Lietuvos paštas 2018 m. bendradarbiavo su Prezidentūra ir įrengė pašto
dėžutes bei suteikė galimybę išsiųsti Kalėdinius sveikinimus bei linkėjimus iš kalėdinės nevyriausybinių
organizacijų mugės.
Vilniaus Katedros aikštėje kasmet Kalėdų laikotarpiu smagiai praleisti laiką kviečia visai šeimai skirta šventė
„Sveikas, Seneli Kalėda!“: sostinėn suvažiuoja Seneliai Kalėdos iš visų penkių Lietuvos regionų, veikia specialus
Kalėdų senelio paštas, kuriuo vaikai gali perduoti savo svajones, linkėjimus ir norus. Lietuvos paštas 2018 m.
bendradarbiavo su šventės organizatoriais ir įrengė šventiškai papuoštas Kalėdų pašto dėžutes bei specialią
palapinę, kurioje vaikai galėjo piešti, ant spalvoto popieriaus rašyti laiškus ir juos įmesti į specialias pašto
dėžutes. Ši atrakcija sulaukė didelio dėmesio, o visi parašiusieji laiškus iškart gaudavo spalvingą senelio Kalėdos
paruoštą atsakymą.
Žiemos švenčių metu įprasta, kad per Lietuvos paštą keliauja gausybė vaikų laiškų, skirtų jų labai laukiamam
Kalėdų seneliui. Ne išimtis buvo ir 2018 m. žiemos šventės. Visgi, dalis tų laiškų neturi tikslaus Kalėdų senelio
adreso arba nėra apmokėti, todėl keliauja, galima sakyti, niekur. Siekdami gelbėti mažųjų laiškus, darbui
susibūrė skirtingi Lietuvos pašto padaliniai.
Specialiai vaikų laiškų „gelbėjimo operacijai“ Lietuvos pašto komanda jau ne pirmą kartą ėmėsi gražios
iniciatyvos išsiųsti Kalėdų senelio atsakymus bent tiems, kurie ant laiško buvo nurodę atgalinį adresą. Adresų,
kuriems pavyko išsiųsti Kalėdų senelio laiškus, suskaičiuota apie 350.
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Lietuvos pašto šimtmečio iniciatyva „Susieti žmones,
suburti šalį“
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjęs keliauti po Lietuvą menininkės Jolitos Vaitkutės iš daugiau nei 10 tūkst.
pašto ženklų suklijuotas tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus portretas toliau savo kelionę tęsė visus 2018
metus. Iki 2018 metų lapkričio mėn. šis portretas aplankė visus centrinius Lietuvos paštus: Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Telšių, Tauragės, Utenos.
Lietuvos paštas 2017 m. lapkričio mėn. visus Lietuvos vaikus kvietė dalyvauti atvirlaiškių piešimo konkurse
„Susieti žmones, suburti šalį“. Šiam konkursui pateikta per tūkstantį piešinių. 2018 m. vasario mėnesį 6
laimėtojų piešiniai buvo išleisti atvirlaiškių formatu bei visus 2018 metus nemokamai dalinami per valstybei
svarbias sukaktis. Atvirlaiškiai buvo dalinami visuose didžiuosiuose šalies savivaldybių ir prekybos centruose
įsikūrusiuose paštuose.
Trečius metus leidžiama proginių pašto ženklų blokų serija „LIETUVOS VALSTYBĖS ARTKŪRIMUI – 100 METŲ“
įamžinamas demokratinės Lietuvos valstybės gimimas – nuo tautinio atgimimo pradžios iki nepriklausomos
valstybės atkūrimo paskelbimo 1918 m. vasario 16 d. Valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti 2018 m. vasario
9 d. Lietuvos paštas išleido trečiąjį – paskutinįjį pašto ženklų bloką, kuriame pavaizduotas Valstybės atkūrimo
šimtmečio išvakarėse prof. Liudo Mažylio surastas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nutarimo dėl Lietuvos
nepriklausomybės skelbimo notifikavimo originalas.
2018 m. vasario-kovo mėnesiais Lietuvos paštas prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo,
pristatant LR Prezidento rūmų ansamblyje įsikūrusio Valstybės pažinimo centro – moderniausios edukacinės
erdvės Lietuvoje - atidarytą interaktyvią parodą „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos". Parodos
tikslas – pristatyti Lietuvos šimtmetį kaip nuolatinį valstybės kūrimo procesą, akcentuojant ne praeitį, o
skirtingomis aplinkybėmis kurtas ryškiausias ateities vizijas, skatinti lankytojus mąstyti apie savo idėjas ir darbus
Lietuvai. Jaunieji menininkai specialiai šiai parodai iliustravo 6 įdomiausias šimtmečio vizijas, kurios tapo
atvirlaiškiais. Jais naudodamasis kiekvienas parodos lankytojas galėjo pasveikinti draugus ar artimuosius su
valstybės švente. Lietuvos paštas prisidėjo prie šios akcijos įgyvendinimo ir suteikė galimybę pirmąjį parodos
veikimo mėnesį (vasario 16 d. - kovo 11 d.) surinktus atvirlaiškius išsiųsti nurodytiems adresatams nemokamai.
Lietuvos paštas prisijungė prie iniciatyvos „Lietuva 4000.000“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga
pakviesti 4 milijonus lietuvių visame pasaulyje liepos 6-ąją, Valstybės dieną, kartu giedoti „Tautišką giesmę“. 80
žmonių, kurie įdėjo daugiausiai pastangų kviečiant viso pasaulio lietuvius giedoti šimtmečio himną, buvo
atvaizduoti unikaliame pašto ženklų bloke. Dar 20 žmonių, kurie labiausiai nusipelnė savo kasdieniu darbu
vienijant lietuvius pasaulyje, išrinko speciali pašto ženklų bloko leidybai surinkta komisija. Šis proginis pašto
ženklų blokas „Pasaulio Lietuva“ unikalus tuo, kad pirmą kartą lietuviškuose pašto ženkluose įamžintos ne
istorinės, o šiandien gyvenančios ir Lietuvai kuriančios asmenybės, išsibarsčiusios po visą pasaulį.
Per 2018 m. Bendrovė surengė iki 100 kūrybinių dirbtuvių ir ekskursijų vaikams ir moksleiviams. Šie vyko visos
Lietuvos paštuose.
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Kitos iniciatyvos
Kelerius metus iš eilės Lietuvos paštas prisijungia prie tradicijomis tampančių iniciatyvų:
Lietuvos paštas, bendradarbiaudamas su Lietuvos filatelistų sąjunga, pagerbė atsidavusius pašto ženklų
kolekcionierius ir įsteigė „Metų filatelisto“ nominaciją už reikšmingą indėlį į Lietuvos filatelijos ir kolekcionavimo
tradicijų stiprinimą. Taip pat Vilniaus centriniame pašte ir toliau rengiamos filatelijos parodos. Jose eksponuota
pašto ženklų, vokų, atvirlaiškių, nuotraukų ir kitų filatelijos gaminių. Savo parodą pristatė filatelistai Andrius
Šimkus, Algimantas Dugnas.
Kelis kartus per metus administracijos darbuotojai tradiciškai tampa neatlygintinais kraujo donorais. Nuolatinis
bendradarbiavimas vykdomas su Nacionaliniu kraujo centru.
Lietuvos paštas kartu su Pasauline pašto sąjunga kvietė visus Lietuvos moksleivius dalyvauti epistolinio rašinio
konkurse. Šis konkursas 2018 m. vyko 47-ą kartą, Lietuvoje gauta per 100 darbų. Tarptautinis jaunimo
epistolinio rašinio konkursas rengiamas nuo 1971-ųjų. Jį organizuoja Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinis
biuras kartu su Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO). Lietuvoje šį konkursą rengia
AB Lietuvos paštas kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Konkurso partneriai – Susisiekimo
bei Švietimo ir mokslo ministerijos.
Pašto ženklų leidyba. Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia 25–27 naujus pašto
mokos ženklus. Išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja
Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 5 pastraipa).
Pašto ženklų temos renkamos remiantis Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos
taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-258, II skirsniu, o pašto
ženklų projektai renkami ir spausdinami remiantis minėtojo įsakymo III ir IV skirsniais.
2018 m. į apyvartą buvo išleisti 26 nauji pašto ženklai ir pašto blokai (22 pašto ženklai ir 4 blokai).
„Moksleiviai į vyriausybę“. Jau tradiciškai Bendrovė prisijungia prie LR Vyriausybės kanceliarijos organizuojamo
projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“. 2018 m. Susisiekimo ministerijoje visą savaitę viešėję moksleiviai Dovydas
Vidžiūnas ir Lukas Paškevičius pasirinko dieną praleisti Lietuvos pašte.
Jaunuoliai pamatė, kad paštas turi ir siūlo plačią paslaugų įvairovę, yra ambicinga moderni įmonė. Taip pat iš
arčiau pažino kurjerių darbą, pamatė Vilniaus centrinio pašto užkulisius, susipažino ir pabendravo su Bendrovės
generaline direktore Asta Sungailiene.
Atšvaitų akcija „Būkime matomi ir saugūs kelyje“. 2018 m. spalio mėn. Lietuvos paštas jau antrus metus
prisidėjo prie akcijos, kurią rengia kartu su Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. Jos metu šalies regionų gyventojams nemokamai išdalinta daugiau nei 20 tūkst.
atšvaitų.
Prie atšvaitų dalijimo akcijos prisijungė daugiau kaip 115 pašto skyrių visose Lietuvos apskrityse. Akcijoje ypač
aktyviai dalyvavo Vilniaus ir Kauno rajonų seniūnijose esantys paštai – daugiau kaip po 20 abiejuose rajonuose,
po 10 ir daugiau seniūnijų paštų prisijungė prie šios akcijos Varėnos, Ignalinos ir Šalčininkų rajonuose.
Dar 2017 m. pabaigoje pašto darbuotojai bei regionuose dirbantys laiškininkai buvo kviečiami dalyvauti
iniciatyvoje „Rūpestingoms šeimoms – po naują laiškų dėžutę" ir registruoti šeimas, kurioms labai reikalinga
nauja ir tvarkinga laiškų dėžutė. 2018 m. pradžioje naujomis laiškų dėžutėmis aprūpinta beveik penkiasdešimt
sunkiai besiverčiančių šeimų. Didžioji dauguma naujų laiškų dėžučių iškeliavo kaimiškų vietovių gyventojams,
kurių didžiąją dalį sudarė senjorai ar jaunos šeimos, gaunančios menkas pajamas.
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
Parama
Lietuvos pašte, laikantis teisės aktų reikalavimų, planuojama patvirtinti naują paramos teikimo politiką, todėl
nuo 2018 m. gegužės mėn. 23 d. yra sustabdyti visų paramos projektų paraiškų priėmimo, svarstymo, tvirtinimo
ir paramos teikimo procedūros ir procesai. 2018 metais parama nebuvo suteikiama. Šis sprendimas negalioja
paramai, suteikiamai pagal Bendrovėje galiojančią Kolektyvinę sutartį.
Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką bus informuojama ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto
tinklalapyje. Visą būtiniausią su tuo susijusią informaciją galima rasti Bendrovės internetinėje svetainėje
www.post.lt.
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INFORMACIJA APIE SPECIALIUOSIUS
ĮPAREIGOJIMUS

Pagal 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. ūkio ministro įsakymą Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų
įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ patronuojančios įmonės
Lietuvos pašto specialieji įpareigojimai yra universaliosios pašto paslaugos teikimas ir periodinių leidinių
pristatymas kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams.
UPP tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų UPP sąnaudomis, tačiau prieinami visiems pašto paslaugų
naudotojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyti didžiausi UPP tarifai yra
mažesni už UPP teikiant patiriamas sąnaudas, šių sąnaudų ir tarifų skirtumas UPP teikėjui turi būti padengiamas
Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų lėšų. Tik 2016 metais Lietuvos paštui iš valstybės
biudžeto buvo kompensuota 758 tūkst. už 2015 m. UPP nuostolius.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslauga nepriskiriama UPP,
tačiau pašto paslaugos teikėjas, Vyriausybės įpareigotas teikti UPP, privalo pristatyti periodinius leidinius kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams. 2018 metais Bendrovei iš valstybės biudžeto buvo kompensuota 4,2
mln. Eur už 2017 m. II pusmečio ir dalies 2018 m. I pusmečio nuostolingą periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą.
Lietuvos paštas, būdamas UPP teikėjas, apskaitą tvarko pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus
pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus
su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų – reikalavimą atlikti auditą.
Pagrindiniai sąnaudų apskaitos tvarkymo principai ir sąnaudų apskaitos sistemai keliami reikalavimai nustatyti
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos ir Universaliosios pašto paslaugos nuostolių
apskaičiavimo taisyklėmis, kurios pakeistos 2018 m. sausio 1 d.
Pagal pakeistas Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisykles Lietuvos paštas sąnaudų
apskaitos sistemoje privalo taikyti istorinį sąnaudų apskaitos principą – veikloje naudojamą ilgalaikį turtą bei
atitinkamas sąnaudas apskaityti ilgalaikio turto balansine verte nevertinant ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir
padidėjimo, sąnaudų apskaitos sistemoje išskirti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą kaip atskirą
sąnaudų grupę ir galutinėms paslaugoms ją paskirstyti pagal atitinkamos galutinės paslaugos teikimui
naudojamo kapitalo apimtį. Bendrovė savo sąnaudų apskaitos sistemoje privalo aiškiai atskirti kiekvieną
universaliąją pašto paslaugą ir kiekvieną periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių
prenumeratoriams paslaugą nuo kitų teikėjo teikiamų paslaugų.
Pagal pakeistas Universaliosios pašto paslaugos nuostolių apskaičiavimo taisykles bendrovė privalo pajamas ir
sąnaudas, patirtas teikiant paslaugas, sąnaudų apskaitos sistemoje apskaityti ir paskirstyti pagal geografines
vietoves ir pagal naudotojus bei į sąnaudas įtraukti investicijų grąžą, apskaičiuotą pagal Sąnaudų apskaitos
taisyklių reikalavimus.
LP grupė 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje nepateikia finansinės informacijos paskirstymo pagal atliekamas
funkcijas. Informacija apie patronuojančios įmonės Lietuvos pašto vykdomus specialiuosius įpareigojimus
pateikiama atskiru dokumentu Stebėsenos ir prognozių agentūrai.
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SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASIS
LP grupė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1052 patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis. 2018-ųjų metinis pranešimas parengtas atsižvelgiant į
Skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatas ir reikalavimus.
Bendrovės metiniame pranešime pateikiama veiklos strategija ir tikslai; pasiektų veiklos rezultatų atitiktis
valstybės valdomos įmonės veiklos tikslams; pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos
įmonės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį; informacija apie teikiamų paslaugų rinką; pagrindiniai klientai ir
pagrindinės jų grupės; investicijos per ataskaitinį laikotarpį, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų
projektai; bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigas;
vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika; veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai,
jų kaita per 3 metus; valdymo organai; informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą (auditą atlikęs
subjektas, atlyginimas už audito atlikimą); kita iki metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos paskelbimo dienos
paaiškėjusi svarbi informacija, turinti įtakos valstybės valdomos įmonės veiklai.
Lietuvos paštas rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį
pranešimą, 6 mėnesių tarpinį pranešimą ir juos bei metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus
išvadas skelbia savo interneto svetainėje.
Lietuvos paštas viešai skelbia Bendrovės darbuotojų pagal pareigas vidutinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo
užmokestį, informacija apie viešuosius pirkimus viešai skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje, Bendrovės
tarpiniuose ir metiniame pranešimuose. Lietuvos paštas apskaitą tvarko pagal TFAS. Bendrovėje atliekamas
Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės auditas. Audito įmonė taip pat patikrina metinio pranešimo
atitikimą audituotai finansinei atskaitomybei.
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AUDITORIAI

Finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje už 2018 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Ernst&Young Baltic“.
UAB „Ernst & Young Baltic“, tarptautinės organizacijos „Ernst & Young“ padalinys, atliko Bendrovės 2018 m.
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Pagal Bendrovės ir UAB „Ernst & Young Baltic“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytą audito paslaugų pirkimo
sutartį numatyta kaina – 45 tūks. Eur be PVM už 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų – atskirai Lietuvos
pašto ir jos patronuojamųjų įmonių (UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“
ir AB „Baltic Post“) – audito paslaugas ir už UPP teikėjo ataskaitinį laikotarpį naudotos vidaus sąnaudų apskaitos
sistemos ir UPP sąnaudų ataskaitos auditą, UPP teikėjo ataskaitinį laikotarpį naudotos vidaus sąnaudų apskaitos
sistemos ir periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų pajamų ir
sąnaudų ataskaitos auditą.

Generalinė direktorė

Asta Sungailienė
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

GRUPĖ
Pastabos
Pajamos pagal sutartis su klientais
Pardavimo pajamos
Kitos pajamos

BENDROVĖ
2017 m.

2018 m.

2017 m.

88 306 866
662 725
88 969 591

76 940 059
726 611
77 666 670

80 059 941
921 818
80 981 759

70 466 802
772 430
71 239 232

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(45 920 569)

(42 417 178)

(44 447 318)

(41 359 623)

Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos

(13 087 952)

(11 704 720)

(13 087 952)

(11 704 720)

Komunalinių paslaugų sąnaudos

(1 853 293)

(1 786 987)

(1 746 151)

(1 687 349)

Transporto nuoma

(2 388 880)

(2 406 019)

(2 375 019)

(2 385 667)

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos

(1 574 941)

(1 644 442)

(1 487 030)

(1 573 586)

Turto remontas ir priežiūra

(3 127 802)

(2 622 839)

(2 814 008)

(2 381 071)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

(2 886 203)

(2 524 350)

(2 124 991)

(1 968 910)

11, 15

( 119 455)

( 137 623)

(2 654 631)

( 138 965)

Kito turto vertės sumažėjimas

12

(2 645 674)

-

(1 070 269)

-

Kitos sąnaudos

6

Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos (sąnaudos)

7
7

(10 527 218)
(84 131 987)
4 837 604
267 361
( 384 303)

(10 595 830)
(75 839 988)
1 826 682
578 005
( 634 817)

(4 838 109)
(76 645 478)
4 336 281
671 764
( 384 303)

(6 247 202)
(69 447 093)
1 792 139
961 635
( 634 764)

Finansinio turto vertės sumažėjimas

4
4
5

2018 m.

Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį

4 720 662

1 769 870

4 623 742

2 119 010

(1 040 920)
3 679 742

( 196 590)
1 573 280

(1 183 711)
3 440 031

( 224 881)
1 894 129

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos pelnu

-

-

-

-

arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios nebus pripažintos pelnu

-

-

-

-

3 679 742

1 573 280

3 440 031

1 894 129

1 826 380

5 506 122

Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

26

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais
Iš viso bendrųjų pajamų (sąnaudų)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:
Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Andrius Bendikas
Finansų ir administravimo
padalinio direktorius

(parašas)

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos
departamento vadovė,
vyriausioji buhalterė

(parašas)
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira finansinės būklės ataskaita
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Pastabos

2018 m.

BENDROVĖ
2018 m.
2017 m.

2017 m.

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

8
9
10
11
26

2 197 568
29 241 328
2 724 516
71 651
192 679
34 427 743

5 022 960
29 998 484
2 710 193
71 801
46 317
37 849 755

1 929 908
26 392 610
2 724 516
4 379 540
35 426 574

3 035 663
27 317 747
2 710 193
6 569 498
39 633 101

Trumpalaikis turtas
Atsargos

14

3 149 663

3 164 382

3 146 921

3 142 669

Iš pirkėjų gautinos sumos

15

6 246 695

5 397 031

5 915 383

4 657 068

Sutarčių turtas
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos
pajamos

16

22 126 876

-

22 126 876

-

17

6 171 115

16 821 799

6 068 645

16 779 361

Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

18
19

5 233 643
5 601 976
48 529 968
82 957 711

2 966 008
5 860 107
34 209 327
72 059 082

5 070 631
5 402 827
47 731 283
83 157 857

2 739 997
5 695 820
33 014 915
72 648 016

20
21
21

32 791 579
861 544
(6 622 990)
27 030 133

32 791 579
861 544
(10 382 250)
23 270 873

32 791 579
861 254
(5 157 847)
28 494 986

32 791 579
861 254
(8 663 905)
24 988 928

22
24
25
26

8 562 682
325 046
43 326
697 825
9 628 878

5 782 369
299 972
33 163
162 879
6 278 383

8 562 682
322 730
43 326
697 825
9 626 562

5 782 369
297 656
33 163
162 879
6 276 067

22

11 685 265
13 487 989
18 545 344
520 672
422 233
1 637 197
46 298 700
55 927 578

5 156 950
12 219 908
23 831 644
432 622
10 662
858 040
42 509 826
48 788 209

10 973 226
13 423 233
18 456 438
518 734
414 133
1 250 545
45 036 309
54 662 871

5 156 950
11 338 350
23 756 330
430 684
700 707
41 383 021
47 659 088

82 957 711
1

72 059 082
-

83 157 857
0

72 648 016
-

Turto iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
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
Sutarčių įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis
Pelno mokestis
Kitos mokėtinos sumos
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

27
28
24
26
29

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:
Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Andrius Bendikas
Finansų ir administravimo
padalinio direktorius

(parašas)

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos
departamento vadovė,
vyriausioji buhalterė

(parašas)
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira pinigų srautų ataskaita
Pastabos

Gruodžio 31 d. pasibaigę metai
GRUPĖ
BENDROVĖ
2018 m.
2017 m.
2018 m.
2017 m.

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas ir amortizacija

26
8, 9, 10, 25

3 679 742

1 573 280

3 440 031

1 894 129

663 988

( 102 479)

660 417

( 74 188)

2 886 203

2 524 350

2 124 991

1 968 910

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas)

5, 6

17 246

( 57 809)

17 246

( 57 809)

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

8, 9

2 649 703

3 106

1 070 801

3 306

109 341

170 569

72 014

146 065

-

2 572 503

-

Iš pirkėjų gautinų sumų, ilgalaikių gautinų sumų ir atsargų vertės
sumažėjimo pokytis

14, 15

Suteiktų paskolų ir investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimo pokytis

11

-

Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)

24

113 124

( 71 759)

113 124

( 71 759)

Atidėjinių pasikeitimas

29

441 587

( 545 548)

441 587

( 545 548)

Sukauptų sąnaudų pasikeitimas
Sukauptų pajamų / sutarčių turto pasikeitimas

28
16, 17, 18

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis

26

Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas

3 888 266

268 632

3 845 464

295 568

(9 111 963)

(1 532 717)

(9 111 963)

(1 532 718)

376 932

252 752

523 294

299 069

87 027
5 801 196

114 629
2 597 006

( 298 935)
5 470 574

( 269 300)
2 055 725

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas

14

24 833

( 85 730)

5 862

( 72 017)

Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

15

( 689 180)

794 297

(1 238 408)

845 124

16, 17

(4 838 644)

1 758 089

(4 857 071)

1 908 734

( 534 643)

( 145 765)

( 365 124)

( 519 981)

4 493 770

( 848 990)

4 398 411

( 927 754)

( 45 485)

( 61 599)

( 41 343)

( 75 874)

4 211 847

4 007 307

3 372 901

3 213 957

(2 018 549)
30 678
5 200

(3 563 780)
191 834
53 580
20 099

(1 229 269)
30 678
( 389 600)
409 603

(2 393 203)
190 326
( 810 000)
93 580
399 853

Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų
(padidėjimas) sumažėjimas
Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų/sutarčių įsipareigojimų
(sumažėjimas) padidėjimas

27, 28, 29

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

8, 9
8, 9

(1 982 671)

(3 298 267)

(1 178 587)

(2 519 444)

Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)
(Sumokėtos) palūkanos

8 562 618
(10 939 257)
( 110 668)

719 959
( 266 396)
( 11 043)
( 134 520)

8 562 618
(10 939 257)
( 110 668)

719 959
( 266 396)
( 134 488)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

(2 487 307)

308 000

(2 487 307)

319 075

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

( 258 131)

1 017 041

( 292 993)

1 013 589

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

5 860 107
5 601 976
5 601 976
11 203 952

4 843 066
5 860 107
5 860 107

5 695 820
5 402 827
5 402 827
10 805 654

4 682 231
5 695 820
5 695 820

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:
Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Andrius Bendikas
Finansų ir administravimo
padalinio direktorius

(parašas)

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos
departamento vadovė,
vyriausioji buhalterė
(parašas)
62

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
GRUPĖ

Pastabos

Likutis 2017 m. sausio 1 d.

Įstatinis
kapitalas

Privalomasis
rezervas

Nepaskirstytasis
pelnas

Kiti rezervai

Iš viso

32 791 579

861 544

2 381

(11 957 911)

21 697 593

Grynasis pelnas (nuostoliai)

-

-

-

1 573 280

1 573 280

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

-

-

-

-

-

Viso bendrųjų pajamų

-

-

-

1 573 280

1 573 280

Panaudota iš kitų rezervų

-

-

( 2 381)

2 381

-

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

32 791 579

861 544

-

(10 382 250)

23 270 873

Likutis 2018 m. sausio 1 d.

32 791 579

861 544

-

(10 382 250)

23 270 873

-

-

-

79 518

79 518

32 791 579

861 544

-

(10 302 732)

23 350 391
3 679 742

9 TFAS pritaikymo įtaka

3

Likutis 2018 m. sausio 1 d. (pertvarkyta)
Grynasis pelnas

-

-

-

3 679 742

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

-

-

-

-

-

Viso bendrųjų pajamų

-

-

-

3 679 742

3 679 742

32 791 579

861 544

-

(6 622 990)

27 030 133

32 791 579

861 544

-

(6 622 990)

27 030 133

Įstatinis
kapitalas
32 791 579

Privalomasis
rezervas
861 254

Grynasis pelnas (nuostoliai)

-

-

-

1 894 129

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

-

-

-

-

-

Viso bendrųjų pajamų

-

-

-

1 894 129

1 894 129

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.

BENDROVĖ

Pastabos

Likutis 2017 m. sausio 1 d.

Panaudota iš kitų rezervų
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.
Likutis 2018 m. sausio 1 d.
9 TFAS pritaikymo įtaka
Likutis 2018 m. sausio 1 d. (pertvarkyta)

Nepaskirstytasis
pelnas
2 381
(10 560 415)

Kiti rezervai

Iš viso
23 094 799
1 894 129

-

-

( 2 381)

2 381

-

32 791 579

861 254

-

(8 663 905)

24 988 928

32 791 579

861 254

-

(8 663 905)

24 988 928

-

-

-

66 027

66 027

32 791 579

861 254

-

(8 597 878)

25 054 955
3 440 031

3

Grynasis pelnas

-

-

-

3 440 031

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

-

-

-

-

-

Viso bendrųjų pajamų
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.

-

-

-

3 440 031

3 440 031

32 791 579

861 254

-

(5 157 847)

28 494 986

32 791 579

861 254

-

(5 157 847)

28 494 986
#REF!

Toliau
pateikiamas
aiškinamasis
raštas pareigų
yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
(įmonės
administracijos
vadovo
Šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 4 d. patvirtino ir pasirašė:
Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Andrius Bendikas
Finansų ir administravimo padalinio
direktorius

(parašas)

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos
departamento vadovė, vyriausioji
buhalterė

(parašas)
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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.
Grupės veikla apima universaliųjų, kitų pašto, pasiuntinių, spausdinimo, konsultacinių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų
teikimą.
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro (2017 m.
gruodžio 31 d.- 0,29 euro). Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų, visos akcijos yra paprastosios ir pilnai apmokėtos. Visas
Bendrovės akcijas valdo valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Bendrovė filialų neturi.
2018 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir jos 100 proc. valdomos dukterinės įmonės: UAB
„Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“ ir AB „Baltic post".
Dukterinių įmonių duomenys 2018 m. gruodžio 31 d. buvo:
AB „Baltic post"
Šalis
Lietuva
Bendrovės valdomų akcijų dalis
100 proc.
Investicijos dydis (apskaitinė vertė Eur.)
0
2018 m. pelnas (nuostoliai)
(600 285)
Nuosavas kapitalas 2018-12-31 d.
(7 112 854)
Veikla
Pasiuntinių paslaugos

UAB „LP mokėjimų sprendimai“
Lietuva
100 proc.
2 896
(1 710 041)
(1 719 938)
Konsultacinės paslaugos

UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“
Lietuva
100 proc.
2 896
(1 676)
1 510
Veiklos nevykdo

2018 m. gruodžio 31 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 5 250 (2017 m. gruodžio 31 d. – 5 415).
Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 4 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
Grupės/Bendrovės pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant Grupės/Bendrovės 2018 m. finansines ataskaitas yra šie:
2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Grupės/Bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos sąjungoje (toliau – ES).
Šios finansinės ataskaitos yra konsoliduotos Grupės ir atskirosios Bendrovės finansinės ataskaitos, kurios parengtos
įsigijimo savikainos principu.
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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
Grupės/Bendrovės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, kurios buvo pritaikytos nuo
2018 m. sausio 1 d.:
·

9 TFAS: Finansinės priemonės

Galutinė 9 TFAS „Finansinės priemonės“ versija apima visus finansinių instrumentų projekto aspektus ir pakeičia 39 TAS
„Finansiniai instrumentai: Pripažinimas ir vertinimas“ bei visas ankstesnes 9 TFAS versijas. Standartas pateikia naujus
reikalavimus klasifikavimui ir vertinimui, vertės sumažėjimo ir apsidraudimo sandorių apskaitai. Grupė/Bendrovė pritaikė 9ąjį TFAS perspektyviai nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė nepertvarkė palyginamosios informacijos, ji liko pateikta pagal
39-ojo TAS reikalavimus. Skirtumai atsiradę dėl perėjimo prie 9-ojo TFAS apskaityti tiesiai nepaskirstytajame pelne 2018 m.
sausio 1 d. (3 pastaba).
·

15 TFAS: Pajamos pagal sutartis su klientais

15 TFAS nustato penkių pakopų modelį, kuris (su keliomis išimtimis) taikomas pagal sutartį su klientu uždirbtoms pajamoms
pripažinti nepriklausomai nuo pajamas uždirbusio sandorio tipo ar ūkio šakos. Standarto reikalavimai taip pat taikomi
pripažįstant ir įvertinant pajamas ar nuostolius iš tam tikro ne finansinio turto, kuris nėra priskiriamas bendrovės įprastinei
veiklai, pardavimo (pavyzdžiui ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto pardavimui). Reikia 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 pritaikė 15-ąjį TFAS naudodama modifikuotą retrospektyvų metodą nuo 2018 m. sausio 1 d. ir, kaip leidžiama,
nusprendė taikyti standartą visoms sutartims. Jokiomis išimtimis pasinaudota nebuvo. Grupė/Bendrovė atliko standarto
taikymo poveikio vertinimą ir nustatė, kad 15-ojo TFAS pritaikymas neturi reikšmingos įtakos pelnui (nuostoliams), kitoms
bendrosioms pajamoms, Grupės/Bendrovės finansinei būklei ir Grupės/Bendrovės pagrindinės, investicinės ar finansinės
veiklos pinigų srautams. Grupė/Bendrovė neturi ilgalaikių kontraktų su daugiaelemenčiais pakeitimais, neturi imk-arbamokėk pobūdžio kontraktų, nėra pardavimų skatinimų, nėra reikšmingų kontraktų sudarymo išlaidų ar reikšmingų
išankstinių apmokėjimų, kontraktų pakeitimai yra reti, todėl 2018 m. sausio 1 d. jokių nepaskirstytojo pelno pradinių likučių
pakeitimų nebuvo, išskyrus reikalaujamų papildomų atskleidimų, aprašytų apskaitos politikoje, pateikimą (3 pastaba).
Palyginamoji informacija nebuvo koreguota ir toliau pateikiama pagal 11-ąjį TAS, 18-ąjį TAS ir susijusius išaiškinimus.

·

15 TFAS: Pajamos pagal sutartis su klientais (išaiškinimai)

Išaiškinimų tikslas – išaiškinti Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) ketinimus rengiant 15TFAS „Pajamos pagal
sutartis su klientais“ reikalavimus, konkrečiau pakeičiant „atskiro identifikavimo“ principo apibūdinimą veiklos
įsipareigojimų nustatyme, svarstant ir vertinant, ar įmonė veikia kaip pagrindinis asmuo ar agentas, taip pat papildant
intelektinės nuosavybės ir honorarų apskaitos gaires kontrolės ir licencijavimo principų taikymu. Išaiškinimai taip pat
pateikia papildomų praktinių pavyzdžių įmonėms, kurios taiko 15 TFAS pilnai retrospektyviai arba kurios nutaria taikyti
modifikuotą retrospektyvų būdą. Vadovybė atliko standarto išaiškinimų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad
standarto taikymas ir jo išaiškinimai neturi reikšmingo poveikio Grupės/Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
·

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

Pataisos numato reikalavimus apskaitant nuosavybės teisės perdavimo ir neperdavimo sąlygų efektą, vertinant pinigais
padengtus akcijomis išreikštus mokėjimus, akcijomis išreikštiems mokėjimo sandoriams su sudengimo galimybe dėl
mokestinių įsipareigojimų ir dėl akcijomis išreikštų mokėjimų nuostatų ir sąlygų modifikavimo klasifikavimas yra keičiamas
iš pinigais padengiamų į kapitalu padengiamas. Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad standarto
taikymas neturėjo reikšmingo poveikio Grupės/Bendrovės finansiniams rezultatams.
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2

Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
·

40 TAS: Pervedimai į Investicinį turtą (pataisos)

Pataisos išaiškina, kada subjektas turi perkelti turtą, įskaitant statomą ar vystomą turtą, į ar iš investicinio turto. Pataisos
nustato, kad naudojimas pasikeičia, kai turtas atitinka, arba nustoja atitikti, investicinio turto apibrėžimą ir yra įrodymų,
apie naudojimo pokyčius. Vien vadovybės ketinimų pasikeitimas dėl turto naudojimo nėra įrodymas, kad turto naudojimo
pobūdis pasikeitė. Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad standarto taikymas neturėjo
reikšmingo poveikio Grupės/Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
·

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

Aiškinime išaiškinama sandorių, kurie apima išankstinių mokėjimų užsienio valiuta gavimą ar mokėjimą, apskaita. Aiškinime
reglamentuojami sandoriai užsienio valiuta, kai subjektas pripažįsta nepiniginį turtą ar nepiniginius įsipareigojimus,
kylančius iš atlikto arba gauto išankstinio mokėjimo iki subjektui pripažįstant susijusį turtą, sąnaudas ar pajamas. Aiškinime
teigiama, kad sandorio data, siekiant nustatyti valiutos keitimo kursą, laikoma nepiniginio išankstinio apmokėjimo arba
būsimųjų laikotarpių pajamų įsipareigojimo pirminio pripažinimo data. Jeigu yra daugiau negu vienas išankstinis mokėjimas,
subjektas turi nustatyti sandorio datą kiekvienam atliktam išankstiniam mokėjimui ar išankstiniam pinigų gavimui.
Vadovybė atliko išaiškinimo taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad šis išaiškinimas neturėjo reikšmingos įtakos
Grupės/Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
TVAS išleido 2014-2016 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. Vadovybė atliko
patobulinimų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad šių pataisų pritaikymas neturėjo įtakos Grupės/Bendrovės
finansinei būklei ar rezultatams.
28 TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones“: pataisos išaiškina, kad pirminio pripažinimo metu pasirinkimas
tikrąja verte per pelną ar nuostolius vertinti investicijas į asocijuotą ar bendrą įmonę rizikos kapitalo organizacijai ar kitai
tokius reikalavimus atitinkančiai įmonei gali būti taikomas vertinant kiekvieną investiciją į asocijuotą ar bendrą veiklos
įmonę atskirai.
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai
·

16 TFAS: Nuoma

Standartas įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 16 TFAS nurodo, kaip pripažinti,
vertinti, pateikti ir atskleisti nuomą abiems sutarties šalims, t.y. klientui (nuomininkui) ir tiekėjui (nuomotojui). Naujasis
standartas reikalauja nuomininkams pripažinti daugelį nuomos sandorių finansinėse ataskaitose. Nuomininkai turės
vienintelį nuomininko apskaitos modelį pagal visas nuomos sutartis su tam tikromis išimtimis. Nuomotojų apskaita iš esmės
nesikeičia. Vadovybė atliko standarto taikymo poveikio vertinimą. Įtaka Finansinės būklės ataskaitai (padidėjimas /
(sumažėjimas)) 2019 m. sausio 1 d.:

Ilgalaikis materialus turtas (teisės naudoti turtas)
Finansinio lizingo įsipareigojimai

Grupė
tūkst. eurų
13 216
13 216

Bendrovė
tūkst. eurų
12 342
12 342

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

Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
· 10 TFAS: Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir 28 TAS: Investicijos į asocijuotas bendroves ir bendras įmones: Turto
pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotos bendrovės ar bendros įmonės (pataisos)
Pataisomis sprendžiama pripažinta neatitiktis tarp 10 TFAS ir 28 TAS reikalavimų, susijusių su turto pardavimu ar įnašais
tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros įmonės. Pagrindinė pataisų pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos pajamos
ar nuostoliai, kai sandoris apima verslo perleidimą (nepriklausomai nuo to ar jis vystomas dukterinėje įmonėje ar ne). Dalis
pajamų ar nuostolių pripažįstama, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžimo, net jei šis turtas priklauso
dukterinei įmonei. 2015 m. gruodžio mėn. TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam laikui, priklausomai nuo nuosavybės
apskaitos metodo tyrimo projekto rezultatų. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų
pritaikymo įtakos.
·

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

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d., nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisomis leidžiama finansinį
turtą su išankstinio mokėjimo galimybe, kai susitarimo šaliai leidžiama reikalauti ar reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar
gautų pagrįstą kompensaciją už pirma laiko nutrauktą sutartį (tokiu būdu, žvelgiant iš turto turėtojo pozicijos, gali būti ir
„neigiama kompensacija“), vertinti amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas. Vadovybė atliko
pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad standarto taikymas neturės reikšmingo poveikio Grupės/Bendrovės
finansiniams rezultatams.
·

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

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra
leidžiamas. Pataisos apibrėžia, ar atliekant ilgalaikių interesų asocijuotose ir bendrose įmonėse vertinimą, konkrečiai su
vertės sumažėjimu susijusius reikalavimus, kurie, iš esmės, sudaro „grynųjų investicijų“ dalį asocijuotose ar bendrose
įmonėse, turėtų būti vadovaujamasi 9 TFAS, 28 TAS ar abiem kartu. Pataisos paaiškina, kad, prieš taikydamas 28 TAS,
subjektas taiko 9 TFAS tokiems ilgalaikiams interesams, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. Taikydamas 9 TFAS
subjektas neatsižvelgia į ilgalaikių interesų balansinės vertės pasikeitimus, atsirandančius dėl 28 TAS taikymo. ES dar nėra
patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.
·

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

Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra
leidžiamas. Pataisos numato, kad įmonės privalo naudoti atnaujintas aktuarines prielaidas siekiant įvertinti einamųjų
paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas, susijusias su po plano pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo likusiu ataskaitiniu
laikotarpiu. Pataisos taip pat paaiškina kaip plano pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo apskaita įtakoja reikalavimus,
taikomus turto viršutinei ribai. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo
įtakos .
·

TFAKK 23-ASIS IŠAIŠKINIMAS: Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio apskaitos

Išaiškinimas įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra
leidžiamas. Išaiškinimas skirtas pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neapibrėžtumams, įtakojantiems 12
TAS taikymą. Jame paaiškinama kaip atsižvelgti į mokestinio traktavimo neapibrėžtumus atskirai arba kartu, mokesčių
institucijų vykdomus patikrinimus, pateikiamas tinkamas modelis kaip atspindėti neapibrėžtumus ir apskaityti faktų bei
aplinkybių pasikeitimą. Šis išaiškinimas dar nepriimtas ES. Vadovybė dar nėra įvertinus šio išaiškinimo pritaikymo įtakos.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
·

3 TFAS: Verslo jungimai (pataisos)

TASV pateikė “Verslo“ apibrėžimo pataisas (3 TFAS Pataisos), siekiant išspęsti sunkumus, kylančius kuomet įmonės turi
nustatyti ar buvo įsigytas verslas, ar turto vienetų grupė. Pataisos galioja pirmą ataskaitinį laikotarpį, prasidėsiantį 2020 m.
sausio 1 d. ir vėliau, įvykusiems verslo jungimams bei tuo laikotarpiu ar vėliau įvykusiems turto įsigijimams, ankstesnis
taikymas yra leidžiamas. Šios pataisos dar nepriimtos ES. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.
·
1 TAS: Finansinių ataskaitų pateikimas ir 8 TAS: Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos:
„reikšmingumo“ apibrėžimas (pataisos)
Pataisos įsigalioja nuo ar po 2020 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, ankstesnis taikymas yra leidžiamas.
Pataisos patikslina reikšmingumo apibrėžimą ir kaip jis turėtų būti taikomas. Naujas apibrėžimas teigia, kad „Informacija yra
reikšminga, jei dėl jos praleidimo, klaidingo ar neaiškaus pateikimo galima būtų pagrįstai tikėtis paveikti sprendimus,
kuriuos tiesioginiai bendro naudojimo finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis,
kurios pateikia konkrečios įmonės finansinę informaciją“. Be to, buvo patobulinti apibrėžimą papildantys paaiškinimai.
Pataisos taip pat užtikrina, kad reikšmingumo apibrėžimas yra vienodas visuose TFAS standartuose. Šios pataisos dar
nepriimtos ES. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.
TVAS išleido 2015-2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. Pataisos įsigalioja nuo ar
po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Šie metiniai
patobulinimai dar nepriimti ES. Vadovybė atliko patobulinimų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad šių pataisų
pritaikymas neturės įtakos Grupės/Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams, bet dėl jų gali būti atskleidimo pokyčių.
3 TFAS „Verslo jungimai“ ir 11 TFAS „Jungtinė veikla“ : 3 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris
buvo jungtinė veikla, kontrolę, jis turi naujai atlikti anksčiau įgytame versle turėtų interesų vertinimą. 11 TFAS pataisos
išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris buvo jungtinė veikla, jungtinę kontrolę, subjektui nereikia iš naujo vertinti
anksčiau šiame versle turėtų interesų.
12 TAS „Pelno mokesčiai“ : Pataisomis išaiškinama, kad mokėjimų už finansinius instrumentus, klasifikuojamų kaip
nuosavybės instrumentai, pelno mokesčio sumos turėtų būti pripažintos pagal tai, kur buvo pripažinti paskirstytino pelno
davę sandoriai ar įvykiai.
23 TAS „Skolinimosi išlaidos“: Pataisomis išaiškinamas standarto 14 punktas, t.y., kai ilgo parengimo turtas parengiamas
jo numatytam naudojimui ar pardavimui ir tam momentui yra likusių negrąžintų tikslinių paskolų, susijusių su ilgo
parengimo turtu, tokios paskolos turi būti įtrauktos į subjekto bendrųjų paskolų fondą.
·

Konceptualios sistemos taikymas Tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams (TFAS)

Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) 2018 m. kovo 29 d. atliko konceptualios finansinės atskaitomybės sistemos
peržiūrą. Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus sąvokų rinkinys taikytinas rengiant finansines ataskaitas bei
leidžiant standartus ir pateikiantis gaires rengėjams ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas ir padedantis kitiems
suprasti bei interpretuoti standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų
konceptualią sistemą pakeitimai“, kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti nuorodas į peržiūrėtą
konceptualią sistemą. Jos tikslas – palengvinti perėjimą prie peržiūrėtos konceptualios sistemos įmonėms, kurios rengia
apskaitos politiką, naudodamosi konceptualia sistema, kai konkrečiam sandoriui netaikomas joks TFAS. Rengėjams, kurie
ruošia apskaitos politiką remiantis konceptualia sistema, ji yra taikytina metiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2020 m.
sausio 1 d. arba vėliau.

Grupė/Bendrovė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus aktualius standartus ir išaiškinimus nuo jų įsigaliojimo datos, jei
jie bus patvirtinti taikyti Europos Sąjungoje.
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2.2 Finansinių ataskaitų valiuta
Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
Grupės/Bendrovės funkcinė valiuta yra eurai. Sandoriai, sudaromi užsienio valiuta, iš pradžių apskaitomi funkcine valiuta
sandorio įvykdymo datą. Finansinis turtas ir įsipareigojimai išreikšti užsienio valiuta yra konvertuojami į funkcinę valiutą
finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą, taikant finansinės būklės ataskaitos dienos valiutos keitimo kursą.
Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien skelbia Lietuvos bankas.
2.3 Konsolidavimo principai
Grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos apima Akcinę bendrovę Lietuvos paštas ir jos dukterines įmones. Dukterinių
įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams metams bei naudojant vienodus apskaitos
principus.
Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei ir nebėra
konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas
sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nuosavybė ir grynasis rezultatas, priskirtini akcininkų
mažumai, finansinės būklės ataskaitoje ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra parodomi atskirai.
Dukterinės įmonės – tai įmonės, kur Bendrovė:
· turi galią valdyti ūkio subjektą į kurį investuojama (t.y. turi galiojančių teisių, kurios jam šiuo metu suteikia galimybę
vadovauti svarbiai veiklai);
· gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, į kurį investuojama;
· gali naudotis savo galia valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama, kad paveiktų investuotojo grąžos dydį.
2.4 Verslo jungimai
Verslo jungimai apskaitomi naudojant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra nustatoma sudedant pervesto atlygio tikrąją
vertę įsigijimo dieną ir mažumos dalies įsigytame subjekte, jei tokia yra, sumą. Kiekvieno verslo įsigijimo atveju pirkėjas
įvertina mažumos dalį įsigytame subjekte arba tikrąja verte, arba proporcinga įgyjamo subjekto identifikuojamo grynojo
turto dalimi. Su įsigijimu susijusios patirtos išlaidos yra nurašomos, įtraukiant jas į administracines sąnaudas.
Jei verslo jungimas vykdomas etapais, pirkėjo iš anksčiau valdoma nuosavybės dalis įgyjamoje įmonėje yra įvertinama
tikrąja verte įsigijimo dieną per bendrųjų pajamų ataskaitą. Neapibrėžta atlygio dalis, kurią pirkėjas turės mokėti,
pripažįstama tikrąja verte įsigijimo dieną. Neapibrėžtojo atlygio, kuris laikomas turtu ar įsipareigojimu, tolimesni įvertinimai
tikrąja verte bus pripažinti pagal 9 TFAS: arba per pelną/nuostolį, arba kaip pokytis kitose bendrosiose pajamose. Jei
neapibrėžtasis atlygis yra klasifikuojamas kaip nuosavas kapitalas, jis nėra pakartotinai vertinamas, o jo vėlesnis mokėjimas
yra apskaitomas nuosavo kapitalo dalyje.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.4 Verslo jungimai (tęsinys)
Prestižas yra pripažįstamas įsigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas pervestas atlygis, įskaitant pripažintą mažumos
dalies sumą, viršija grynąją įsigyjamo turto ir įvertintų įsipareigojimų sumą.
Jei šis atlygis yra mažesnis nei tikroji įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto vertė, skirtumas yra pripažįstamas bendrųjų
pajamų ataskaitoje. Po pirminio pripažinimo prestižas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus bet kokius sukauptus vertės
sumažėjimo nuostolius. Vertės sumažėjimo įvertinimo tikslais verslo jungimo metu įgytas prestižas nuo įsigijimo datos yra
priskiriamas tiems Grupės įplaukas kuriantiems vienetams, kurie, kaip tikimasi, turės naudos iš susijungimo, nepriklausomai
nuo to, ar įgyjamos įmonės kitas turtas ar įsipareigojimai yra priskiriami šiems vienetams.
Kai prestižas sudaro įplaukas kuriančio vieneto dalį, ir to vieneto sudėtyje esančios veiklos dalis yra parduodama, prestižas,
susijęs su parduota veikla, yra įtraukiamas į parduodamos veiklos apskaitinę vertę, nustatant pelną arba nuostolius iš
veiklos pardavimo. Tokiu atveju parduotas prestižas yra įvertinamas atsižvelgiant į parduotos veiklos santykinę vertę
lyginant su likusia įplaukas kuriančio vieneto dalimi.
2.5 Informacija pagal segmentus
Grupės/Bendrovės akcijomis nėra prekiaujama biržoje, todėl Grupė netaiko 8 TFAS „Veiklos segmentai“. Dėl šios priežasties
finansinėse ataskaitose nėra pateikiama informacija apie segmentus pagal 8 TFAS reikalavimus.
2.6 Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei
neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikes
išmokas darbuotojams (2.23 ir 23 pastabos), turto vertės sumažėjimą (2.12, 2.24, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17
pastabos), turto naudingo tarnavimo laikotarpius (2.8, 2.9, 2.10, 8, 9 ir 10 pastabos), atidėtąjį pelno mokestį (2.14 ir 26
pastabos), sukauptų pajamų /sutarčių turto pripažinimą (2.7 ir 16 pastabos) ir sukauptų sąnaudų pripažinimą (2.7 ir 28
pastaba), periodinių leidinių pristatymo gyvenamųjų vietovių prenumaratioriams paslaugų kompensavimo gautinos sumos
nustatymą (17 pastaba), įvertinimą ar nuomos sutartis atitinka finansinės ar veiklos nuomos kriterijus ( 2.21 ir 23 pastabos)
ir 16 TFAS taikymo įtakos nustatymą (2.1 pastaba). Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant
įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.

2.7 Pajamų pripažinimas
Iki 2018 m. sausio 1 d. taikyti apskaitos principai
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.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.7 Pajamų pripažinimas (tęsinys)
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 paslaugų teikimo užsienio paštams pajamos/sąnaudos
Grupės veikla grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų pašto paslaugų apskaitos
dokumentų išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, Grupė faktinius siuntinių duomenis,
apimančius suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius bei gautinas/mokėtinas sumas, pateikia ir derina su pašto paslaugų
pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktiniai duomenys, apimantys
pašto korespondencijos siuntimo suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius, pateikiami ir derinami su pašto paslaugų
pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktinių pašto
korespondencijos gautinų / mokėtinų sumų skaičiavimas vykdomas po pusmečio pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kai
sužinomi faktiniai įkainiai. Faktiniai įkainiai yra paremti paslaugų kokybės tyrimais ir yra nustatomi atskiroms šalims tik
praėjus nepilniems metams po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Atsižvelgdama į faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis
bei vėliausius žinomus galiojančius įkainius, Grupė atlieka pajamų/sąnaudų sukaupimus.
Pasiuntinių ir terminalų paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant
į pinigų gavimą.
Paslaugų teikimo pajamos, kai paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pripažįstamos suteikus paslaugas
kai siunta pristatoma arba gavėjui arba į terminalą.
Pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai
paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
Kitos pajamos
Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą.
Nuomos pajamos iš nuomojamo turto yra apskaitomos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. Palūkanų, nuomos ir kitos
pajamos pripažįstamos kaupimo principu.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.7 Pajamų pripažinimas (tęsinys)
Po 2018 m. sausio 1 d. taikyti apskaitos principai
Grupė/Bendrovė pripažįsta pajamas, siekdama atspindėti įsipareigotų prekių ar paslaugų perdavimą pirkėjams tokia suma,
kuri atitinka atlygį, kurį Grupė/Bendrovė tikisi gauti mainais už minėtas prekes ar paslaugas, atėmus pridėtinės vertės
mokestį, nuolaidas ir grąžinimus. Grupė/Bendrovė pripažįsta pajamas remdamasis šiuo pagrindiniu principu tokiais
žingsniais:
1-as žingsnis: identifikuojama sutartis (-ys) su pirkėju – sutartis yra susitarimas tarp dviejų ar daugiau šalių, kurioje
apibrėžtos jų įgyvendintinos teisės ir įsipareigojimai.
2-as žingsnis: identifikuojami sutartyje numatyti veiklos įsipareigojimai- sutartyje numatyti įsipareigojimai perduoti prekes
ar paslaugas pirkėjui. Jei šias prekes ar paslaugas galima išskirti, tokie įsipareigojimai yra laikomi veiklos įsipareigojimais,
kurie apskaitomi atskirai.
3-ias žingsnis: nustatoma sandorio kaina - sandorio kaina yra lygi sutartyje numatytai atlygio sumai, kurią Grupė/Bendrovė
tikisi gauti mainais už pirkėjui perduodamas prekes ar paslaugas. Sandorio kainą gali sudaryti fiksuota pirkėjo sumokėto
atlygio suma, tačiau kartais ji taip pat gali apimti kintamą atlygį arba kitokį nei grynųjų pinigų atlygį. Sandorio kaina taip pat
koreguojama atsižvelgiant į pinigų laiko vertę, jeigu sutartis apima reikšmingą finansavimo komponentą, taip pat
atsižvelgiant į bet kokį pirkėjui mokėtiną atlygį.
4-as žingsnis: sandorio kaina priskiriama sutartyje numatytiems veiklos įsipareigojimams- įprastai Grupė/Bendrovė priskiria
sandorio kainą kiekvienam veiklos įsipareigojimui, remdamasis kiekvienos pagal sutartį įsipareigotos perduoti prekės ar
paslaugos santykinėmis atskiromis pardavimo kainomis. Jei duomenys apie atskiras pardavimo kainas nėra stebimi rinkoje,
Grupė/Bendrovė atlieka jos įvertinimą.

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

Pajamos pripažįstamos, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą, ir kai tikėtina, jog Grupė/ Bendrovė gaus su sandoriu
susijusią ekonominę naudą ir kiekvienam pajamų tipui, kaip aprašyta žemiau, buvo įvykdyti konkretūs kriterijai.
Grupė/Bendrovė remiasi istoriniais rezultatais, atsižvelgdama į kliento tipą, sandorio tipą ir kiekvieno susitarimo ypatybes.
Pajamų pagal sutartis su klientais pripažinimo principai :
Pašto paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant
į pinigų gavimą.
Pašto ir kitų paslaugų teikimo pajamos, kai paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pripažįstamos suteikus
paslaugas.
Paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai patirtoms
sąnaudoms paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.7 Pajamų pripažinimas (tęsinys)
Pašto paslaugų teikimo užsienio paštams pajamos/sąnaudos
Dalis Grupės/Bendrovės veiklos grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų pašto paslaugų
apskaitos dokumentų išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, Grupė/Bendrovė faktinius siuntinių
duomenis, apimančius suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius bei gautinas/mokėtinas sumas, pateikia ir derina su pašto
paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktiniai duomenys,
apimantys pašto korespondencijos siuntimo suteiktų/gautų pašto paslaugų kiekius, pateikiami ir derinami su pašto
paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktinių pašto
korespondencijos gautinų / mokėtinų sumų skaičiavimas vykdomas po pusmečio pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kai
sužinomi faktiniai įkainiai. Faktiniai įkainiai yra paremti paslaugų kokybės tyrimais ir yra nustatomi atskiroms šalims tik
praėjus nepilniems metams po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Grupė/Bendrovė atlieka pajamų sukaupimus, kurie
Finansinės būklės ataskaitoje atvaizduojami kaip sutarties turtas. Sutarties turtas yra teisė į atlygį mainais už prekes ar
paslaugas, kurios buvo perduotos klientui. Jei Grupė/Bendrovė perduoda prekes ar suteikia paslaugas klientui prieš jam
sumokant ar prieš mokėjimo terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam
atlygiui. Skaičiuodama sukauptas pajamas už suteiktas paslaugas Grupė/Bendrovė vertina faktines suteiktų/gautų paslaugų
apimtis bei vėliausius žinomus galiojančius įkainius ir paslaugų kiekių statistiką.
Pasiuntinių ir terminalų paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant
į pinigų gavimą.
Pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugų, teikiamų ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai
paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
Prekių pardavimo pajamos
Grupė/Bendrovė parduoda mažmenines prekes, kurioms Grupė/Bendrovė turi nuosavybės kontolę ir konsignacines
prekes,kurių nuosavybės kontolė yra pas teikėją. Prekės, kurių nuosavybės kontrolę vykdo Grupė/Bendrovė, apskaitomos
finansinės būklės ataskaitoje ir pajamos pripažįstamos tas prekes perdavus klientui. Pardavus konsignacijos pagrindu
turimas prekes, pripažįstamos komisinių pajamos.
Kitų pajamų pripažinimo principai:
Nuomos pajamos iš nuomojamo turto yra apskaitomos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. Palūkanų, nuomos ir kitos
pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Delspinigiai pripažįstami pajamomis tik juos gavus.
Dividendų pajamos iš investicijų yra pripažįstamos, kai akcininkai įgyja teisę gauti mokėjimą (jei yra didelė tikimybė, kad
Grupė/Bendrovė gaus ekonominę naudą ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinta).
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.7 Pajamų pripažinimas (tęsinys)
Finansavimo elementai
Grupė ir Bendrovė neturi ir nesitiki turėti sutarčių, pagal kurias laikotarpis tarp prekių ar paslaugų suteikimo ir kliento
apmokėjimo viršytų vienerius metus. Dėl šios priežasties Grupė ir Bendrovė atskirai finansavimo elemento neapskaito. Nors
tarptautiniai atsiskaitymai už pašto paslaugas su kitų šalių paštų operatoriais užtrunka ilgiau nei vienerius metus, nes
dauguma sąskaitų už praėjusius ataskaitinius metus gaunamos kitų ataskaitinių metų viduryje ( užtrunka išsiųstų/gautų
kiekių derinimas ir galutinių tarifų skaičiavimas), tačiau Grupė/Bendrovė vertina, kad tokia yra industrijos praktika ir tai nėra
laikoma finansavimo komponentu.
Patirtų prenumeratos sąnaudų kompensacija
Vyriausybė nustatė periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus
mažesnius nei šios paslaugos sąnaudos. Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme patvirtintas tokių sąnaudų ir tarifų skirtumo
dengimas iš valstybės biudžeto lėšų pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. Bendrovė kas pusė metų skaičiuoja patiriamus
nuostolius dėl prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse ir bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįsta patirtų sąnaudų
atstatymą. Grupė/Bendrovė vertindama gautiną kompensavimo sumą į gautiną atlygį įtraukia sumos dalį arba visą sumą
tik tiek, kiek yra labai tikėtina, kad pripažintų nuostolių kompensavimo suma reikšmingai nesumažės, kai vėliau bus
panaikintas su kintamu atlygiu siejamas neapibrėžtumas.
Pajamų pripažinimo kriterijai
Iki 2018 m. sausio 1 d. Grupė/Bendrovė pripažindavo pajamas pagal 18-ąjį TAS „Pajamos, kuris reikalauja, kad pajamos būtų
pripažįstamos tuomet, kai yra tikėtina, kad ateityje Grupė gaus ekonominės naudos.
Pagal 15-ąjį TFAS pajamos pripažįstamos suma, lygia sandorio kainai, kai įvykdomi tam tikri sutartyje numatyti veiklos
įsipareigojimai, tačiau bet kurie kainos kintamo atlygio elementai pripažįstami tuomet, kai labai tikėtina, jog minėtos
pajamos nebus atstatytos. Lyginant su 18-ojo TAS politika, nėra jokių reikšmingų pajamų pripažinimo politikos ir vertinimo
metodologijos skirtumų.
2.8 Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis
susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas
ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos
palūkanų norma.
2.9 Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą
Įsigytas nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.
Amortizacija apskaitoma bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per 3 - 10 metų naudingojo tarnavimo
laikotarpį.
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs.
Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad jie atitiktų
numatomą nematerialiojo turto naudojimo pobūdį.
Grupė/Bendrovė neturi nematerialiojo turto (išskyrus prestižą) su neribotu tarnavimo laikotarpiu.
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2.10 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.
2.11 Investicinis turtas
Grupės/Bendrovės investicinį turtą sudaro ilgalaikis nekilnojamas turtas, kuris laikomas pajamoms iš nuomos gauti.
Grupėje/Bendrovėje investiciniu turtu laikomas turtas, kuris išnuomotas pagal vieną ar kelias veiklos nuomos sutartis ir jei
išnuomotas plotas yra daugiau nei 20 proc. bendro turto ploto. Investicinis turtas apskaitomas įsigyjimo verte, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius. Pradinę investicinio turto vertę sudaro įsigijimo kaina,
įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai
arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos po to, kai investicinis turtas jau
yra parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, bendrųjų
pajamų ataskaitoje. Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą nurašant tokį turtą iki jo
likutinės vertės per 15 - 80 metų naudingo tarnavimo laikotarpį.
Investicinis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos.
Bet kokios pajamos ar išlaidos, atsiradusios dėl turto nurašymo (apskaičiuojamos kaip grynųjų pardavimo pajamų ir
balansinės turto vertės skirtumas), yra įtraukiamos į tų metų bendrųjų pajamų ataskaitą. Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo
atliekami tada ir tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.
2.12 Turto vertės sumažėjimas
Nefinansinio turto vertės sumažėjimas
Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti. Kai
apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Vertės
sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl
turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje
tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.
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2.13 Tikrosios vertės vertinimas
Tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gaunama parduodant turtą ar sumokėta už įsipareigojimų perleidimą įprastu sandoriu tarp
rinkos dalyvių vertinimo datai. Tikrosios vertės nustatymas remiasi prielaida, kad turto pardavimo ar įsipareigojimų
perleidimo sandoris vyksta:
-

pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje;

-

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

Pagrindinė arba palankiausia rinkos turi būti prieinamos Grupei/Bendrovei.
Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma naudojant prielaidas, kurias rinkos dalyviai naudotų įvertinant turto ir
įsipareigojimų kainą, darant prielaidą, kad jie veikia siekdami geriausio ekonominio rezultato.
Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų
srautų modeliais arba opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių.
Grupė/Bendrovė naudoja vertinimo metodikas, kurios esamomis aplinkybėmis yra tinkamos ir apie kurias turima
pakankamai duomenų tikrajai vertei nustatyti, naudodama kuo daugiau svarbių stebimų duomenų ir kuo mažiau nestebimų
duomenų.
Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėje ataskaitoje, yra suskirstomi
pagal toliau aprašomą tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai vertei nustatyti naudojamais reikšmingais žemiausio
lygio duomenimis:
1 lygis – tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos aktyviosiose rinkose;
2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose naudojami tiesiogiai ar netiesiogiai rinkoje stebimi žemiausio lygio duomenys,
kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę;
3 lygis – vertinimo metodikos, kuriose rinkoje nestebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją
vertę.
Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripažįstami pakartotinai, Grupė/Bendrovė pakartotinai vertindama
skirstymą nusprendžia, ar perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos lygių (pagal žemiausio lygio duomenis, kurie yra
reikšmingi nustatant tikrąją vertę apskritai) kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Vertinimus atlieka vadovybė kiekvieną ataskaitinę dieną. Siekdama atskleisti informaciją apie tikrąją vertę Grupė/Bendrovė
nustatė turto ir įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų pobūdį, ypatybes bei riziką ir anksčiau apibūdintą tikrosios
vertės hierarchijos lygį.
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose Grupė/Bendrovė neturėjo reikšmingo pakartotinai arba vieną
kartą tikrąja verte įvertinto turto ar įsipareigojimų.
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 2018 m. ir
2017 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 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d.
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2.14 Pelno mokestis
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis yra apskaitomas
bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra susijęs su straipsniais, tiesiogiai apskaitytais nuosavame
kapitale, tada jis apskaitomas nuosavame kapitale.
Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir
(arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Grupės/Bendrovės įmonė nebetęsia
veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai Grupės/Bendrovės įmonė veiklos nebetęsia dėl nuo jos
nepriklausančių priežasčių. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti
keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. Nuo 2014 m. sausio 1 d. perkeltinais mokestiniais
nuostoliais galima padengti ne daugiau kaip 70 proc. einamųjų mokestinių metų apmokestinamojo pelno.
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp
turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir
įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas
turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti finansinės
būklės ataskaitos datą.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas
artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus
realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.
2.15 Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui
Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesniąją iš apskaitinės ir tikrosios vertės, atėmus pardavimo
išlaidas. Ilgalaikis turtas priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balansinė vertė atsipirks jį parduodant, o ne tęsiant jo
eksploataciją. Ši sąlyga tenkinama tik tuomet, kai pardavimas yra labai tikėtinas ir turtas yra visiškai paruoštas greitam
pardavimui. Perklasifikavus ilgalaikį turtą į turtą laikomą pardavimui, jam sustabdomas nusidėvėjimo skaičiavimas.
Jei Grupės/Bendrovės turtas klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nebetenkina aukščiau aprašytų sąlygų,
Grupė/Bendrovė nebeklasifikuoja to turto kaip laikomo pardavimui ir įvertina tą ilgalaikį turtą likutine verte prieš turto
perklasifikavimą į laikomą pardavimui, įvertinus bet kokius nusidėvėjimo, amortizacijos ar perkainojimo pataisymus, kurie
būtų buvę apskaityti, jeigu turtas nebūtų klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui arba jo atsiperkamąja verte, nustatyta
po sprendimo neparduoti turtą, priklausomai nuo to, kuri vertė yra mažesnė. Ilgalaikio turto, kuris nebe klasifikuojamas
kaip turtas laikomas pardavimui, apskaitinės vertės pataisymai yra apskaitomi kaip ataskaitinio laikotarpio pelnas
(nuostoliai).
2.16 Atsargos
Atsargos apskaitomos jų įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė.
Grynoji realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina įprastinėmis veiklos sąlygomis, atėmus pardavimų sąnaudas.
Savikaina apskaičiuojama FIFO (first-in, first-out) metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, transportavimo ir kitos
išlaidos, tiesiogiai priskirtinos jų įsigijimui, bei mokesčiai, kurių Grupė/Bendrovė vėliau neatgauna iš valstybinių institucijų.
Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
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2.17 Finansinis turtas
Iki 2018 m. sausio 1 d. taikyti apskaitos principai
Vadovaujantis TAS 39 „Finansiniai instrumentai: pripažinimas ir vertinimas“ Grupės finansinis turtas yra skirstomas į
finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje, investicijas, laikomas iki išpirkimo termino, suteiktas
paskolas ir gautinas sumas ir galimą parduoti finansinį turtą. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų
pirkimo (pardavimo) dieną. Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra apskaitomas tikrąja verte, įtraukiant (išskyrus
finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje) sandorio sudarymo išlaidas.
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinė finansinė priemonė su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais
mokėjimais, kuria neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos iš pradžių yra apskaitomos suteikto atlygio tikrąja verte.
Gautinos sumos po pirminio pripažinimo yra apskaitomos amortizuota verte naudojant efektyvios palūkanų normos
metodą atėmus bet kokius vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje
tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas.
Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti sumažėjusi, tada
balansinė gautinų sumų vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimų sąskaitą. Nuvertėjusios paskolos ir gautinos
sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgaunamos.
2017 m. gruodžio 31 d. Grupė neturėjo jokio galimo parduoti finansinio turto, investicijų laikomų iki išpirkimo termino ir
finansinio turto vertinamo tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra
nutraukiamas, kai:
-

baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;

Grupė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo
sutartį per trumpą laiką;
Grupė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto
nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet
perleidžia šio turto kontrolę.
Kai Grupė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia nei išlaiko su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos
ir neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Grupė yra vis dar susijusi. Grupės sąsaja su turtu,
kuris buvo perleistas kaip garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos
sumos, kurią Grupei gali tekti sumokėti.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikytini apskaitos principai
Pirminis pripažinimas ir vertinimas
Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu skirstomas į vėliau apskaitomą amortizuota savikaina, tikrąja verte per kitas
bendrąsias pajamas, arba tikrąja verte per pelną arba nuostolius.
Finansinio turto priskyrimas pirminio pripažinimu metu priklauso nuo sutartinių finansinio turto pinigų srautų savybių ir
Bendrovės verslo modelio apibrėžiančio finansinio turto valdymą. Išskyrus prekybos gautinas sumas, kurios neturi
reikšmingo finansavimo komponento, Bendrovė pirminio pripažinimu metu finansinį turtą įvertina tikrąja verte, pridėjus,
kai finansinis turtas nėra apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolius, sandorio išlaidas. Prekybos gautinos sumos, į
kurias neįtrauktas reikšmingas finansavimo komponentas, yra vertinamos pagal 15-ojo TFAS nustatytą sandorio kainą.
Tam, kad finansinis turtas būtų priskiriamas ir vertinamas amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias
pajamas, pinigų srautai atsirandantys iš finansinio turto turi būti tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai (SPPI) nuo
pagrindinės neįvykdytos sumos. Šis vertinimas vadinamas SPPI testu ir atliekamas kiekvienai finansinei priemonei.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.17 Finansinis turtas (tęsinys)
Bendrovės finansinio turto valdymo modelis nurodo, kaip Bendrovė valdo savo finansinį turtą, kad šis generuotų pinigų
srautus. Verslo modelis nustato, ar pinigų srautai bus gaunami renkant sutartinius pinigų srautus, parduodant šį finansinį
turtą ar naudojant abu variantus.
Įprastas finansinio turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas sandorio sudarymo dieną, t.y. datą, kurią Bendrovė
įsipareigoja pirkti ar parduoti finansinį turtą.
Vėlesnis vertinimas
Po pirminio pripažinimo Bendrovė finansinį turtą vertina:
• Amortizuota savikaina (skolos finansinės priemonės);
• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai perkeliami į pelną ar
(nuostolius) (skolos finansinės priemonės). 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių finansinių priemonių.
• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai nėra perkeliami į
pelną ar (nuostolius) (nuosavybės priemonės). 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių priemonių.
• Tikrąja verte per pelną ar nuostolius. 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių finansinių priemonių.
Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas (skolos finansinės priemonės)
Ši kategorija yra aktualiausia Bendrovei/Grupei. Bendrovė/Grupė vertina finansinį turtą amortizuota savikaina, jei
tenkinamos abi šios sąlygos:
• Finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas - laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus
pinigų srautus; ir
• dėl sutartinių finansinio turto sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės sumos ir
pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.
Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas vėliau yra apskaitomas naudojant efektyvios palūkanų normos metodą
(EIR) atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ar nuostoliai apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai turto
pripažinimas yra nutraukiamas, turtas yra pakeičiamas ar šiam nustatomas vertės sumažėjimas.
Bendrovės finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina apima prekybos gautinas sumas, kitas trumpalaikes ir
ilgalaikes gautinas sumas, išduotas paskolas ir turtą, atsiradusį iš sutarčių su klientais.

Pripažinimo nutraukimas
Finansinio turto (arba, kai taikytina, finansinio turto dalies arba panašaus finansinio turto grupės dalies) pripažinimas yra
nutraukiamas (t.y., jis yra pašalinamas iš Bendrovės finansinės būklės ataskaitos), kai:
• baigiasi sutartyje numatytų teisių į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; arba
• Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautus; arba prisiima prievolę be reikšmingo
uždelsimo sumokėti visus gautus pinigų srautus trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį ir
a) Bendrovė perleidžia iš esmės visą su perduoto finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą; arba
b) Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko iš esmės visos su finansinio turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, bet
perleidžia šio finansinio turto kontrolę.
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Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys)
2.17 Finansinis turtas (tęsinys)
Kai Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautą arba sudaro perleidimo sutartį su
trečiąja šalimi, yra vertinama, ar ir kokia apimtimi, Bendrovė išlaiko su šio finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir
naudą. Kai Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko iš esmės visos su finansinio turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir
neperleidžia turto kontrolės, turtas yra ir toliau pripažįstamas ta dalimi, su kuria Bendrovė yra vis dar susijusi. Šiuo atveju
Bendrovė taip pat pripažįsta susijusį įsipareigojimą. Perleistas turtas ir su juo susijęs įsipareigojimas yra vertinami remiantis
teisėmis ir įsipareigojimais, kuriuos Bendrovė išlaikė.
Kai su Bendrove susijęs perduotas turtas tampa garantija, toliau kontroliuojama dalis vertinama mažesniąja suma iš
apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią Bendrovei gali tekti sumokėti (garantijos suma).
Finansinio turto vertės sumažėjimas
Bendrovė pripažįsta tikėtinus kredito nuostolius (ECL) visoms skolos finansinėms priemonėms, kurios nėra vertinamos
tikrąja verte per pelną ar nuostolius. ECL yra paremti sutartinių gautinų pinigų srautų ir pinigų srautų, kuriuos Bendrovė
tikisi gauti, skirtumu, diskontuotu taikant apytikslią pradinę efektyvią palūkanų normą. ECL yra pripažįstami dviem etapais.
Kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo nėra reikšmingai padidėjusi, ECL apskaičiuojamas kredito
nuostoliams, atsirandantiems dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvykių, galimų per ateinančius 12 mėnesių (12 mėnesių ECL).
Toms kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo yra reikšmingai padidėjusi, vertės sumažėjimas
formuojamas kredito nuostolių sumai, kurių tikimasi per likusį kredito pozicijos galiojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į
įsipareigojimų neįvykdymo laiką (galiojimo laikotarpio ECL).
Prekybos gautinoms sumoms ir turtui, atsiradusiam iš sutarčių su klientais, Grupė/Bendrovė taiko supaprastintą metodą
ECL skaičiuoti. Todėl Grupė/Bendrovė nestebi kredito rizikos pokyčių, bet kiekvienai finansinių ataskaitų datai pripažįsta
vertės sumažėjimą remiantis galiojimo laikotarpio ECL. Bendrovė sudaro tikėtinų nuostolių normų matricą, kuri paremta
istorine kredito nuostolių analize, ir pakoreguota, kad atspindėtų ateities veiksnius, būdingus skolininkams ir ekonominei
aplinkai. Kai yra objektyvių įrodymų, kad egzistuoja nekotiruojamo nuosavybės instrumento, kuris nėra apskaitytas tikrąja
verte todėl, kad tikroji vertė negali būti patikimai 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.
2.18 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai
konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai
nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose sąskaitose ir kitos
trumpalaikės labai likvidžios investicijos.
2.19 Skolos
Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte,
o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar
nuostolį (išskyrus kapitalizuotą dalį - žr. žemiau). Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės būklės ataskaitos datos
sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas finansinės būklės ataskaitos datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.
Skolinimosi išlaidos
Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo kriterijus atitinkančio turto įsigijimui, statybai ar gamybai, yra
kapitalizuojamos kaip atitinkamo turto įsigijimo savikainos dalis. Kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai
patiriamos. Skolinimosi išlaidos apima palūkanas ir kitas su lėšų skolinimusi patirtas išlaidas. Grupės/Bendrovės
pasirinkimu, tikslinės paskolos užbaigus tikslinės paskirties turto statybą/įsigijimą netampa bendrosiomis, todėl susijusios
skolinimosi išlaidos toliau nekapitalizuojamos.
Grupė/Bendrovė taiko kapitalizavimo principą visam turtui, tačiau per 2018 ir 2017 m. nebuvo patirta skolinimosi išlaidų,
atitinkančių minėtus kapitalizavimo kriterijus.
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2.20 Lizingas (finansinė nuoma) ir veiklos nuoma
Nustatymas, ar sutartis laikoma nuomos sutartimi, yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar
sutartis yra susijusi su specifiško turto naudojimu bei ar sutartis suteikia teisę naudoti turtą.
Finansinė nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas
Finansinė nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda perduodama Grupei/Bendrovei kaip turto
savininkui, yra kapitalizuojama lizingo sutarties pasirašymo metu lizinguojamo turto tikrąja verte ar, jei mažesnė, minimalių
lizingo mokėjimų dabartine verte. Lizingo mokėjimai yra paskirstyti tarp finansinių sąnaudų ir lizingo įsipareigojimo
dengimo tam, kad būtų pasiekta tolygi palūkanų norma likusiai mokėjimų daliai. Finansinės sąnaudos yra apskaitomos
bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Lizinguojamas nuomojamas turtas yra nudėvimas per trumpesnį laikotarpį (naudingo tarnavimo laiko ar nuomos laikotarpį),
jei nėra reikšmingo įrodymo, kad Grupė/Bendrovė perims nuosavybę finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje.
Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos
nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį.
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja
verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks
pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas
nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos įmokoms per laikotarpį, kurį turtą
numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir
amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti.
Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per
numatytą nuomos laikotarpį.
Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomotojas
Nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda Grupės/Bendrovės neprarandama, yra laikoma
veiklos nuoma. Pradinės tiesioginės sąnaudos, patiriamos dėl nuomos derybų, yra pridedamos prie nuomojamo turto
balansinės vertės ir yra pripažįstamos per nuomos laikotarpį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nuomos pajamos. Nuomos
įmokos yra pripažįstamos pajamomis tuo laikotarpiu, kai yra uždirbamos.
2.21 Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos ir subsidijos (toliau - dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar
kitaip įsigyti, laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas.
Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse ataskaitose pripažįstama pajamomis per turto, susijusio su šia dotacija,
nusidėvėjimo laikotarpį ir bendrųjų pajamų ataskaitoje mažina nusidėvėjimo sąnaudų straipsnį.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos
kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis.
Dotacijos, susijusios su pajamomis, suma pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama
sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.
Nuo 2012 m. Grupė/Bendrovė gauna kompensaciją už nuostolingą periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugą. Kompensacijos suma yra įvertinama Grupės/Bendrovės vadovybės pagal
Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 835 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 707 redakcija). Kompensacija yra pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitoje
tuo laikotarpiu, kuriame yra patiriamos susijusios sąnaudos ir kai galima patikimai įvertinti jog kompensacijos suma bus
gauta. Kompensacijos suma yra atvaizduojama kitose sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

81

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2.22 Finansiniai įsipareigojimai
Pirminis pripažinimas ir vertinimas
Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu skirstomi į finansinius įsipareigojimus apskaitomus tikrąja verte per
pelną ar nuostolius, gautas paskolas ir mokėtinas sumas. Visi finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimu metu yra
pripažįstami tikrąja verte, o gautų paskolų bei mokėtinų sumų atveju - atėmus tiesiogiai priskirtinas sandorio išlaidas.
Bendrovės finansiniai įsipareigojimai apima prekybos ir kitas mokėtinas sumas, gautas paskolas, įskaitant bankų overdraftus
ir finansinio lizingo įsipareigojimus.
Vėlesnis vertinimas
Finansinių įsipareigojimų vertinimas priklauso nuo jų priskyrimo, kaip aprašyta toliau:
Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius
Finansiniai įsipareigojimai, apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinius įsipareigojimus, laikomus
prekybai, ir finansinius įsipareigojimus, kurie buvo priskirti pirminio pripažinimo metu kaip vertinami tikrąja verte per pelną
ar nuostolius.
Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami kaip laikomi prekybai, jei jie yra patiriami su atpirkimo tikslu artimiausiu metu. Į
šią kategoriją taip pat įeina Bendrovės sudarytos išvestinės finansinės priemonės, kurios nėra priskiriamos apsidraudimo
priemonėmis apsidraudimo santykiuose, kaip apibrėžta 9-ajame TFAS. Atskiros įterptosios išvestinės priemonės taip pat
priskiriamos kaip laikomos prekybai, nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms. Pelnas arba
nuostoliai, atsiradę iš finansinių įsipareigojimų laikomų prekybai, yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje. 2018 m. ir
2017 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė neturėjo išvestinių finansinių priemonių.
Gautos paskolos ir kitos mokėtinos sumos
Ši kategorija yra aktualiausia Bendrovei. Po pirminio pripažinimo paskolos ir kitos mokėtinos sumos yra apskaitomos
amortizuota savikaina naudojant efektyvios palūkanų normos metodą (EIR). Pelnas ir nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų
pajamų ataskaitoje, kai įsipareigojimai yra nurašomi arba amortizuojami.
Amortizuota savikaina apskaičiuojama atsižvelgiant į nuolaidą ar priemoką įsigyjant, taip pat mokesčius ar išlaidas, kurios
yra neatskiriama EIR dalis. EIR amortizacija įtraukiama į finansines sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Pripažinimo nutraukimas
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai
vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet iš esmės 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.
Finansinių priemonių sudengimas
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra sudengiami ir grynoji suma yra pateikiama finansinės būklės ataskaitoje, jei
egzistuoja įvykdoma teisė sudengti pripažintas sumas ir yra ketinama atsiskaityti grynąja verte, t.y. realizuoti turtą ir
įvykdyti įsipareigojimus tuo pačiu metu.
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2.23 Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Grupės/Bendrovės įmonių
sulaukus pensinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka.
Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina pripažįstama sąnaudomis iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje. Anksčiau
patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis lygiomis dalimis per vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti išmoką. Dėl
išmokų sąlygų pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai bendrųjų pajamų ataskaitoje
pripažįstami iš karto.
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio
vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės
būklės ataskaitos sudarymo datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus
būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių
išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai
pripažįstami iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje.
2.24 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.
2.25 Atidėjiniai
Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Grupė/Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų įsipareigojimą kaip praeities įvykių
pasekmę; kuri greičiausiai pareikalaus ekonominių resursų įsipareigojimams vykdyti ir ta suma gali būti patikimai
apskaičiuota. Sąnaudos susijusios su atidėjinių apskaitymu, yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tais atvejais, kai
pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai yra diskontuojami prieš mokestine norma, kuri atspindi
įsipareigojimui būdingą riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra
apskaitomas kaip skolinimosi sąnaudos.
2.26 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.
2.27 Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės/Bendrovės padėtį finansinės būklės ataskaitos
dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai,
yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
2.28 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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3

TFAS 9-ojo ir 15-ojo pritaikymas 2018 m. sausio 1 d.
TFAS 9 ir TFAS 15 pritaikymas 2018 m. sausio 1 d. Finansinės būklės ataskaitoje:
Pagal TAS 39,
TAS 18 2017
gruodžio 31 d.

GRUPĖ
Ilgalaikio turto iš viso:
Trumpalaikis turtas:
Atsargos
Iš pirkėjų gautinos sumos
Sutarčių turtas
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių
sąnaudos ir sukauptos pajamos
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso:
Turto iš viso:
Nuosavas kapitalas:
Įstatinis kapitalas
Privalomasis rezervas
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Ilgalaikiai įsipareigojimai:
Finansinės skolos
Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Dotacijos ir subsidijos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso:
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Sutarčių įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos
sąnaudos
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų
dalis
Pelno mokestis
Kitos mokėtinos sumos
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso:
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:

9 TFAS
pritaikymo
įtaka

15 TFAS
pritaikymo
įtaka

37 849 755

Pagal TFAS 9,
TFAS 15 2018
sausio 1 d.

37 849 755

3 164 382
5 397 031
-

91 170
-

13 014 913

3 164 382
5 488 201
13 014 913

16 821 799

-

(13 014 913)

3 806 886

2 966 008
5 860 107
34 209 327
72 059 082

91 170
91 170

-

2 966 008
5 860 107
34 300 497
72 150 252

32 791 579
861 544
(10 382 250)
23 270 873

79 518
79 518

5 782 369
299 972
33 163
162 879
6 278 383
5 156 950
12 219 908
-

-

32 791 579
861 544
(10 302 732)
23 350 391

11 652
11 652
-

9 076 918

5 782 369
299 972
33 163
174 531
6 290 035
5 156 950
12 219 908
9 076 918

-

(9 076 918)

14 754 726

432 622

-

-

432 622

10 662

-

-

10 662

858 040

91 170

-

858 040
42 509 826
72 150 252

23 831 644

42 509 826
72 059 082

-

84

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

TFAS 9-ojo ir 15-ojo pritaikymas 2018 m. sausio 1 d. (tęsinys)

Pagal TAS 39,
TAS 18 2017
gruodžio 31 d.

BENDROVĖ
Ilgalaikio turto iš viso:
Trumpalaikis turtas:
Atsargos
Iš pirkėjų gautinos sumos
Sutarčių turtas
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių
sąnaudos ir sukauptos pajamos
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso:
Turto iš viso:
Nuosavas kapitalas:
Įstatinis kapitalas
Privalomasis rezervas
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Ilgalaikiai įsipareigojimai:
Finansinės skolos
Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Dotacijos ir subsidijos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso:
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Sutarčių įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos
sąnaudos
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis
Pelno mokestis
Kitos mokėtinos sumos
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso:
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:

9 TFAS
pritaikymo
įtaka

15 TFAS
pritaikymo
įtaka

39 633 101

-

-

39 633 101

3 142 669
4 657 068
-

77 679
-

13 014 913

3 142 669
4 734 747
13 014 913

16 779 361

-

(13 014 913)

3 764 448

2 739 997
5 695 820
33 014 915
72 648 016

77 679
77 679

-

2 739 997
5 695 820
33 092 594
72 725 695

32 791 579
861 254
(8 663 905)
24 988 928

66 027
66 027

-

32 791 579
861 254
(8 597 878)
25 054 955

5 782 369
297 656
33 163
162 879
6 276 067
5 156 950
11 338 350
-

11 652
11 652
-

9 063 248

5 782 369
297 656
33 163
174 531
6 287 719
5 156 950
11 338 350
9 063 248

-

(9 063 248)

14 693 082

-

-

430 684

77 679

-

700 707
41 383 021
72 725 695

23 756 330
430 684
700 707
41 383 021
72 648 016

Pagal TFAS 9,
TFAS 15 2018
sausio 1 d.
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3

TFAS 9-ojo ir 15-ojo pritaikymas 2018 m. sausio 1 d. (tęsinys)

Kaip minima 2.1 pastaboje Grupė/Bendrovė pritaikė 15-ąjį TFAS naudodama modifikuotą retrospektyvų metodą nuo 2018 m. sausio 1 d. ir
palyginamoji informacija nebuvo koreguota ir toliau pateikiama pagal 11-ąjį TAS, 18-ąjį TAS ir susijusius išaiškinimus. Jei palyginamoji
informacija būtų koreguojama TFAS 15 pritaikymas 2017 m. Bendrųjų pajamų ataskaitoje atrodytų taip:
Pagal TAS 18
2017 m.

GRUPĖ
Pajamos pagal sutartis su klientais
Pardavimo pajamos
Kitos pajamos

76 940 059
726 611
77 666 670
Pagal TAS 18
2017 m.

BENDROVĖ
Pajamos pagal sutartis su klientais
Pardavimo pajamos
Kitos pajamos

70 466 802
772 430
71 239 232

pagal 15 TFAS

76 940 059
(76 940 059)
pagal 15 TFAS

70 466 802
( 70 466 802)
-

Pagal TFAS 15
2017 m.

76 940 059
726 611
77 666 670
Pagal TFAS 15
2017 m.

70 466 802
772 430
71 239 232

Grupė/Bendrovė pritaikė 9-ąjį TFAS perspektyviai nuo 2018 m. sausio 1 d. Grupė/Bendrovė nepertvarkė palyginamosios informacijos, ji
liko pateikta pagal 39-ojo TAS reikalavimus. Skirtumai atsiradę dėl perėjimo prie 9-ojo TFAS apskaityti tiesiai nepaskirstytajame pelne 2018
m. sausio 1 d.
Prekybos gautinos sumos ir kitas trumpalaikis bei ilgalaikis finansinis turtas (pvz. paskolos), kurie klasifikuojami kaip paskolos ir gautinos
sumos 2017 m. gruodžio 31 d., yra laikomi siekiant gauti sutartinius pinigų srautus ir suteikiantys teisę į šiuos pinigų srautus : pagrindinės
sumos ir palūkanų mokėjimai. Jos yra klasifikuojamos kaip skolos finansinės priemonės ir apskaitomos amortizuota savikaina nuo 2018 m.
sausio 1 d.
2018 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 6 798 tūkst. eurų gautinų sumų iš trečiųjų šalių prieš vertės sumažėjimą, Bendrovė turėjo 6 424 tūkst.
eurų gautinų sumų iš trečiųjų šalių prieš vertės sumažėjimą, o apskaitytas vertės sumažėjimas Grupėje siekė 552 tūkst. eurų, Bendrovėje 509 tūkst. eurų. (2017 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 6 163 tūkst.eurų, Bendrovė turėjo 5 403 tūkst. eurų gautinų sumų iš trečiųjų šalių
prieš vertės sumažėjimą, o vertės sumažėjimas Grupėje siekė 766 tūkst. eurų, Bendrovėje - 747 tūkst. eurų). Grupė/Bendrovė atliko
gautinų sumų istorinį nuostolingumo analitinį vertinimą pagal kiekvieną ketvirtį praėjusių dviejų metų laikotarpiui ir pakoregavo gautinų
sumų vertės sumažėjimo procentus remiantis faktiniais istoriniais gautinų sumų nuostolingumo duomenimis (papildomai, pagal 9 TFAS
reikalavimus, vertės sumažėjimo nuostolingumo procentai buvo pakoreguoti ateities prognozuojama informacija - makroekonominiu
rodikliu – BVP augimo procentu).
Priėmus 9-ąjį TFAS Grupė/Bendrovė atstatė vertės sumažėjimą prekybos gautinoms skoloms 91 170 eurų suma, perskaičiavo šio
koregavimo įtaką atidėtam pelno mokesčiui 11 652 eurų, dėl to 2018 m. sausio 1 d. padidėjo nepaskirstytasis pelnas 79 518 eurų suma.
Reikšmingos prielaidos skaičiuojant gautinų skolų vertės sumažėjimą atskleistos 15 pastaboje.
15 TFAS pakeitė 11-ąjį TAS “Statybos sutartys”, 18-ąjį TAS “Pajamos” ir susijusius išaiškinimus ir, išskyrus ribotas išimtis, yra taikomas
visoms pajamoms, atsirandančioms iš sutarčių su klientais. 15 TFAS nustato penkių pakopų modelį, pagal kurį yra pripažįstamos pajamos,
atsirandančias iš sutarčių su klientais, ir reikalauja, kad pajamos būtų pripažįstamos suma, atspindinčia atlygį, kurį ūkio subjektas tikisi
gauti už klientui parduotas prekes ar suteiktas paslaugas.
Bendrovė pritaikė 15-ąjį TFAS naudodama modifikuotą retrospektyvų metodą nuo 2018 m. sausio 1 d. ir, kaip leidžiama, nusprendė taikyti
standartą visoms sutartims. Jokiomis išimtimis pasinaudota nebuvo. Nustatydama sandorio kainą, Grupė/Bendrovė apsvarsto kintamojo
atlygio efektą. Sukauptos pajamos yra atvaizduojamos kaip sutarties turtas ir pripažįstamos remiantis suteiktomis paslaugų apimtis bei
vėliausiai žinomais paslaugų įkainiais, statistiką , kuriuos derina su klientais. Siekiant pilnai apskaityti Bendrovės pajamas už suteiktas
paslaugas, Grupė/Bendrovė kiekvieną mėnesį kaupia pajamas pagal žinomus kiekius ir tarifus tą mėnesį, kurį suteiktos paslaugos, bet šios
paslaugos bus apmokėtos kitame ataskaitiniame laikotarpyje. Grupė/Bendrovė į sandorio kainą įtraukia kintamo atlygio sumos dalį arba
visą sumą tik tiek, kiek yra labai tikėtina, kad pripažinta sukauptų pajamų suma reikšmingai nesumažės, kai vėliau bus panaikintas su
kintamu atlygiu siejamas neapibrėžtumas.
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3

TFAS 9-ojo ir 15-ojo pritaikymas 2018 m. sausio 1 d. (tęsinys)
Taikydama 15-asis TFAS Grupės/Bendrovės vadovybė priėmė sprendimus, atsižvelgdama į visus svarbius faktus ir aplinkybes, pritaikydama
kiekvieną modelio pakopą sutartims su savo klientais. Grupė/Bendrovė nustatė, kad 15-ojo TFAS pritaikymas neturi reikšmingos įtakos
Grupės/Bendrovės pelnui (nuostoliams), kitoms bendrosioms pajamoms, Grupės/Bendrovės finansinei būklei ir Grupės/Bendrovės
pagrindinės, investicinės ar finansinės veiklos pinigų srautams kadangi Grupė/Bendrovė neturi ilgalaikių kontraktų su daugiaelemenčiais
pakeitimais, neturi imk-arba-mokėk pobūdžio kontraktų, nėra pardavimų skatinimų, nėra reikšmingų kontraktų sudarymo išlaidų ar
reikšmingų išankstinių apmokėjimų, kontraktų pakeitimai yra reti.

4

Pajamos pagal sutartis su klientais. Pardavimo pajamos
GRUPĖ
Pajamos pagal sutartis su klientais pagal rūšį:
Pašto paslaugos (išskyrus UPP)
Universaliosios pašto paslaugos (UPP)
Galutinis atlygis už tarptautinio pašto paslaugas
Finansinės paslaugos
Pasiuntinių pašto paslaugos
Mažmeninė ir komisinė prekyba
Periodinių leidinių prenumerata
Tarpininkavimo paslaugos
Kitos paslaugos

(a)
(b)

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

22 878 571
14 615 714
16 882 160
10 059 005
8 115 118
5 625 424
3 906 034
2 365 616
3 859 224
88 306 866

19 834 791
14 104 693
10 989 729
9 751 575
6 979 528
5 400 140
4 098 736
2 301 502
3 479 365
76 940 059
0

22 878 571
14 615 714
16 882 160
10 070 193
1 322 585
5 625 424
3 906 034
2 365 616
2 393 645
80 059 941
80059941

19 834 791
14 104 693
10 989 729
9 760 359
1 358 879
5 400 140
4 098 736
2 301 502
2 617 974
70 466 802
0

a) Pašto paslaugų pajamos Grupėje/Bendrovėje per 2018 m., lyginant su 2017 m. pajamomis, didėjo 15 proc., pagrindinė priežastis išaugusios daiktų siuntimo paslaugų apimtys.
b) Galutinio atlygio pajamos už tarptautinio pašto paslaugas reikšmingai didėjo dėl išaugusių siuntų kiekių iš Kinijos bei dėl padidėjusio
registruotų siuntų pristatymo tarifo 2018 metais.

Pajamos pagal sutartis su klientais
pagal klientų geografinį regioną:
2018 m.

GRUPĖ
2018 m.
2018 m.
2017 m.
Europos
Trečiosios
sąjunga
šalys
Lietuva
174 608
666
19 703 303

2017 m.
Europos
sąjunga
126 515

2017 m.
Trečiosios
šalys
4 973

Pašto paslaugos (išskyrus UPP)

Lietuva
22 700 933

Universaliosios pašto paslaugos (UPP)

14 618 079

-

-

14 104 693

-

-

-

4 871 587

12 010 573

-

4 688 356

6 301 373

10 068 136
7 490 927
5 607 799
3 906 034
1 793 517
3 677 304

1967
472 538
7 545
568 002
120 827

90
151 653
10 080
4 097
49 904

9 758 481
6 421 619
5 350 356
4 098 736
1 690 242
3 204 803

1803
406 402
37 854
605 716
190 268

75
151 507
11 930
5 544
75 511

69 862 729

6 217 074

12 227 063

64 332 232

6 056 914

6 550 913

Galutinis atlygis už tarptautinio pašto paslaugas
Finansinės paslaugos
Pasiuntinių pašto paslaugos
Mažmeninė ir komisinė prekyba
Periodinių leidinių prenumerata
Tarpininkavimo paslaugos
Kitos paslaugos
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4

Pajamos pagal sutartis su klientais. Pardavimo pajamos (tęsinys)
Pajamos pagal sutartis su klientais
pagal klientų geografinį regioną:

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

BENDROVĖ
2018 m.

2018 m.

2018 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

Lietuva

Europos
sąjunga

Trečiosios
šalys

Lietuva

Europos
sąjunga

Trečiosios
šalys

22 700 933
14 618 079

174 608
-

666
-

19 703 303
14 104 693

126 515
-

4 973
-

-

4 871 587

12 010 573

-

4 688 356

6 301 373

10 068 136
812 228
5 607 799
3 906 034
1 793 517
2 222 913
61 729 639

1967
358 704
7 545
568 002
120 827
6 103 240
0

90
151 653
10 080
4 097
49 904
12 227 063

9 758 481
848 947
5 350 356
4 098 736
1 690 242
2 352 195
57 906 952

1803
358 425
37 854
605 716
190 268
6 008 937
0

75
151 507
11 930
5 544
75 511
6 550 913

Galutinis atlygis už tarptautinio pašto paslaugas
Finansinės paslaugos
Pasiuntinių pašto paslaugos
Mažmeninė ir komisinė prekyba
Periodinių leidinių prenumerata
Tarpininkavimo paslaugos

5

Kitos pajamos
GRUPĖ
Nuoma
Kitos pajamos

6

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

619 255
43 470

583 980
77 450
726 611

635 648
286 170
921 818

606 800
100 449
772 430

Kitos sąnaudos
GRUPĖ

Perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, grynas rezultatas
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)
(b)

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

3 338 847
1 593 816
17 246
1 022 477
5 258 051
2 822 978
431 003
662 229
363 054
253 679
60 139
(6 529 671)
1 233 370
10 527 218
(10527218)

3 361 216
1 607 723
7 372
1 060 190
4 021 625
2 621 398
795 945
668 977
399 507
185 250
77 174
(5 486 882)
1 276 335
10 595 830
(10595830)

3 338 847
1 593 816
17 246
979 021
315 334
2 352 124
298 850
654 415
281 060
160 561
51 916
(6 529 671)
1 324 590
4 838 109
(4838109)

3 361 216
1 607 723
7 372
1 025 716
279 748
2 266 225
686 386
653 470
351 346
137 803
67 497
(5 486 882)
1 289 581
6 247 202
(6247202)

a) Grupės/Bendrovės Sąnaudų kompensavimą sudaro prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse kompensacija 6 529 671 eurų (2017
metais - 5 486 882 eurų).
b) Kitų sąnaudų padidėjimą nulėmė sukauptos 660 510 eurų sąnaudos ateities laiškininko projekto įgyvendinimui (29 pastaba).
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7

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
GRUPĖ
Valiutos kurso pasikeitimo pajamos
Palūkanų pajamos
Delspinigių pajamos
Kitos finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos pajamų iš viso
Palūkanų (sąnaudos)
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)
Finansinės veiklos (sąnaudų) iš viso

8

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

242 546
5 200
19 615
267 361

555 528
20 099
2 107
271
578 005

242 546
409 603
19 615
671 764

555 528
403 787
2 107
213
961 635

( 110 668)
( 266 675)
(6 960)
( 384 303)
( 384 303)

( 134 520)
( 490 750)
(9 548)
( 634 817)
( 634 817)

( 110 668)
( 266 675)
(6 960)
( 384 303)
( 384 303)

( 134 488)
( 490 729)
(9 548)
( 634 764)
( 634 764)

Nematerialusis turtas

GRUPĖ
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimai tarp grupių
Nurašymai
Amortizacija
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimas
Likutinė vertė
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimai tarp grupių
Nurašymai
Vertės sumažėjimas (12 pastaba)
Amortizacija
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas vertės sumažėjimas
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė

Išankstinis
mokėjimas

Prestižas

Patentai ir
licenzijos

Programinė
įranga

Iš viso

-

1 807 805
( 871 900)
935 905

140 130
89 601
(44 145)
185 586

3 031 698
747 867
773 285
( 651 381)
3 901 469

4 979 633
837 468
( 98 615)
( 695 526)
5 022 960

1 294 840
(1 294 840)
-

935 905
935 905

705 033
( 519 447)
185 586

8 203 233
(4 301 764)
3 901 469

11 139 011
(6 116 051)
5 022 960

-

935 905
( 935 904)
1

185 586
48 776
( 58 034)
176 328

3 901 469
563 040
(1 709 770)
( 733 500)
2 021 239

5 022 960
611 816
(2 645 674)
( 791 534)
2 197 568
2 197 568

1 294 840
(1 294 840)
-

935 905
( 935 904)
1

752 788
( 576 460)
176 328

8 747 599
(1 709 770)
(5 016 590)
2 021 239

11 731 132
(3 940 514)
(5 593 050)
2 197 568
2 197 568
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8

Nematerialusis turtas (tęsinys)

BENDROVĖ

Patentai ir
licencijos

Išankstinis
mokėjimas

Programinė
įranga

Iš viso

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimai tarp grupių
Nurašymai
Amortizacija
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimai tarp grupių
Nurašymai
Vertės sumažėjimas
Amortizacija
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas vertės sumažėjimas
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė

139 308
89 601
(43 805)
185 104

519 235
( 518 862)
373

2 223 552
618 311
481 518
( 473 195)
2 850 186

2 882 095
707 912
( 37 344)
( 517 000)
3 035 663

704 013
( 518 909)
185 104

373
373

6 697 954
(3 847 768)
2 850 186

7 402 340
(4 366 677)
3 035 663

185 104
48 776
(58 034)
175 846

373
( 372)
1

2 850 186
443 095
(1 069 897)
( 469 323)
1 754 061

3 035 663
491 871
(1 070 269)
( 527 357)
1 929 908

752 788
( 576 942)
175 846

373
( 372)
1

7 141 050
(1 069 897)
(4 317 092)
1 754 061

7 894 211
(1 070 269)
(4 894 034)
1 929 908
1 929 908

Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacija yra įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudų straipsnį.
Jungtinės veiklos sutarties pagrindu (12 pastaba) 2017 m. Grupėje sukurtas nematerialus turtas už 773 285 eurų perklasifikuotas iš
išankstinių mokėjimų grupės į programinės įrangos grupę, o 2017 m. Bendrovėje šios sutarties pagrindu sukurtas nematerialus turtas už
481 518 eurų perklasifikuotas iš išankstinių mokėjimų grupės į programinės įrangos grupę.
2018 m. Grupė atliko nematerialaus turto (programinė įranga ir išankstiniai mokėjimai) vertės sumažėjimą lygų 2 645 674 eurų, Bendrovė
atliko nematerialaus turto (programinė įranga ir išankstiniai mokėjimai) vertės sumažėjimą lygų 1 070 269 eurams, vertės sumažėjimo
priežastys ir vertinimo prielaidos atskleistos 12 pastaboje.
Dalis Grupės/Bendrovės nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2018 m. gruodžio 31 d. lygi 3 393 288 eurai, buvo visiškai amortizuota
(3 377 206 eurai 2017 m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje.
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9

Ilgalaikis materialusis turtas
GRUPĖ
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Pardavimai
Nurašymai
Perkelta iš investicinio turto
Perklasifikavimas tarp grupių
Perkelta į turtą skirtą pardavimui
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

22 327 716
26 880
( 701)
204 216
( 338 728)
22 219 383

Kitas
materialus
turtas

Transporto
priemonės

2 742 751
416 925
( 28 354)
( 523)
570 161
( 423 761)
3 277 199

1 108 201
( 1)
( 291)
( 236 453)
871 456

6 297 773

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

2 588 483
1 672 238
( 497)
( 3 291)
( 789 282)
3 467 651

121 895
611 061
( 570 161)
162 795

28 889 046
2 727 104
( 29 553)
( 4 105)
204 216
(1 788 224)
29 998 484

4 171 106

6 017 255

162 795

59 348 608

(3 020 574) ( 3 267 206)

(2 549 604)

-

(22 281 569)

2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas

42 699 679
(13 444 185)

Sukauptas vertės sumažėjimas

(7 036 111)

-

( 32 444)

-

-

(7 068 555)

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

22 219 383

3 277 199

871 456

3 467 651

162 795

29 998 484
29 998 484

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d.

22 219 383

3 277 199

871 456

3 467 651

162 795

29 998 484

18 716

675 514

-

693 856

18 647

1 406 733

-

( 24 818)

( 21 512)

( 1 594)

-

( 47 924)

-

( 1 742)

( 88)

( 2 199)

-

( 4 029)

( 63 954)

-

-

-

-

( 63 954)

Įsigijimai
Pardavimai
Nurašymai
Perkelta į investicinį turtą
Perklasifikavimas tarp grupių
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

99 772

222 601

-

( 173 872)

( 148 501)

-

( 340 270)

( 559 861)

( 152 330)

( 995 520)

-

(2 047 981)

21 933 647

3 588 893

697 526

2 988 321

32 941

29 241 328
29 241 328

7 027 112

3 715 703

5 931 710

32 941

59 427 233

(3 438 219) ( 3 008 126)

(2 943 389)

-

(23 279 434)
(6 906 471)

2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas
Sukauptas vertės sumažėjimas
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

42 719 767
(13 889 700)
(6 896 420)

-

( 10 051)

-

-

21 933 647

3 588 893

697 526

2 988 321

32 941

29 241 328

-

-

1

-

29 241 328

91

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9

Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

BENDROVĖ
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

22 327 716

Kitas
materialus
turtas

Transporto
priemonės

1 066 220

Iš viso

1 105 642

2 371 322

26 870 900

Įsigijimai

26 880

57 998

-

1 600 413

1 685 291

Pardavimai

( 701)

( 26 846)

(1)

( 497)

( 28 045)

Nurašymai

-

( 2)

( 291)

(3 013)

( 3 306)

204 216

-

-

-

204 216

Perklasifikavimas tarp grupių

-

-

-

-

-

Perkelta į turtą skirtą pardavimui

-

-

-

-

-

( 338 728)

(123 741)

(233 894)

( 714 946)

(1 411 309)

22 219 383

973 629

871 456

3 253 279

27 317 747

Perkelta iš investicinio turto

Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

42 699 679

2 520 188

4 146 596

5 547 075

54 913 538

(13 444 185)

(1 546 559)

(3 242 696)

(2 293 796)

(20 527 236)

(7 036 111)

-

(32 444)

-

(7 068 555)

22 219 383

973 629

871 456

3 253 279

27 317 747

22 219 383

973 629

871 456

3 253 279

27 317 747

18 716

27 742

-

690 940

737 398

Pardavimai

-

( 24 818)

(21512)

(1 594)

( 47 924)

Nurašymai

-

( 1)

( 88)

( 443)

( 532)

( 63 954)

-

-

-

( 63 954)

Sukauptas nusidėvėjimas
Sukauptas vertės sumažėjimas
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d.
Įsigijimai

Perkelta į investicinį turtą
Perklasifikavimas tarp grupių

99 772

74 100

-

(173 872)

-

( 340 270)

(135 449)

(152 330)

( 922 076)

(1 550 125)

Likutinė vertė 2018m. gruodžio 31 d.

21 933 647

915 203

697 526

2 846 234

26 392 610

2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

42 719 767

2 575 298

3 691 193

5 594 380

54 580 638

Nusidėvėjimas

Sukauptas nusidėvėjimas

(13 889 700)

(1 660 095)

(2 983 616)

(2 748 146)

(21 281 557)

Sukauptas vertės sumažėjimas

(6 896 420)

-

(10 051)

-

(6 906 471)

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

21 933 647

915 203

697 526

2 846 234

26 392 610

Grupės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2018 m. sudaro 2 047 981 eurus (1 788 224 eurus 2017 m.). Bendrovės ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimas 2018 m. sudaro 1 550 125 eurus (1 441 309 eurus 2017 m.) Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų
ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas yra įtrauktas į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.
2018 m. gruodžio 31 d. dalis Grupės/Bendrovės pastatų, kurių likutinė vertė buvo 5 022 287 eurai, buvo įkeista Šiaulių bankui kaip paskolos
užstatas (22 pastaba).
Per 2018 metus Grupės nurašyto materialaus turto savikaina sudarė 658 223 eurų (sukauptas nusidėvėjimas - 655 539 eurus). Per 2018
metus Bendrovės nurašyto materialaus turto savikaina sudarė 481 526 eurų (sukauptas nusidėvėjimas - 480 995 eurus).
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9

Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
Dalis Grupės/Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto buvo visiškai nusidėvėjusi, tačiau vis dar naudojama veikloje:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

169 803
815 077
833 560
248 451
357 086
2 423 977

158 852
782 578
971 925
431 556
313 180
2 658 091

169 803
815 077
809 050
248 451
357 086
2 399 467

158 852
782 578
971 925
269 351
313 180
2 495 886

10 Investicinis turtas
GRUPĖ/BENDROVĖ

Pastatai

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.

2 032 698

Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųjį turtą

( 204 216)
924 197

Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti

( 42 486)
2 710 193

Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

3 559 324

Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

( 849 131)
2 710 193
2 710 193

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
2 710 193

Likutinė vertė 2018m. sausio 1 d.

63 954

Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto

( 49 631)
2 724 516

Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

3 657 723

Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

( 933 207)
2 724 516

Investicinis turtas apima dalį biurų pastatų nuomojamų juridiniams ir fiziniams asmenims. Taip pat jam priskiriamas turtas nenaudojamas
veikloje, bet iš kurio tikimasi vertės padidėjimo pardavimo metu. Su investiciniu turtu susijusios sąnaudos per 2018 metus, kurias sudaro
nusidėvėjimo sąnaudos, bendrųjų pajamų ataskaitoje yra apskaitytos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnyje 49
631 eurai (42 486 eurai 2017 m.).
2018 m. gruodžio 31 d. dalis investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 102 333 eurai, buvo įkeista Šiaulių bankui kaip paskolos užstatas
(22 pastaba).
Dalies investicinio turto, kuris skirtas pardavimui, vidutinė kainą už kvadratinį metrą pagal apskaitinius duomenis - 82,27 Eur/m2.
Vadovybės manymu 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d., tikroji investicinio turto vertė reikšmingai nesiskiria nuo jo apskaitinės vertės ir
pagal 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
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11 Ilgalaikis finansinis turtas
BENDROVĖ
Investicijos į dukterines įmones
Paskolos dukterinėms įmonėms
Po vienerių metų gautinos sumos
-Suteiktų paskolų ir investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas
-Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas

2018 m.

2017 m.

3 467 687
11 720 672
133 371
15 321 730
(10 846 568)
(95 623)
4 379 540

3 467 687
11 331 072
116 072
14 914 831
(8 274 064)
(71 268)
6 569 498

4 379 540

6 569 498

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė vertino investicijų į UAB „LP mokėjimų sprendimai" ir į AB „Baltic post" bei šioms įmonėms suteiktų
paskolų atsiperkamąją vertę turto naudojimo vertės metodu ir apskaitė vertės sumažėjimą 2 572 503 eurų sumai. Atsiperkamosios vertės
vertinimas atskleistas 12 pastaboje.
Per 2018 metus Bendrovė suteikė 389 600 eurų paskolą dukterinei įmonei AB „Baltic post". 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo
suteikusi 9 769 600 eurų paskolą dukterinei įmonei AB „Baltic post" ir 1 951 072 eurų paskolą UAB „LP mokėjimų sprendimai". Negrąžintų
paskolų metinė palūkanų norma yra fiksuota 2,6-3,5 proc. Pradelsimų gražinant paskolas nėra.
12 Turto vertės sumažėjimas
Su pašto paslaugų pinigus generuojančiu vienetu susijusio ilgalaikio turto vertės sumažėjimo vertinimas
2018 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir kito turto susijusio su pašto paslaugų pinigus
generuojančiu vienetu (toliau - PGV) apskaitinė vertė prieš vertės sumažėjimą sudarė 34 391 tūkstančius eurų, o atėmus vertės
sumažėjimą - 28 525 tūkstančius eurų. Grupės/Bendrovės vadovybė atliko šio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės
sumažėjimo testą pagal parengtas veiklos prognozes ir apskaičiuotą svertinę kapitalo kainą ir nustatė, kad turto atsiperkamoji vertė 2018
m. gruodžio 31 d. yra artima atitinkamo turto apskaitinei vertei. Pagal vadovybės vertinimą vertės sumažėjimo (vertės sumažėjimo
atstatymo) ilgalaikiam turtui nenustatyta. Vertinime naudota prielaida, jog išmaniojo skirstymo programa (planuojamos kapitalinės
investicijos 22,6 mln. eurų) yra pilna apimtimi įtraukta į pinigų srautų modelį atsiperkamosios vertės skaičiavimui. Ši prielaida naudota
remiantis tuo, kad projektas iš esmės yra pradėtas ir dalis investicijų yra kapitalizuotos 2018 m. gruodžio 31 d. Atsiperkamoji vertė buvo
nustatyta diskontuotų pinigų srautų metodu, vertinant laukiamų 10 metų būsimų pinigų srautų dabartinę vertę diskontuotą taikant 11,62
proc. diskonto normą prieš pelno mokesčio efektą. Bendrovės valdyba yra patvirtinusi finansinės veiklos prognozę iki 2023 m. Atliekant
Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės sumažėjimo testą prognozuojamas vidutinis metinis pajamų augimas 20192023 metais yra 2-9 procentai. Prognozei nuo 2024 m. iki 2027 m. taikomas 2 proc. pajamų augimo koeficientas. Liekamosios vertės
vertinimui naudojamas 1 proc. augimo koficientas.
Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama pašto paslaugų pinigus generuojančio turto atsiperkamosios vertės jautrumo analizė keičiantis
diskonto normai 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m gruodžio 31 d. diskonto normai kintant nuo +2,5 proc. iki -1 proc. papildomo vertė
sumažėjimo nenustatyta.
2018 m. gruodžio 31 d.
Diskonto norma
Jautrumo lygis

1 proc. punkto
padidėjimas

1 proc.punkto
sumažėjimas

Įtaka pinigus generuojančio vieneto vertei
tūkst. EUR

(5 558)

5 875
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12 Turto vertės sumažėjimas (tęsinys)
Su pasiuntinių paslaugų pinigus generuojančiu vienetu susijusio ilgalaikio turto vertės sumažėjimo vertinimas Grupės konsoliduotose
ataskaitose bei investicijos ir suteiktų paskolų dukterinei įmonei AB „Baltic post” vertės sumažėjimo vertinimas Bendrovės atskirose
finansinėse ataskaitose
2018 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės vadovybė atliko AB „Baltic post" pinigus generuojančio vieneto (PGV) turto atsiperkamosios
vertės vertinimą, kuris remiasi diskontuotų pinigų srautų modeliu. Grupės finansinėse ataskaitose testuojamo turto apskaitinė vertė 3 129
tūkst. eurų. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinėse ataskaitose testuojamo turto - Bendrovės investicijos į dukterinę įmonę UAB
„Baltic post“ ir jai suteiktos paskolos apskaitinė vertė prieš vertės sumažėjimą sudarė 13 214 tūkstančius eurų, o atėmus vertės
sumažėjimą – 4 957 tūkstančius eurų. AB „Baltic post" valdyba yra patvirtinusi 5 metų finansinės veiklos prognozę nuo 2019 m. iki 2023 m.
Prognozei nuo 2019 m. iki 2023 m. taikomas 14 proc. vidutinis pajamų augimo koeficientas. Prognozei nuo 2024 m. iki 2027 m. taikomas 55,5 proc. pajamų augimo koeficientas. 2018 m. buvo naudojama 16,38 proc. diskonto norma prieš pelno mokesčio efektą. Remiantis AB
„Baltic Post” atsiperkamosios vertės vertinimo testu, atliktu vadovybės, 2018 m. gruodžio 31 d. apskaitytas papildomas 621 tūkst. eurų
vertės sumažėjimas, kuris Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį. 2018 m. gruodžio 31 d. Grupės
finansinėse ataskaitose AB „Baltic Post” PGV ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas neapskaitytas, kadangi nustatya PGV
atsiperkamoji vertė buvo didesnė nei apskaitinė.
Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama pinigus generuojančio turto atsiperkamosios vertės jautrumo analizė keičiantis diskonto normai
2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d.:

2018 m. gruodžio 31 d.

2017 m. gruodžio 31 d.

Diskonto norma

Diskonto norma

Jautrumo lygis

5 proc.punktų
padidėjimas

Įtaka pinigus generuojančio vieneto vertei
tūkst. EUR

(1 856)

1 proc. punkto
sumažėjimas

577

5 proc. punktų
padidėjimas

1 proc. punkto
sumažėjimas

(1 673)

815

Finansinių paslaugų informacinių sistemų platformos vertės sumažėjimo vertinimas
Grupės/Bendrovės vadovybė 2014 m. gruodžio 30 d. (su 2017 m. liepos 22 d. pakeitimu) pasirašė jungtinės veiklos sutartį (toliau JVS) dėl
bendro produkto kūrimo. Šios sutarties pagrindu sukurto ilgalaikio nematerialaus turto (toliau dar vadinamo "IS platforma" arba
"produktu") likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. Akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas 1 220 tūkst. eurų, UAB „LP mokėjimų sprendimai“
sukurto ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 640 tūkst. eurų ir apskaitytas 936 tūkst. eurų išankstinis
mokėjimas už nematerialųjį ilgalaikį turtą. Bendrovė yra suteikusi 1 951 tūkst. eurų paskolą dukterinei įmonei UAB „LP mokėjimų
sprendimai“ susijusią su JVS sutartimi.
2018 metais Akcinės bendrovės Lietuvos pašto naujai suformuota vadovybė nusprendė netęsti finansinių paslaugų susijusių su
elektroninių pinigų licencija veiklos ir neinvestuoti į šio produkto vystymą ir galutinį užbaigimą. Minėtas ilgalaikis nematerialus turtas
vertintinas kaip nelikvidus ir nesukuriantis ekonominio naudingumo ar kitos pridėtinės vertės. Nuosavybės ir kt. teisės į atskirus modulius
yra neperleidžiamos tretiesiems asmenims (išskyrus 100% kontroliuojamus juridinius asmenis). Taip pat, negalima platinti, nuomoti,
skolinti produkto (ar bet kurios jo dalies) ar viešai jo skelbti (nebent atskirai numatyta ir atitinka naudojimo tikslus). Produktas yra
specifinis, todėl jo tikslinė rinka yra ribota. Per ilgą produkto kūrimo laikotarpį yra pasikeitę rinkos poreikiai ir funkcionalumas, taip pat,
vykdant naujus ES teisės aktų reikalavimus, kinta ir griežtėja nacionalinis teisinis reguliavimas, reikalaujantis papildomų investicijų į
nematerialaus turto modulių adaptaciją. 2018 metais vadovybė, pasitelkusi nepriklausomą išorės vertintoją, atliko minėto turto
atsiperkamosios vertės vertinimą (tikrosios vertės minus realizavimo kaštai metodu) 2018 m. gruodžio 31 d. datai ir Grupės finansinėse
ataskaitose apskaitė nematerialaus turto vertės sumažėjimą 2 645 tūkstančių eurų sumai, kaip atskleista 8-oje pastaboje „Nematerialusis
turtas". Bendrovės finansinėse ataskaitose buvo apskaitytas vertės sumažėjimas šiam turtui: 1 070 tūkst. eurų nematerialiajam turtui ir 1
951 tūkst. eurų UAB „LP mokėjimų sprendimai“ suteiktai paskolai.
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12 Turto vertės sumažėjimas (tęsinys)
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo vertinimas
Dalies ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 3 238 tūkstančių eurų, atsiperkamoji vertė buvo vertinta
nepriklausomų turto vertintojų. Atsiperkamoji šio turto vertė buvo nustatyta remiantis tikrąją verte atėmus numatomas pardavimo
išlaidas. Tikroji vertė buvo nustatyta palyginamųjų kainų vertinimo metodu. Po atsiperkamosios vertės įvertinimo nebuvo nustatytas
reikšmingas vertes sumažėjimas ar prieš tai suformuoto vertės sumažėjimo atstatymas, dėl to papildomų atskleidimų finansinėse
ataskaitos nėra pateikta.

13 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui
GRUPĖ/BENDROVĖ
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.
Vertės sumažėjimas
Perklasifikavimas iš/į investicinį turtą
Pardavimai
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.

1 028 669
( 924 197)
( 104 472)
#REF!

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d.
Vertės sumažėjimas
Perklasifikavimas iš/į investicinį turtą
Pardavimai
Likutinė vertė 2018m. gruodžio 31 d.

-

14 Atsargos
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

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

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

45 309
92 663
3 039 456
3 177 428
(27 765)
3 149 663
3 149 663

67 218
95 829
3 039 213
3 202 261
(37 879)
3 164 382
3 164 382

42 567
92 663
3 039 456
3 174 686
(27 765)
3 146 921
3 146 921

45 505
95 829
3 039 213
3 180 548
(37 879)
3 142 669
3 142 669

Grupės/Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 27 765 eurus (37 879
eurus 2017 m. gruodžio 31 d.). Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2018 m. ir 2017 m. Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje
yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį.
Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta Grupės bendrųjų pajamų ataskaitoje 2018 m. sudarė 4 913 788 eurų (5 005 658
mln. eurų - 2017 m.). Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje 2018 m. sudarė 4
825 877 eurų (4 934 802 mln. eurų - 2017 m.).
Konsignacijos pagrindu laikomų atsargų 2018 m. Grupė/Bendovė turėjo už 1 073 637 eurus ( 508 675 Eur - 2017 m.), šios atsargos nebuvo
apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje.

96

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

15 Iš pirkėjų gautinos sumos
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

6 798 496
( 551 801)
6 246 695
6 246 695

6 163 159
( 766 128)
5 397 031
5 397 031

6 424 125
( 508 742)
5 915 383
5 915 383

5 403 973
( 746 905)
4 657 068
4 657 068

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 dienų.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pritaikė 9-ąjį TFAS perspektyviai. Grupė/Bendrovė nepertvarkė palyginamosios informacijos, ji liko
pateikta pagal 39-ojo TAS reikalavimus. Skirtumai atsiradę dėl perėjimo prie 9-ojo TFAS apskaityti tiesiai nepaskirstytajame pelne 2018 m.
sausio 1 d. (3 pastaba).
9 - ojo TFAS pritaikymas iš esmės pakeitė Grupės/Bendrovės finansinio turto vertės sumažėjimo nuostolių apskaitą, pakeičiant 39 – ojo TAS
patirtų nuostolių metodą į prognozuojamų tikėtinų kredito nuostolių (ECL) metodą. 9-asis TFAS reikalauja, kad Grupė/Bendrovė pripažintų
tikėtinus kredito nuostolius visiems skolos instrumentams, kurie nėra apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius, ir turtui,
atsiradusiam pagal sutartis su klientais.
Gautinų sumų vertės sumažėjimą Grupė/Bendrovė apskaičiavo atlikusi praėjusių 24 mėnesių istorinių duomenų nuostolingumo analizę.
Grupė/Bendrovė yra įsitikinusi, kad istorinių nuostolių informacija yra pakankamas pagrindas nustatyti tikėtinus kredito nuostolius
gautinoms sumoms, kadangi Grupės/Bendrovės klientų rizikos profilis ir Grupės/Bendrovės skolinimo praktika reikšmingai nesikeitė
kelerius metus. Grupė/Bendrovė nustatė, kad dabartinės ekonominės sąlygos pagerėjo ir prognozuojamas tolimesnis augimas, todėl
skaičiuodama tikėtinus kredito nuostolius įvertino ir prognozuojamą realiojo BVP metinį pokytį .
Reikšmingos prielaidos naudojamos įvertinti prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą
Grupė/Bendrovė naudoja tikėtinų nuostolių normų (TNN) matricą apskaičiuoti prekybos gautinų sumų tikėtinus kredito nuostolius (ECL).
Tikėtinų kredito nuostolių normos paremtos klientų pradelsimo istorija, kurie yra sugrupuoti pagal kliento tipą.
TNN matrica yra paremta Grupės/Bendrovės istorine informacija apie klientų įsipareigojimų nevykdymą. Grupė/Bendrovė patikslina
matricos reikšmes, kad jos apimtų prognozuojamą ateities informaciją. Pavyzdžiui, jei kitų metų ekonomika pagal ateities prognozes (pvz.
BVP lygis) tikėtina prastės/lėtės, kas gali padidinti įsipareigojimų nevykdymo išaugimą, istorinės tikėtinų nuostolių normos bus
koreguojamos, kad atspindėtų ateities prognozes. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį istorinės kredito nuostolių normos yra peržiūrimos.
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15 Iš pirkėjų gautinos sumos (tęsinys)
Vertinant prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą, individualios klientų skolos yra sugrupuojamos pagal pradelsimo laikotarpį. Žemiau
pateiktos tikėtinų kredito nuostolių normos naudojamos ECL apskaičiavimui:
Nepradelstos
sąskaitos
0,00%

<30

30-60

60-90

90-180

>180

0,13%

2,66%

19,56%

54,27%

80,19%

Pirkėjų, kurie dalyvauja teisminiuose gičuose su Grupe/Bendrove arba jie turi bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statusą, skoloms
nustatomas 100 proc. vertės sumažėjimas. Individulaiai vertinamos tų pirkėjų skolos, kurių atsiskatymo terminai priklauso nuo galutinių
suderintų kiekių (pavyzdžiui, galutiniai atisisikaitymai su Pasaulinei pašto sąjungai priklausančias paštais).
Bendrovė laiko, kad skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su finansiniu turtu, jei sutartiniai mokėjimai yra pradelsti daugiau
kaip 30 dienų, arba kai yra požymių, kad skolininkas ar skolininkų grupė patiria didelių finansinių sunkumų, nevykdo savo įsipareigojimų,
atsiranda tikimybė, kad jie pradės bankroto arba reorganizavimo procedūras ir tais atvejais, kai stebimi duomenys rodo, kad yra
numatomas būsimų pinigų srautų sumažėjimas, pvz., įsiskolinimo pradelsimų pokyčių arba ekonominių sąlygų, kurios koreliuoja su
įsipareigojimų neįvykdymu, pokyčių. Finansinis turtas nurašomas, kai nėra pagrįstų lūkesčių susigrąžinti sutartinius pinigų srautus.

2017 m. gruodžio 31 d. likutis
Vertės sumažėjimo perskaičiavimas pagal TFAS 9 2018 m.
sausio 1 d.
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus
Nurašyta/atgauta beviltiškų skolų per metus
2018 m. gruodžio 31 d. likutis

GRUPĖ
766 128

BENDROVĖ
746 905

( 91 170)

(77 679)

95 100

57 773

( 218 257)
551 801
551 801

(218 257)
508 742
508 742

Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2017 m. Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų
sąnaudų straipsnį, o 2018 metais-į kitų sąnaudų straipsnį bei finansinės būklės ataskaitoje į nepaskirstytojo pelno(nuostolio) straipsnį (3
pastaba).
Iš pirkėjų gautinų sumų senaties analizė 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. (atėmus vertės sumažėjimą):

GRUPĖ

2017 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.

BENDROVĖ
2017 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.

Iš pirkėjų gautinos sumos,
Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių apmokėjimų terminas jau praėjęs
kurių apmokėjimo
60 – 90 dienų
90 – 180 dienų
Iš viso
terminas nėra praėjęs iki 30 dienų
30-60 dienų

4 867 449
5 604 718

373 211
366 445

44 206
100 905

35 931
37 068

76 234
137 559

5 397 031
6 246 695

Iš pirkėjų gautinos sumos,
Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių apmokėjimų terminas jau praėjęs
kurių apmokėjimo
terminas nėra praėjęs iki 30 dienų
60 – 90 dienų
90 – 180 dienų
Iš viso
30-60 dienų

4 202 096
5 354 497

302 638
385 949

44 206
79 720

34 473
22 186

73 655
73 031

4 657 068
5 915 383
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16 Sutarčių turtas
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
2018 m.
22 126 876
22 126 876
22 126 876

Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos

BENDROVĖ
2017 m.
-

2018 m.
22 126 876
22 126 876
22 126 876

2017 m.
-

Grupės/Bendrovės veikla grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų pašto paslaugų apskaitos dokumentų
išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, Grupė/Bendrovė faktinius siuntų duomenis, apimančius suteiktų pašto
paslaugų kiekius ir gautinas sumas dažniausiai suderina tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitos pateikimo. Grupė/Bendrovė
atlieka pajamų sukaupimus, kurie Finansinės būklės ataskaitoje atvaizduojami kaip sutarčių turtą. Sutarčių turtas yra teisė į atlygį mainais
už prekes ar paslaugas, kurios buvo perduotos klientui. Jei Grupė/Bendrovė perduoda prekes ar suteikia paslaugas klientui prieš jam
sumokant ar prieš mokėjimo terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam atlygiui.
Skaičiuodama sukauptas pajamas už suteiktas paslaugas Grupė/Bendrovė vertina faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis bei vėliausius
žinomus galiojančius įkainius ir paslaugų kiekių statistiką.
Atsiskaitymai, susiję su pašto operacijomis, atliekami vadovaujantis Pasaulinė pašto konvencijos nuostatomis. Valstybių paskirtieji pašto
operatoriai apmoka už paslaugas laikydamiesi šių nuostatų, todėl Grupė/Bendrovė nemato rizikos tikėtiniems kredito nuostoliams
atsirasti. Grupė/Bendrovė niekada neturėjo kredito nuotolių dėl valstybių paskirtų pašto operatorių neatsiskaitymo su Grupe/Bendrove,
taip pat Grupė/Bendrovė mano, kad pasaulinių ekonominių rodiklių pasikeitimas neturės įtakos gautinų sumų iš tarptautinių paštų
įverčiui.
2017 metų palyginamasis sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų straipsnio atskleidimas 17 pastaboje.

17 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos
Ateinančio laikotarpio sąnaudos
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas
Avansu sumokėtas pelno mokestis

(a)
(b)

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

551 033
5 618 363
1 720
6 171 116

13 014 913
148 706
3 453 239
204 941
16 821 799

533 915
5 534 731
6 068 645

13 014 913
131 905
3 427 602
204 941
16 779 361

a) Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų straipsnyje 2017 m. gruodžio 31d. Grupė/Bendrovė apskaitė 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. 2018 m. gruodžio 31 d. didžiąją dalį išankstinių
mokėjimų - 5 035 298 Eur (2017 m. gruodžio 31 d.- 2 873 735 Eur) sudaro mokėjimai susiję su tarptautinėmis pašto paslaugomis.
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18 Kitos gautinos sumos
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams
Avansiniai mokėjimai į biudžetą

(a)

Kitos gautinos sumos

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

5 023 073

2 711 402

5 023 073

2 711 402

113 820
86 750
5 223 643
5 233 643

219 333
35 273
2 966 008
2 966 008

47 558
5 070 631
5 070 631

28 595
2 739 997
2 739 997

a) Grupė/Bendrovė per 2018 metus patyrė 6 529 671 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 2018 metus Grupei/Bendrovei buvo kompensuota 4 218 000 eurų nuostolių už per 2017 metų
antrąjį pusmetį ir už per 2018 metų pirmąjį pusmetį patirtus nuostolius (2017 metais kompensuota 6 479 905 Eur nuostolių).

19 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Pinigai banke
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

2 044 220
1 792 413
1 765 343
5 601 976

1 797 415
1 608 149
2 454 543
5 860 107

1 978 630
1 770 132
1 654 065
5 402 827

1 742 182
1 608 150
2 345 488
5 695 820

20 Įstatinis kapitalas
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro (2017
m. gruodžio 31 d.- 0,29 euro). 2018 gruodžio 31 d. ir 2017 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. 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Grupė atitiko šį reikalavimą.

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2017 m.

2016 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius
2017 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2018 m.

2017 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius
2018 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius

Akcijų skaičius

Nominali
vertė

Apyvartoje/
365
(dienomis)

113 074 410
113 074 410

0,29
0,29

365/365
365/365

Akcijų skaičius

Nominali
vertė

Apyvartoje/
365
(dienomis)

113 074 410
113 074 410

0,29
0,29

365/365
365/365

Svertinis
vidurkis
113 074 410
113 074 410
Svertinis
vidurkis
113 074 410
113 074 410

2018
Dividendai paskirti akcininkams
Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.)
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EUR)

2017
-

-

113 074 410

113 074 410

0,0304

0,0168
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21 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. 2017 m. Grupė/Bendrovė dirbo
pelningai, tačiau 2018 m. skirstant 2017 m. nepaskirstytąjį pelną, 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno nebuvo pervesti į
privalomąjį rezervą dėl sukaupto nepaskirstyto nuostolio.
Kadangi Bendrovė turi sukaupusi nepaskirstytuosius nuostolius, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pagal LR akcinių bendrovių
įstatymą turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedant sumas tokia seka:
1) iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
2) iš privalomojo rezervo.
22 Finansinės skolos
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Ilgalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai

Trumpalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos – ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai
Finansinių skolų iš viso

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

8 562 682
8 562 682

5 782 369
5 782 369

8 562 682
8 562 682

5 782 369
5 782 369

8 562 682

5 156 950
5 156 950
10 939 319

8 562 682

5 156 950
5 156 950
10 939 319

Ilgalaikių finansinių skolų (išskyrus lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimus) grąžinimo terminai:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

8 562 682
8 562 682

5 782 369
5 782 369

8 562 682
8 562 682

5 782 369
5 782 369

2018 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 1,20 proc. 2017 m. gruodžio
31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 0,72 proc.
Dalis Grupės/Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto yra įkeista AB Šiaulių bankui kaip užstatas už paskolą (9 ir 10
pastabos).
2018 metų spalio mėnesį Grupė/Bendrovė pasirašė sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu dėl 12 mln. eurų overdrafto. Pagal
sutartį overdraftas naudojamas apyvartinio kapitalo finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2020 m. spalio 29 dienos, palūkanos už panaudotą
kreditą - 3 mėn. EURIBOR + 1,20 proc.
2018 m. gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su Šiaurės Investicijų Banku (Nordic Investment Bank) 10 metų laikotarpiui. Sudaryta 17,5 mln.
eurų ilgalaikė tikslinė paskolos sutartis naujo automatizuoto skirstymo Vilniaus logistikos centro statybos, logistikos ir pašto transporto
parko atnaujinimui ir savitarnos siuntų terminalų plėtros finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2028 m. gruodžio 31 d., palūkanos - 6 mėn.
EURIBOR + 0,95 proc.
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22 Finansinės skolos (tęsinys)
2018 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų kredito linijų ir sąskaitų likučių perviršių suma sudarė 9 229 719 eurų (2017 m. gruodžio 31 d. - 6 853
081 eurų).
Visos paskolos yra eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos.
Grupės/Bendrovės finansinės nuomos įsipareigojimai yra išreikšti eurais, kurių kursas yra fiksuotas lito atžvilgiu, todėl užsienio valiutos
rizikos nėra.
Finansinės nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Grupės/Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar
papildoma ilgalaike nuoma.
Finansinių įsipareigojimų pokyčiai
GRUPĖ
2017 m.
gruodžio 31 d.

Įsipareigojimai kredito įstaigoms

Pinigų
Tikrosios vertės
gavimas
pasikeitimas
(mokėjimas)

2018 m.
gruodžio 31 d.

Kita

10 939 319

(2 376 637)

-

-

8 562 682

Palūkanos kredito įstaigoms

-

( 107 401)

-

107 686

285

Finansinio lizingo įsipareigojimai

-

-

-

-

-

10 939 319

(2 484 038)

-

107 686

8 562 966

Viso

BENDROVĖ
Pinigų
2017 m.
Tikrosios vertės
gavimas
gruodžio 31 d.
pasikeitimas
(mokėjimas)

Įsipareigojimai kredito įstaigoms

2018 m.
gruodžio 31 d.

Kita

10 939 319

(2 376 637)

-

-

8 562 682

Palūkanos kredito įstaigoms

-

( 107 401)

-

107 686

285

Finansinio lizingo įsipareigojimai

-

-

-

-

-

10 939 319

(2 484 038)

-

107 686

8 562 967

Viso

23 Veiklos nuoma ir panauda
2018 m. gruodžio 31 d. Grupė yra sudariusi 238 nuomos sutarčių, pagal kurias nuomoja 25 111,15 kvadratinius metrus patalpų ir statinių.
Neterminuotų sutarčių yra 33, o 2 sutarčių galiojimo laikas baigiasi 2018 m., tačiau šias sutartis numatoma pratęsti. Vidutinės vieno
mėnesio nuomos pajamos yra 51 605 eurų. 2018 m. Grupė gavo 619 255 eurus nuomos pajamų, o 2017 m. - 583 980 eurus.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 240 nuomos sutarčių, pagal kurias nuomoja 26 082,29 kvadratinius metrus patalpų ir
statinių. Neterminuotų sutarčių yra 33, o 2 sutarčių galiojimo laikas baigiasi 2018 m., tačiau šias sutartis numatoma pratęsti. Vidutinės
vieno mėnesio nuomos pajamos yra 52 971 eurų. 2018 m. Bendrovė gavo 635 648 eurus nuomos pajamų, o 2017 m. - 606 800 eurus.
Neatšaukiamų nuomos sutarčių minimalias nuomos pajamas sudaro:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

539 864
560 337
49 202
1 149 403

444 941
570 144
61 697
1 076 783

633 161
930 049
588 365
2 151 575

581 728
940 725
693 288
2 215 741
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23 Veiklos nuoma ir panauda (tęsinys)
2018 m. gruodžio 31 d. Grupė yra sudariusi 274 patalpų nuomos sutartis, pagal kurias nuomojasi 29 815, 51 kvadratinius metrus patalpų
ploto, automobilius, elektrokrautuvus, kortelių skaitytuvus, vietas terminalams, įrangą. Iš šių sutarčių 36 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 229 980 eurai. Grupė 2018 m. patyrė 2 759 765 eurų patalpų bei terminalų vietos nuomos sąnaudų, o 2017 m. - 2
621 398 eurus.
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 193 nuomos sutartis, pagal kurias nuomojasi 24 078,51 kvadratinius metrus patalpų ir 30
nuomos sutarčių pagal kurias nuomojasi įrangą. Iš šių sutarčių 36 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 196 010 eurai.
Bendrovė 2018 m. patyrė 2 352 124 eurų nuomos sąnaudų, o 2017 m. - 2 266 225 eurus.
Minimalias nuomos įmokas ateityje pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis sudaro:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

2 921 520
8 610 437
5 451 381
16 983 338

2 486 421
4 791 577
6 059 685
13 337 683

2 338 884
7 184 139
5 434 576
14 957 599

2 202 753
4 351 523
6 052 208
12 606 484

Grupė turi sudariusi 3 panaudos sutartis su panaudos gavėjais. Šių sutarčių pagrindu Grupė nuomoja 121,88 kvadratinius metrus patalpų.
Panaudos būdu nuomojamo turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 29 411,06 eurai. Panaudos teikimo sutartys yra teminuotos
(iki 2020 m.).

Grupė turi sudariusi 34 panaudos sutarčių su panaudos davėjais. Šių sutarčių pagrindu Grupė nuomojasi 1 510,07 kvadratinius metrus
patalpų. Neterminuotomis sutartimis nuomojama 751,96 kvadratiniai metrai patalpų, kitos sutartys yra terminuotos (iki 2023 m.).
Veiklos nuomos sutarčių sąlygose nėra numatyta apribojimų Grupės/Bendrovės įmonių veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis
skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma.

24 Ilgalaikės išmokos darbuotojams
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės ilgalaikes išmokas darbuotojams sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams,
susiję su vienkartinėmis išmokomis išeinantiems į pensiją darbuotojams. Su šių įsipareigojimų apskaitymu susijusios sąnaudos įtrauktos į
Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos kitų sąnaudų straipsnį.
Žemiau pateikiamas pensijinių išmokų įsipareigojimo darbuotojams kitimas:
GRUPĖ
Ilgalaikės
išmokos
darbuotojams

2017 m. gruodžio 31 d. likutis
Pasikeitimas
2018 m. gruodžio 31 d. likutis

299 972
25 074
325 046

BENDROVĖ

Ilgalaikių išmokų
darbuotojams
einamųjų metų
dalis

432 622
88 050
520 672

Ilgalaikės
išmokos
darbuotojams

Ilgalaikių išmokų
darbuotojams
einamųjų metų
dalis

297 656
25 074
322 730

430 684
88 050
518 734
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24 Ilgalaikės išmokos darbuotojams (tęsinys)
Pagrindinės prielaidos, naudotos įvertinant pensijinių išmokų įsipareigojimus darbuotojams, yra šios:

Diskonto norma procentais
Darbuotojų kaitos rodiklis procentais
Metinis atlyginimo augimas procentais

845718

841464

2018 m.
gruodžio 31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

1,64-1,73
23,75-76
3-27

1,43-1,73
24,39-63
3-11

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama pagrindinių prielaidų jautrumo analizė 2018 m. gruodžio 31 d.:

Prielaidos
Jautrumo lygis

Įtaka ilgalaikių išmokų
darbuotojams
įsipareigojimams
padidėjimas/sumažėjimas

Planuojamas metinis
Darbuotojų kaitos
atlyginimo padidėjimas
koeficientas
0,5 proc.
0,5 proc.
1 proc.
1 proc.
1 proc. punkto
1 proc. punkto
punkto
punkto
punkto
punkto
sumažėjimas
sumažėjimas
padidėjimas sumažėjimas padidėjimas
padidėjimas
Diskonto norma

(5 925)

6 169

12 298

(11 582)

(15 487)

16 790

Lentelėje yra atskleidžiama ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimo jautrumo analizė įvardintiems galimiems pokyčiams ataskaitinio
laikotarpio pabaigai, kai kintant vienam kintamajam, visi kiti kintamieji yra laikomi pastoviais.

25 Dotacijos ir subsidijos
GRUPĖ/BENDROVĖ
38 716
12 285
51 001

Bendroji vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Gauta dotacija
Nurašyta dotacija
Bendroji vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Sukaupta amortizacija 2017 m. gruodžio 31 d.
Amortizacija už laikotarpį
Nurašyto turto amortizacija
Sukaupta amortizacija 2018 m. gruodžio 31 d.

( 5 553)
(2 122)
( 7 675)

Grynoji likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Grynoji likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

33 163
43 326
43 326
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26 Pelno mokestis

43325,63
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

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

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

(625 272)
(38 716)
( 376 932)
(1 040 920)

(30 795)
86 956
( 252 751)
( 196 590)

(621 701)
(38 716)
( 523 294)
(1 183 711)

(20 133)
94 321
( 299 069)
( 224 881)

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. 2018 m. ir 2017 m. pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno
mokestį:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą
Nuolatiniai skirtumai
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai
Laikinųjų skirtumų atsiradimas (išnykimas)
Sukauptų mokestinių nuostolių panaudojimas, nuo kurių
nebuvo pripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas,
panaudojimas
Investicinio projekto lengvatos panaudojimas
Nepripažintas atidėtasis pelno mokestis dėl mokestinių
nuostolių ir kitų laikinųjų skirtumų
Ankščiau nepripažinto atidėtojo pelno mokesčio nuo sukauptų
mokestinių nuostolių pripažinimas
Pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

(708 099)
(406 610)
(38 716)
( 33 857)

(265 481)
39 192
(21 675)
( 81 832)

(693 561)
(417 577)
(38 716)
( 33 857)

(317 852)
89 610
(12 325)
( 81 832)

-

9 263

-

-

-

108 631

-

106 646

-

(31 005)

-

(9 128)

146 362

46 317

-

-

(1 040 920)
#REF!

( 196 590)
#REF!

(1 183 711)
#REF!

( 224 881)
#REF!

Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Atidėtojo pelno mokesčio turto komponentai:
Keliami mokestiniai nuostoliai
Sukaupti atostoginai ir kitos sukauptos sąnaudos
Gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės vertės
sumažėjimą
Minus: realizacinės vertės sumažėjimas
Minus: atidėtojo pelno mokesčio turtas, sudengtas su
atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimu
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

192 679
750 240
80 476

878 948
578 604
117 718

750 240
80 476

832 631
578 604
117 718

1 023 395

1 575 270

830 716

1 528 953

-

-

-

-

( 830 716)

(1 528 953)

( 830 716)

(1 528 953)

192 679

46 317

-

-

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo komponentai:
Ilgalaikis materialusis turtas ir investicinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Minus: atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, sudengtas su
atidėtojo pelno mokesčio turtu
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, grynąja verte

(1 528 541)

(1 691 832)

(1 528 541)

(1 691 832)

(1 528 541)

(1 691 832)

(1 528 541)

(1 691 832)

830 716

1 528 953

830 716

1 528 953

( 697 825)

( 162 879)

( 697 825)

( 162 879)
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26 Pelno mokestis (tęsinys)

505146

-116562

697825

-162879

Finansinės buklės ataskaituose atidėtasis pelno mokestis yra pateiktas kaip: atidėtas pelno mokesčio turtas 192 679 eurų (iš finansinės
būklės ataskaitos) ir atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 697 825 eurų (iš finansinės būklės ataskaitos).
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifą.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas Grupės/Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje yra sudengtas su atidėtojo pelno mokesčio
įsipareigojimu, nes jie abu yra susiję su ta pačia mokesčių administravimo institucija.
2018 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės vadovybės vertinimu nepripažintas 956 323 eurų atidėtojo pelno mokesčio turtas, susijęs su 6
375 483 eurais sukauptu mokestiniu nuostoliu (2017 m. gruodžio 31 d. – 1 065 012 eurų atidėtojo pelno mokesčio turtas nuo 7 100 078
eurų sukaupto mokestinio nuostolio), nes Grupės/Bendrovės vadovybė, vertindama patronuojamosios įmonės AB „Baltic post" ateities
grynųjų pinigų srautų prognozes, dar nesitiki uždirbti reikšmingo pelno artimiausiu metu.

27 Sutarčių įsipareigojimai
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Gauti išankstiniai apmokėjimai, ateinančių
laikotarpių pajamos

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

13 487 989

-

13 423 233

-

13 487 989

-

13 423 233

-

13 487 989

-

13 423 233

-

Gautus išankstinius apmokėjimus Grupė/Bendrovė nuo 2018 m. sausio 1 d. atvaizduoja Finasinės būklės ataskaitos Sutarties
įsipareigojimų straipsnyje. Gauti išankstiniai apmokėjimai - tai išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą ir iš užsienio paštų (paskirtųjų
operatorių) gauti išankstiniai apmokėjimai. Sutarties įsipareigojimas yra pareiga perduoti prekes ar suteikti paslaugas klientui už kurias jau
buvo gautas atlygis (arba atlygio suma yra gautina). Jei klientas sumoka prieš Bendrovei perduodant prekes ar suteikiant paslaugas,
įsipareigojimas pagal sutartį pripažįstamas, kai apmokėjimas yra gautas. Įsipareigojimai pagal sutartį yra pripažįstami pajamomis kai
Bendrovė įvykdo sutartines prievoles.
2017 metų palyginamasis gautų išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių pajamų straipsnio atskleidimas 28 pastaboje.
28 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

Gauti išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių pajamos (a)
Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos
(b)
Sukauptas atostogų rezervas
Kintamos darbo užmokesčio dalies, metinių premijų sukaupimas
Kita

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

-

8 960 227

-

8 946 557

15 022 806

11 566 872

15 022 806

11 566 872

3 237 545
200 000
84 993
18 545 344
18 545 344

2 805 213
210 562
288 770
23 831 644
23 831 644

3 149 038
200 000
84 594
18 456 438
18 456 438

2 759 508
210 562
272 830
23 756 330
23 756 330

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

(a)

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

42 553
811 099
486 482
297 063
1 637 197
1 637 197

108 761
369 512
364 392
15 375
858 040
858 040

(14 611)
811 099
443 217
10 840
1 250 545
1 250 545

(2 047)
369 512
315 106
18 136
700 707
700 707

a) 2018 metais Grupės/Bendrovės valdyba patvirtino laiškininkų aprūpinimo dviračiais bei atnaujintą ateities laiškininko projektus.
Grupė/Bendrovė įvertino projektų apimtis bei paruošė atidėjimo apskaičiavimo modelį, susijusį su darbuotojų išeitinėmis
kompensacijomis. 2018 metais Grupė/Bendrovė sudarė papildomą 290 998 eurų atidėjinį ateities laiškininko projekto bei 150 589 eurų
atidėjinį aprūpinimo dviračiais projekto įsipareigojimams padengti.

30 Finansinės rizikos valdymas
Kredito rizika
Grupės/Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali kredito rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų, kitų gautinų sumų, pinigų ir trumpalaikių
investicijų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. Grupė/Bendrovė neturi
reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras (individualią skolininkų
priežiūrą, ypač stambiausių klientų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.) ir atitinkamų
kreditavimo sąlygų naudojimą. Kas mėnesį vertinamos atskirų vartotojų ir grupių skolos ir vadovaujantis Grupės/Bendrovės nustatyta
tvarka yra priimamas sprendimas dėl gautinų sumų vertės sumažėjimo apskaitymo.
Palūkanų normos rizika
Grupės/Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje.
Grupė/Bendrovė neturi reikšmingo kintamas palūkanas uždirbančio turto.
Didžiąją dalį Grupės/Bendrovės finansinių skolų sudaro paskola ir finansinio lizingo įsipareigojimai su kintama palūkanų norma, kuri yra
susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė nebuvo sudariusi jokių palūkanų
draudimo sandorių ir neturėjo jokių palūkanų normos riziką valdančių instrumentų.
Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Grupės/Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems palūkanų normų pokyčiams,
visus kitus kintamuosius laikant pastoviais (keičiant palūkanų normą). Grupės/Bendrovės nuosavybei įtakos, išskyrus einamųjų metų pelno
įtaką, nėra.

107

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

30 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)
Padidėjimas/
sumažėjimas
procentiniais
punktais

GRUPĖ

BENDROVĖ

Įtaka pelnui
prieš
mokesčius

Įtaka pelnui
prieš mokesčius

2017 m.
Eurai

+0,5

( 54 697)

( 54 697)

Eurai
2018 m.

-0,02

2 188

2 188

Eurai
Eurai

+0,5
-0,02

( 43 724)
1 749

( 42 813)
1 713

Valiutų kursų rizika
Pagrindinė valiutos rizika, su kuria susiduria Grupė/Bendrovė, kyla dėl to, kad Grupė/Bendrovė vykdo pašto veiklą tarptautiniu mastu.
Piniginis vienetas, kuris numatytas Pasaulinėje pašto konvencijoje ir kuris didžiąja dalimi naudojamas suteiktoms ir gautoms tarptautinėms
pašto paslaugoms įvertinti - specialioji skolinimosi teisė (XDR), tačiau atsiskaitymus su tarptautiniais paštais Grupė/Bendrovė didžiąja
dalimi vykdo eurais. Grupės/Bendrovės politika yra suderinti pinigų srautus iš labai tikėtinų būsimų pardavimų su pirkimais kiekviena
užsienio valiuta. Grupė/Bendrovė nesinaudoja jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 2018 m.
ir 2017 m. gruodžio 31 d. piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie:

2018 m.
gruodžio 31 d.
GRUPĖ
Eurais (EUR)

Turtas

Įsipareigojimai

39 473 520 55 229 753

2017 m.
gruodžio 31 d.
Turtas

Įsipareigojimai

19 560 720

39 679 468

18 438 780

33 169 937

1 788 104

6 830 290

547

-

Specialiosios skolinimosi teisės (XDR)

18 124 696

8 719 683

8 916 850

6 370 012

Šveicarijos frankais (CHF)

39 473 520

312
55 229 753

27 356 177

125 154
39 665 103

JAV doleriais (USD)

2018 m.
gruodžio 31 d.
BENDROVĖ
Eurais (EUR)

Turtas

Įsipareigojimai

39 427 569 53 965 046

2017 m.
gruodžio 31 d.
Turtas

Įsipareigojimai

19 514 769

38 414 761

20 292 214

1 788 104

6 830 290

547

-

Specialiosios skolinimosi teisės (XDR)

18 124 696

8 719 683

8 916 850

6 370 012

Šveicarijos frankais (CHF)

39 427 569

312
53 965 046

29 209 611

125 154
38 549 652

JAV doleriais (USD)

32 054 486
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30 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiamas Grupės/Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems valiutų kursų pokyčiams, visus
kitus kintamuosius laikant konstantomis (atsižvelgiant į piniginio turto ir įsipareigojimų tikrųjų verčių pokyčius).
GRUPĖ

BENDROVĖ

Valiutos kurso
padidėjimas/ Įtaka pelnui prieš
sumažėjimas
mokesčius

Valiutos kurso
padidėjimas/
sumažėjimas

Įtaka pelnui prieš
mokesčius

2017 m.
XDR
USD
CHF

- 10%
- 10%
- 10%

(254 684)
( 55)
12 515

- 10%
- 10%
- 10%

(254 684)
( 55)
12 515

XDR
USD
CHF

+ 10%
+ 10%
+ 10%

254 684
55
(12 515)

+ 10%
+ 10%
+ 10%

254 684
55
(12 515)

2018 m.
XDR
USD
CHF

- 10%
- 10%
- 10%

(939 606)
504 219
31

- 10%
- 10%
- 10%

(939 606)
504 219
31

XDR
USD
CHF

+ 10%
+ 10%
+ 10%

939 606
(504 219)
( 31)

+ 10%
+ 10%
+ 10%

939 606
(504 219)
( 31)

Likvidumo rizika
Grupės/Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą
atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Grupės 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 2018 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1,05 ir 0,98
(0,80 ir 0,73 - 2017 m. gruodžio 31 d.). Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso - atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš
viso) rodikliai 2018 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1,06 ir 0,99 (0,80 ir 0,66 - 2017 m. gruodžio 31 d.).
2018 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės trumpalaikis turtas viršija trumpalaikį įsipareigojimą - 2 231 tūkst. eurų. 2019 m. planuojama,
kad Grupės EBIT (pelnas prieš palūkanas, mokesčius) bus 3,215 mln. eurų. 2019 m. CAPEX (kapitalo išlaidos) planuojamos apie 15,941
mln. eurų. Dalis kapitalo išlaidų bus finansuojama ilgalaikių paskolų nepanaudotų kredito linijų perviršių suma, kuri 2018 m. gruodžio 31 d.
sudarė 9 229 tūkst. eurų (22 pastaba). 2018 metų spalio mėnesį Grupė/Bendrovė pasirašė sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu
dėl 12 000 000 eurų overdrafto. Pagal sutartį overdraftas naudojamas apyvartinio kapitalo finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2020 m.
spalio 29 dienos, palūkanos už panaudotą kreditą - 3 mėn. EURIBOR +1,20 proc. 2018 m. gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su Šiaurės
Investicijų Banku (Nordic Investment Bank) 10 metų laikotarpiui. Sudaryta 17,5 mln. ilgalaikė tikslinė paskolos sutartis naujo
automatizuoto skirstymo Vilniaus logistikos centro statybos, logistikos ir pašto transporto parko atnaujinimui ir savitarnos siuntų
terminalų plėtros finansavimui. Ši sutartis galioja iki 2028 m. gruodžio 31 d., palūkanos - 6 mėn. EURIBOR + 0,95 proc. Vertindama visus
vykdomus ir planuojamus vykdyti veiksmus bei tai, kad Grupė/Bendrovė vienintelė šalyje valstybės pavedimu teikia universliąsias pašto
paslaugas, Grupės/Bendrovės vadovybė nemato ateityje rizikos dėl Grupės/Bendrovės veiklos tęstinumo.
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30 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Žemiau pateikta lentelė apibendrina Grupės/Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d.
pagal nediskontuotus mokėjimus.
Pareikalavus

GRUPĖ
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos
2017 m. gruodžio 31 d. likutis
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos
2018 m. gruodžio 31 d. likutis

Nuo 3 iki 12

Nuo 1 iki 5

mėnesių

mėnesių

metų

Po 5 metų
Iš viso

-

49 077

5 300 704

6 211 753

-

11 561 534

-

12 235 283

11 566 872

-

-

23 802 155

-

12 284 360

16 867 576

6 211 753

-

35 363 689

-

25 336

60 245

8 562 685

-

8 648 266

-

11 982 328
12 007 664

15 022 806
15 083 051

8 562 685

-

27 005 134
35 653 400

Pareikalavus

Nuo 1 iki 3
mėnesių

BENDROVĖ
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos

Nuo 1 iki 3

Nuo 3 iki 12
mėnesių

-

49 077

5 300 704

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos
2017 m. gruodžio 31 d. likutis
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos

-

11 356 486
11 405 563

-

Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos
2018 m. gruodžio 31 d. likutis

-

Nuo 1 iki 5
metų

Po 5 metų
Iš viso

6 211 753

-

11 561 534

11 566 872

-

-

22 923 358

16 867 576

6 211 753

-

34 484 892

25 336

60 245

8 562 685

-

8 648 266

10 984 066
11 009 402

15 022 806
15 083 051

8 562 685

-

26 006 872
34 655 138

Finansinių instrumentų tikroji vertė
Pagrindiniai Grupės/Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos,
prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.
Grupės/Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 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 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės
hierarchijos lygiui).
(b) Ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra
taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių skolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų
apskaitinei vertei (pagal 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui).
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31 Kapitalo valdymas
Pagrindinis Grupės/Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad Grupė
palaikytų teisingus kapitalo rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti akcininkų vertę („kapitalas“ pagal TAS 1 sampratą atitinka
nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose).
Grupė valdo kapitalo struktūrą bei jį koreguoja, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius bei veiklos rizikos pobūdį. Siekiant palaikyti ar
koreguoti kapitalo struktūrą, Grupė gali grąžinti kapitalą akcininkams ar išleisti naujas akcijas. Reikšmingų pokyčių, susijusių su kapitalo
valdymo tikslais, principais ar procesais finansiniais metais, pasibaigusiais 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d, nebuvo.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai privalo užtikrinti, kad akcinėse Grupės/Bendrovėse, kuriose valstybei
nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip pusę visų balsų, dividendams už finansinius metus išmokėti skiriama pelno
dalis būtų ne mažesnė nei 80 procentų paskirstytinojo pelno.
Grupė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai,
nepaskirstytas pelnas (nuosotoliai).
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

BENDROVĖ

2018 m.

2017 m.

2018 m.

2017 m.

9 628 878

6 278 383

9 626 562

6 276 067

Trumpalaikiai įsipareigojimai

46 298 700

42 509 826

45 036 309

41 383 021

Įsipareigojimų iš viso

55 927 578

48 788 209

54 662 871

47 659 088

Nuosavas kapitalas

27 030 133

23 270 873

28 494 986

24 988 928

2,07

2,10

1,92

1,91

Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius
mokesčius ir dotacijas)

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

Grupės/Bendrovės patronuojanti Bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir todėl turi atitikti elektroninių pinigų įstaigos
nuosavo kapitalo reikalavimus. Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo dydžio, apskaičiavimo ir taikymo taisykles
nustato priežiūros institucija (Lietuvos bankas).
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.
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31 Kapitalo valdymas (tęsinys)
Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimai:
Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas (tūkst. eurų)
Minimalaus nuosavo kapitalo suma (tūkst. eurų)
Nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimas (B metodas):
Mokėjimo paslaugų apyvartos mėnesinis vidurkis (MPAMV) (tūkst. eurų)
Perskaičiuota MPAMV suma (tūkst. eurų):
4 proc. MPAMV dalies iki 5 mln. EUR (tūkst. eurų)
2,5 proc. MPAMV dalies nuo 5 mln. EUR iki 10 mln. EUR (tūkst. eurų)
1 proc. MPAMV dalies nuo 10 mln. EUR iki 100 mln. EUR (tūkst. eurų)
0,5 proc. MPAMV dalies nuo 100 mln. EUR iki 250 mln. EUR (tūkst. eurų)
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)
Nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimas (D metodas):
Neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis
Nuosavo kapitalo poreikis, apskaičiuotas D metodu (2 proc. nuo neapmokėtų
elektroninių pinigų vidurkio)
Nuosavo kapitalo poreikis, apskaičiuotas D+B metodais

350
28 495
66 234
887
200
125
562
887
349
7
894

NUOSAVO KAPITALO POREIKIS

894

Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos, nuosavo kapitalo skaičiavimas (I lygis):
Įstatinis kapitalas be privilegijuotųjų akcijų (tūkst. eurų)
Atsargos kapitalas (atsargos rezervas) (tūkst. eurų)
Kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) be su privilegijuotųjų akcijų išleidimu susijusios sumos
(tūkst. eurų)
Praėjusių metų nepaskirstytojo pelno dalis, kurios nenumatoma išmokėti dividendais, arba
praėjusių metų nuostolis (tūkst. eurų)

32 792
(8 598)

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

3 440

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

861
1 930
26 565
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31 Kapitalo valdymas (tęsinys)
Bendrovės, kaip elektroninių pinigų įstaigos, nuosavo kapitalo skaičiavimas (II lygis):
Kiti bendrosios paskirties rezervai
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)

-

APSKAIČIUOTAS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS

26 565

Nuosavo kapitalo perteklius (tūkst. eurų)

25 671

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad įmonės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio
kapitalo. 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. AB „Baltic Post" neatitiko šio reikalavimo.
Jeigu įmonės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius
nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti
klausimus dėl susidariusios padėties ištaisymo vienu iš būdų: mažinti įstatinį kapitalą, dengti sukauptus nuostolius akcininkų įnašais arba
uždaryti įmonę. Įmonė svarsto šios situacijos sprendimo galimybes.
Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo ištaisyti įmonėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6
mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, įmonės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo
įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl įmonės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas
kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.
32 Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai
Grupė yra suteikusi garantijų ir laidavusi bankams už pensijų ir kitų išmokų pristatymą. 2018 m. gruodžio 31 d. pasirašytos socialinių
išmokų (pensijų ir pašalpų) pristatymo sutarčių įvykdymo garantijos sudarė 2 689 347 Eur (2017 m. 2 199 042 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 pasekmes 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.
33 Susijusių šalių sandoriai
Išmokos vadovybei
2018 m. darbo užmokestis, sumokėtas Grupės/Bendrovės vadovybei (8 vadovai), iš viso sudarė 473 tūkst. eurų (2017 m. – 371 tūkst. eurų
– 9 vadovai). Grupės/Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių reikšmingų paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar
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. Grupės/Bendrovės susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt).
Grupė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės
ekonominės integracijos.
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.
2018 m. gruodžio 31 d. Patronuojnčioji Bendrovė buvo suteikusi 9 769 600 eurų paskolą patronuojamai įmonei AB „Baltic post" ir 1 951
072 eurų paskolą UAB „LP mokėjimų sprendimai". Negrąžintų paskolų metinė palūkanų norma yra fiksuota 2,6- 3,5 proc. Pradelsimų
gražinant paskolas nėra.
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33 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)
Patronuojančios Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2018 m. ir 2017 m. ir atitinkami gautinų/mokėtinų sumų likučiai 2018 m. ir
2017 m. gruodžio 31 d.:
Prekių ir
paslaugų
pirkimai
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“

AB „Baltic post"

UAB „LP mokėjimų sprendimai"

Susijusioms
šalims
mokėtina
suma

Prekių ir
paslaugų
pardavimai

Iš susijusių
šalių gautina
suma

2017 m.

-

-

-

-

2018 m.

-

-

-

-

2017 m.

355 100

985 665

196 819

9 540 119

2018 m.

371 048

936 626

267 450

10 511 651

2017 m.

-

90 894

-

1 990 255

2018 m.

-

84 587

102 439

1 951 072

34 Pobalansiniai įvykiai

Šių finansinių ataskaitų vadovybės patvirtinimo datai Akcinė bendrovė Lietuvos paštas dar nebuvo parengusi pelno paskirstymo projekto.
Vieninteliam akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcininkui (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. vasario 18 d. įsakymu „Dėl
akcinės bendrovės Lietuvos pašto ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo“) pritarus, kad akcinė
bendrovė Lietuvos paštas įsigytų ilgalaikį materialųjį turtą, įgyvendinant Vilniaus logistikos centro projektavimo ir statybos darbų projektą,
akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir UAB „CONRESTA“ 2019 m. vasario 21 d. sudarė Išmaniojo skirstymo programos naujojo Vilniaus
logistikos centro projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį.
Vienintelio akcininko sprendimu (akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2019-02-12 įsakymu Nr. 1-2019-47 „Dėl UAB
„Baltic Post“ pertvarkymo į akcinę bendrovę“) UAB „ Baltic Post“ pertvarkyta į AB "Baltic Post“ ir šis pertvarkymas 2019 m. vasario 14 d.
įregistruotas Juridinių asmenų registre.
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdyba 2019 m. kovo 6 d. sprendimu, nusprendė siūlyti akcinės bendrovės Lietuvos pašto vieninteliam
akcininkui - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai priimti sprendimą inicijuoti akcinės bendrovės Lietuvos pašto dukterinės
bendrovės – AB „Baltic Post“ – reorganizavimą, prie akcinės bendrovės Lietuvos pašto prijungiant AB „Baltic Post“. Vienintelio akcininko
sprendimu – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-03-15 įsakymu pritarta, kad akcinė bendrovė Lietuvos paštas dalyvautų
reorganizavime, prijungiant prie jos AB „Baltic Post“.
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