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VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS 

2020-ieji metai dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos 
buvo sudėtingi, kupini iššūkių ir pokyčių. Nepaisant to, 
Lietuvos paštas ne tik sėkmingai vykdė savo pagrindinę 
misiją – užtikrino gyventojams pašto paslaugas, bet ir 
toliau kryptingai laikėsi 2019–2023 metų veiklos stra-
tegijoje patvirtintų tikslų, įgyvendino ne vieną planuo-
tą svarbų projektą. Karantinas paskatino pašto rinkos 
augimą – siuntų kiekiai pasiekė rekordinius skaičius. 
Dėl šios priežasties strateginių projektų įgyvendinimas 
Lietuvos paštui tapo kertine sąlyga, leidusia prisitaikyti 
prie pasikeitusios aplinkos, kartu veikti efektyviai ir to-
kioje dinamiškoje rinkoje išlikti konkurencingu dalyviu. 

Didžiausias dėmesys 2020 m. buvo skirtas kokybiš-
kos universaliosios pašto paslaugos teikimo užtikrini-
mui. Siekiant to, valdyba priėmė ne vieną sprendimą, 
kuris užtikrino sklandžią pašto veiklą karantino metu, 
taip pat leido tęsti jau anksčiau pradėtus strateginius 
projektus, tokius kaip mobilusis laiškininkas, pašto 
skyrių modernizavimas, paštomatų plėtra, darbuotojų 
darbo sąlygų gerinimas užtikrinant šiuolaikiškas darbo 
priemones. Itin reikšmingu žingsniu šiuolaikiško pašto 
link tapo vienas svarbiausių Bendrovės projektų – iš-
maniojo skirstymo programa. 2020 m. sėkmingai baig-
tos naujojo Vilniaus logistikos centro statybos, vėlyvą 
rudenį pradėtas skirstymas išmaniaisiais įrenginiais, 
kurie padėjo susitvarkyti su rekordiniais 2020 m. ka-
lėdinio laikotarpio siuntų kiekiais. 2021 m. kovą pilnai 
pereita prie automatizuoto ir centralizuoto skirstymo 
proceso. Nepaisant tokiame procese natūraliai atsi-
randančių iššūkių, esame tikri, kad skirstymo procesas 
taps 2-3 kartus greitesnis, o tai tiesiogiai prisidės prie 
aukštesnės kokybės paslaugų teikimo klientams.

Siekiant užtikrinti efektyvų pašto infrastruktūros iš-
naudojimą, valdyba pritarė tęsti Bendrovės nuosavy-
bėje esančio perteklinio nekilnojamojo turto pardavimo 
procesą. Vienas iš tokių 2020 m. sėkmingai užbaigtų 
pardavimo pavyzdžių – baigtas Vilniaus centrinio pašto 
pastato pardavimas. Bendrovė ir toliau sieks efektyviai 
valdyti savo nekilnojamą turtą, atsisakyti perteklinių 
pašto skyrių, o gautas lėšas skirs pagrindinės veiklos 
tobulinimui, investicijoms į modernizaciją bei darbo są-
lygų gerinimą. 

Pasinaudojant pandemijos suteiktomis galimybės 
2020 m. sustiprinta Lietuvos pašto pozicija tarptauti-
nėje rinkoje. Per šiuos metus Lietuvos paštas galutinai 
įsitvirtino kaip svarbus tranzito taškas tarp Azijos ir Eu-
ropos: Kinijos pašto siuntos pradėtos gabenti geležin-
keliais ir išskirstomos visoje Europoje. Priimtas spren-
dimas tapti Muitinės praktikų asociacijos nare. Narystė 
šioje asociacijoje naudinga konstruktyviam bendra-
vimui su Muitinės departamentu, kuris itin svarbus 
artėjant mokestiniams pokyčiams dėl 2021 m. liepos 
mėnesį naikinamos PVM lengvatos siuntoms iš trečiųjų 
šalių, taip pat įgyvendinant Pasaulinės pašto sąjungos 
reikalavimus, susijusius su informacijos skaitmeniza-
vimu. 

Kryptinga veikla bei įgyvendinti pokyčiai atsispindi tei-
giamuose 2020 m. įmonės rezultatuose – metinės pa-
jamos perkopė 100 mln. Eur, bendrovė 2020 m. baigė 
pelningai, o investicijoms 2020 m. skirta ženkliai dides-
nė suma nei iki šiol – beveik 18 mln. Eur. 

Lietuvos paštas kasdien tampa vis šiuolaikiškesnis. 
Pasitelkdami visą tinklą ir skirtingus siuntų pristaty-

mo kanalus, galime užtikrinti patogų ir greitą siunti-
mą bei gavimą, o įgyvendindami pokyčius – geriname 
paslaugų kokybę. Atsižvelgdami į atnaujintus akcinin-
ko lūkesčius, atnaujinome ir Lietuvos pašto strategiją 
2021–2024 metams. Nors 2021 metus pasitikome vis 
dar dirbdami karantino sąlygomis, vertiname pandemi-
jos teikiamas  galimybes ir esame pasiryžę toliau kryp-
tingai dirbti dėl kiekvieno kliento. 

Patogiai gauti ir siųsti. Visiems.

Mindaugas Kyguolis 

Valdybos pirmininkas

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



5

GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS
2020 m. buvo išskirtiniai visiems. Dėl pasaulį sukausčiu-
sios pandemijos dalis verslų turėjo laikinai sustabdyti vei-
klą, kitiems atvirkščiai – teko sparčiai prisitaikyti prie nau-
jos realybės ir pasiruošti didėjančioms veiklos apimtims. 
Lietuvos paštas buvo tarp pastarųjų. Nors praėję metai 
nebuvo lengvi, sėkmingai susitvarkėme su pandemijos 
atneštais iššūkiais, o taip pat įgyvendinome ilgalaikius 
strateginius projektus. Dalis iniciatyvų organizacijoje buvo 
įgyvendintos pirmą kartą nuo Lietuvos Nepriklausomybės. 

Metus pradėjome sėkmingai užbaigdami mobiliojo laiš-
kininko projektą – šiandien Lietuvoje dirba 440 mobilių-
jų laiškininkų. Klientų apklausos rodo, kad įgyvendinus šį 
projektą kaimiškose vietovėse šiandien teikiamos geres-
nės pašto paslaugos.

Ankstyvą pavasarį prasidėjusi pandemija ir pirmasis ka-
rantinas iš esmės pakeitė veiklos sąlygas. Kone per vieną 
naktį pašte pakeitėme per šimtą veiklos procesų – nuo 
operacijų ir tinklo padalinių veiklos iki naujų IT sprendi-
mų bei pokyčių administracijos procesuose. Svarbiausias 
tikslas tuo metu buvo užtikrinti sklandžią įmonės veiklą, 
saugias darbo sąlygas darbuotojams dirbantiems „prie-
šakinėse linijose“, o kartu nenutrūkstamas ir kokybiškas 
paslaugas klientams. Tokiomis sąlygomis tęsėme veiklą 
praktiškai visus metus. 

Vykdant veiklą pandemijos metu ne mažiau svarbu buvo 
augti kartu su rinka išaugus e. komercijos siuntų kiekiams. 
Siuntų Lietuvos vidaus rinkoje kiekiai 2020 m. buvo rekor-
diniai – lyginant su 2019 m., jie išaugo dvigubai, ypač augo 
LP EXPRESS paštomatais keliaujančių siuntų skaičius. 

Atsižvelgdami į išaugusius siuntų kiekius,  ne tik aktyviai 
plėtėme LP EXPRESS paštomatų tinklą – per metus jį 
išplėtėme iki 270 paštomatų, siuntimo dėžučių skaičius 
pasiekė  43 tūkst., bet ir ieškojome alternatyvių būdų kaip 
siuntas gavėjams pristatyti kuo greičiau. Metai buvo re-
kordiniai ne tik siuntų skaičių prasme, bet ir apyvartos – 
pasiektas pajamų rekordas – 112 mln. Eur.  

Svarbu tai, kad karantino metu sugebėję prisitaikyti, kartu 
prisidėjome ir prie visuomenei svarbių iniciatyvų: medi-
kams visoje Lietuvoje pristatėme apsaugos priemones, 
bendradarbiaudami su „Maisto banku“, pristatėme maisto 
produktus atokių vietovių gyventojams, kelių miestų gy-
ventojams platinome lankstinukus apie viruso prevenciją, 
prisijungėme prie pagalbos smulkiam verslui iniciatyvos 
„Planas A“. 

Istoriniu įvykiu ne tik Lietuvos paštui, bet ir Lietuvai, 2020 
m. tapo Vilniaus logistikos centro atidarymas, kuriame 
pradėtas automatizuotas siuntų skirstymas. Šis projek-
tas buvo kertinis įmonės modernizavimo kelyje – dabar 
ne tik efektyviau skirstysime siuntas, bet ir turėsime apie 
jas daugiau duomenų, o tai leis priimti geresnius sprendi-
mus ir pasiūlyti naujas paslaugas klientams. 2021 m. kovo 
1-ąją naujasis skirstymo procesas startavo pilnu pajėgu-
mu.

2020-ieji buvo rekordiniai ir pagal investicijas – joms skirti 
18 mln. eurų. Didžioji dalis jų buvo skirta išmanaus skirs-
tymo programos įgyvendinimui. Kita dalis – gerinti pas-
laugas gyventojams: plėstas paštomatų tinklas, atnaujinti 
9 pašto skyriai, investuota į Lietuvos pašto savitarną bei 
kitus projektus. Įgyvendinti strateginiai modernizacijos 
projektai ir efektyvesnė veikla toliau leido gerinti ir dar-
buotojų darbo sąlygas - atnaujintuose pašto skyriuose bei 
logistikos centruose užtikrinome patogias erdves poilsiui, 
papildomai investuota į modernias darbo priemones, dar-
bo drabužius, 6,5 proc. didėjo vidutinis atlyginimas, inves-
tavome į mokymus bei kvalifikacijos kėlimą. Įgyvendinta 
ne viena vidinė iniciatyva, kuri dar labiau suartina darbuo-
tojus kaip komandą, visus metus dirbome ypač susitelkę. 

Išskirtinė situacija kartu su tinkamu ankstesniu įmonės 
komandos įdirbiu atvėrė ir papildomų veiklos galimybių. 
2019 m. prasidėjęs bendradarbiavimas su Kinijos paštu 
virto itin didelio masto ir svarbos projektu – per pandemi-
ją sutrikus tarptautinėms logistikos grandinėms, Lietuva 
tapo logistikos centru į Europą pirmą kartą istorijoje atvy-
kus traukiniui iš Kinijos su pašto siuntomis. Jas po kitas 
Europos šalis išskirstė Lietuvos paštas.

Remiantis 2020-ųjų pabaigoje Ryšių reguliavimo tarny-
bos (RRT) atlikto pašto paslaugų naudotojo tyrimo duo-
menimis, dauguma klientų Lietuvos pašto paslaugas 
vertina labai gerai arba gerai. Pavyzdžiui, 72 proc. klientų 
taip įvertino siuntų pristatymo greitį, pristatymo patikimu-
mą, 66 proc. apklaustųjų taip įvertino registruotų siuntų 
pristatymą į namus. Tai tik maža dalis pašto veiklos ver-
tinimo rodiklių, tačiau jie mums labai svarbūs – dirbame 
ir pokyčius įgyvendiname siekdami patenkinti kiekvieno 
kliento poreikius.

2021-aisiais ir toliau laukia transformacija. Ją būtina tęsti 
tam, kad Lietuvos paštas galėtų sėkmingai veikti besikei-
čiančioje aplinkoje, ieškoti naujų galimybių, užtikrinti ko-
kybiškas šiuolaikiškas paslaugas. Esu dėkinga kiekvienam  
Lietuvos pašto darbuotojui, kuris kartu žengia svarbių 
pokyčių keliu. Tikiu, kad tai yra kelias, vedantis į bendrovę, 
kuria didžiuotųsi mūsų darbuotojai, klientai ir visi Lietuvos 
gyventojai. 

Asta Sungailienė

Generalinė direktorė
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Nepriklausomo auditoriaus išvada 

AB „Lietuvos paštas“ akcininkui

Išvada dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų audito

Mūsų nuomonė 
Mūsų nuomone, atskirosios ir konsoliduotosios finansinės ataskaitos parodo tikrą 
ir teisingą AB „Lietuvos paštas“ (toliau – Bendrovė) ir jos patronuojamųjų įmonių 
(toliau visos kartu – Grupė) 2020 m. gruodžio 31 d. atskirosios bei konsoliduotosios 
finansinės būklės ir tuomet pasibaigusių metų Bendrovės ir Grupės atskirųjų ir 
konsoliduotųjų finansinių veiklos rezultatų bei atskirųjų bei konsoliduotųjų pinigų 
srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus 
taikyti Europos Sąjungoje.

Mūsų nuomonė atitinka 2021 m. kovo 31 d. papildomą ataskaitą Audito ir rizikos 
valdymo komitetui.  

Mūsų audito apimtis

Bendrovės ir Grupės atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudaro: 

• 2020 m. gruodžio 31 d. konsoliduota finansinės būklės ir Bendrovės finansinės 
būklės ataskaitos;

• tuomet pasibaigusių metų konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita;

• tuomet pasibaigusių metų konsoliduota ir atskira nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaita;

• tuomet pasibaigusių metų konsoliduota ir atskira pinigų srautų ataskaita; ir

• atskirųjų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis 
reikšmingus apskaitos principus ir kitą aiškinamąją informaciją. 

Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal 
TAS toliau aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 
ataskaitų auditą“. 
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų 
audito nuomonei. 

Nepriklausomumas
Esame nepriklausomi nuo Bendrovės ir Grupės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių 
etikos standartų valdybos parengtu Tarptautiniu buhalterių profesionalų etikos 
kodeksu (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV 
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, kurie taikytini 
atliekant atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje. 
Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 
audito įstatyme numatytų etikos reikalavimų. 
Remdamiesi savo žiniomis ir įsitikinimu, pareiškiame, kad ne audito paslaugos, 
kurias suteikėme Bendrovei ir Grupei, atitinka Lietuvos Respublikoje taikomus 
įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat pareiškiame, kad nesuteikėme ne audito 
paslaugų, kurios yra draudžiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 
1 dalį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 537/2014 išimtis, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme. 
Ne audito paslaugos, kurias laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d. suteikėme Bendrovei ir Grupei, atskleistos Metinio pranešimo dalyje „Auditoriai“.

UAB „PricewaterhouseCoopers“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva                  +370 (5) 239 2300, lt_vilnius@pwc.com, www.pwc.lt                       Įmonės kodas 111473315, įregistruota LR juridinių asmenų registre
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Mūsų audito metodika
Apžvalga  

Reikšmingumo lygis
• Bendras reikšmingumo lygis Bendrovei ir Grupei 
yra 1 000 tūkst. Eur (2019: 930 tūkst. Eur).

Audito apimtis
• Atlikome Bendrovės atskirųjų finansinių ataskaitų 
auditą. 
• Mūsų visas audito darbas apėmė 100% Grupės 
pajamų ir 99,9% Grupės turto.

Pagrindiniai audito dalykai
• Pajamų iš užsienio paštų, kuriems buvo 
suteiktos paslaugos, pripažinimas.

Planuodami auditą nustatėme reikšmingumo lygį ir įvertinome reikšmingo iškraipymo 
atskirosiose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose (toliau – finansinės 
ataskaitos) rizikas. Būtent, atsižvelgėme į tas sritis, kuriose vadovybė priėmė 
subjektyvius sprendimus: pavyzdžiui, sprendimus dėl reikšmingų apskaitinių 
įvertinimų, kuriems nustatyti buvo remtasi prielaidomis ir atsižvelgta į būsimus įvykius, 
kurie savo prigimtimi yra neapibrėžti. Kaip ir visų kitų mūsų auditų metu, įvertinome 
vadovybės vidaus kontrolės procedūrų nesilaikymo riziką, taip pat, be kitų dalykų, 
įvertinome, ar buvo tam tikrą tendencingumą patvirtinančių įrodymų, kurie liudytų apie 
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką.
Reikšmingumo lygis
Mūsų audito apimčiai įtakos turėjo mūsų taikomas reikšmingumo lygis. Audito 
paskirtis – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinėse ataskaitose nėra 
reikšmingų iškraipymų. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. Iškraipymai 
yra laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar 
visi kartu jie turės įtakos finansinių ataskaitų naudotojų priimamiems ekonominiams 
sprendimams remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

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

Sutarėme su Audito ir rizikos valdymo komitetu, kad informuosime jį apie audito metu 
nustatytus iškraipymus, viršijančius 49 tūkst. Eur sumą, taip pat apie iškraipymus, 
nesiekiančius šios sumos, apie kuriuos, mūsų nuomone, būtina informuoti dėl 
kokybinių priežasčių. 

Reikšmingu-
mo lygis

Audito 
apimtis

Pagrindiniai
audito
dalykai

Bendras reikšmingumo 
lygis Bendrovei
ir Grupei

1 000 tūkst. Eur (2019: 930 tūkst. Eur).

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

Taikyto reikšmingumo 
lygio išaiškinimas

Pajamų, kaip pagrindinio kriterijaus, naudojimą 
laikome tinkamu, nes finansinių ataskaitų naudotojai 
dažniausiai remiasi būtent šiuo kriterijumi, norėdami 
įvertinti Bendrovės ir Grupės veiklos rezultatus, 
ir tai yra bendrai priimtas kriterijus. Pasirinkome 
1% reikšmingumo rodiklį, kuris yra priimtinose šio 
kriterijaus kiekybinio reikšmingumo lygio ribose.
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Mes išanalizavome Bendrovės taikomą 
praktiką ir sutarčių su klientais sąlygas, 
susijusias su pajamų pripažinimu ir 
atitinkamai su sutarčių turto arba prekybos 
gautinų sumų pripažinimu.  
Mes įvertinome kontrolės procedūrų, 
susijusių su pajamų iš tarptautinių pašto 
paslaugų pripažinimu ir vertinimu, sistemą 
ir jos veiksmingumą ir patikrinome šių 
kontrolės procedūrų veiksmingumą:  
- Kontrolės procedūrų, taikomų gautų 
pašto paslaugų kiekių tikslumui nustatyti;  
- Kontrolės procedūrų, taikomų 
pardavimo kiekių ir kainų su paskirtaisiais 
operatoriais, kuriems buvo suteiktos 
paslaugos, sutikrinimui atlikti.  
Planuodami detaliuosius testus, 2020 
m. pajamų sandorius išskaidėme į 
skirtingus tipus – sandoriai, kuriems 
iš karto išrašomos sąskaitos faktūros; 
šiais finansiniais metais registruotos 
pajamos, kurios dar nėra suderintos; bei 
šiais metais išrašytos sąskaitos faktūros, 
kurioms atlikti suderinimai. Skirtingų tipų 
tarptautinių pajamų sandorius sutikrinome 
su pirminiais dokumentais - išrašytomis 
sąskaitomis faktūromis (kai pripažintos 
prekybos gautinos sumos) arba 
pagrindžiančiais pajamų skaičiavimais (kai 
pripažintas sutarčių turtas), atsižvelgiant į 
tai, kas taikytina.
Siekdami įvertinti praėjusiais laikotarpiais 
vadovybės atliktų apskaitinių įverčių tikslumą, 

mes taip pat palyginome 2020 m. išrašytų 
sąskaitų faktūrų, susijusių su ankstesniais 
laikotarpiais pripažintomis pajamomis, 
bendrą sumą su atitinkama sutarčių turto 
suma, apskaityta 2019 m. gruodžio 31 d.
Audito procedūrų metu taip pat 
patikrinome po finansinių metų pabaigos 
įvykusius atsiskaitymus už suteiktas 
paslaugas. 
Mes įvertinome 3, 13 ir 14 pastabose 
pateiktos informacijos apie pajamas iš 
tarptautinių paštų, iš pirkėjų gautinų sumų 
bei sutarčių turto atskleidimų išsamumą ir 
tinkamumą.  

Pajamų iš užsienio paštų, kuriems buvo 
suteiktos paslaugos, pripažinimas 

(žr. finansinių ataskaitų aiškinamojo 
rašto dalies „Reikšmingų apskaitos 
principų santrauka“ 2.6 skirsnio „Pajamų 
pripažinimas“ dalį „Pašto paslaugų 
teikimo užsienio paštams pajamos/
sąnaudos“, 3 pastabą „Pajamos 
pagal sutartis su klientais. Pardavimo 
pajamos“, 13 pastabą „Iš pirkėjų 
gautinos sumos“, 14 pastabą „Sutarčių 
turtas“)

Bendrovė ir Grupė teikia pašto 
paslaugas užsienio paštams ir iš jų 
perka pašto paslaugas. Šių paslaugų 
teikimas grindžiamas tarptautiniais 
susitarimais, kuriuose reglamentuojamos 
suteiktų pašto paslaugų apskaitos 
dokumentų išrašymo ir atsiskaitymo 
taisyklės. Bendrovė ir Grupė 
apskaičiuoja pajamas įvertindama 
faktinius suteiktų paslaugų kiekius, 
taikant naujausius žinomus galiojančius 
paslaugų įkainius.  

Pajamos iš užsienio paštų, kuriems 
buvo suteiktos paslaugos yra 
reikšmingos Bendrovės atskiroje ir 
Grupės konsoliduotoje bendrųjų pajamų 
ataskaitoje ir 2020 m. gruodžio 31 d. 
sudarė  
21 211 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio  
31 d. – 19 581 tūkst. Eur). Finansinės 
būklės ataskaitos gautinų sumų ir 
sutarčių turto likučių, susijusių su šių 
pajamų pripažinimu, bendra suma 2020 m. 

gruodžio 31 d. sudarė 23 103 tūkst. Eur 
(2019 m. gruodžio 31 d. –  
19 709 tūkst. Eur).

Pagrindinį dėmesį skyrėme šiai ir su 
ja glaudžiai susijusiomis sritimis dėl 
vadovybės atliktų prielaidų ir priimtų 
sprendimų. 

Pagrindinis audito dalykas Kaip audito metu nagrinėjome 
pagrindinį audito dalyką 

Pagrindiniai audito dalykai 
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie mūsų profesiniu sprendimu buvo 
svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šiuos dalykus 
nagrinėjome atlikdami finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir formuluodami apie 
jas savo nuomonę, todėl apie šiuos dalykus mes nepareiškiame jokios atskiros savo 
nuomonės.

Kaip pritaikėme Grupės audito apimtį  
Audito apimtį pritaikėme taip, kad mūsų atlikti darbai būtų pakankami, kad galėtume 
pareikšti savo nuomonę apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas kaip visumą, 
atsižvelgiant į Grupės struktūrą, apskaitos procesus ir kontroles, taip pat į verslo 
sektorių, kuriame Grupė vykdo savo veiklą.
Grupę sudaro keletas patronuojamųjų įmonių, kurios veikia Lietuvoje (žr. finansinių 
ataskaitų aiškinamojo rašto dalį „Bendroji informacija“). „PwC“ atliko Bendrovės pilnos 
apimties auditą.
Kitų patronuojamųjų įmonių atžvilgiu, Grupės audito komanda atliko analitines 
procedūras Grupės lygmeniu, siekiant surinkti pakankamų, tinkamų audito įrodymų, 
kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas 
kaip visumą.

Išvada apie kitą informaciją, įskaitant konsoliduotąjį  
metinį pranešimą 

Už kitą informaciją yra atsakinga vadovybė. Kita informacija apima konsoliduotąjį 
metinį pranešimą ir socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri yra sudėtinė 
konsoliduotojo metinio pranešimo dalis (tačiau neapima finansinių ataskaitų ir mūsų 
auditoriaus išvados apie šias ataskaitas).

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos, įskaitant 
konsoliduotąjį metinį pranešimą. 
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Mums atliekant finansinių ataskaitų auditą mūsų atsakomybė – perskaityti pirmiau 
minėtą kitą informaciją ir įvertinti, ar yra reikšmingas nesuderinamumas tarp 
kitos informacijos ir finansinių ataskaitų ar per auditą mūsų įgytų žinių ir ar kitaip 
nepaaiškėja, kad šioje kitoje informacijoje yra reikšmingų iškraipymų. 

Konsoliduotojo metinio pranešimo atžvilgiu mes įvertinome, ar konsoliduotajame 
metiniame pranešime pateikta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios 
finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatyme numatyta informacija.

Remiantis audito metu atliktu darbu, mūsų nuomone:

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

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

Bendrovė ir Grupė pateikė socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri yra sudėtinė 
konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

Be to, privalome informuoti, ar, atsižvelgiant į audito metu gautą informaciją ir įgytą 
supratimą apie Bendrovę ir Grupę bei jų aplinką, nustatėme reikšmingų iškraipymų 
konsoliduotajame metiniame pranešime, kurį gavome iki šios auditoriaus išvados 
išleidimo dienos. Šiuo atžvilgiu nėra nieko, apie ką turėtume informuoti.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už 
finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir  teisingą 
vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti 
Europos Sąjungoje, parengimą bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės 
nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškraipymų, 
galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės ir Grupės 
gebėjimą toliau tęsti veiklą ir atitinkamai atskleisti dalykus, susijusius su veiklos 
tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai 
vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ir Grupę ar nutraukti jų veiklą arba yra priversta 
tai padaryti, neturėdama jokios kitos realios alternatyvos. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės ir Grupės finansinių 
ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip 
visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus 
išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto 
lygio užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad auditas, atliktas pagal TAS, 
visada atskleis reikšmingą iškraipymą, jei toks yra. Iškraipymai, galintys atsirasti 
dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad 
kiekvienas atskirai ar visi kartu jie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų naudotojų 
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis 
ataskaitomis. 

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir 
vadovaujamės profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

• nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 
ar klaidos rizikas, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokias rizikas 
ir surenkame audito įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą 
mūsų audito nuomonei. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra 
didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali 
būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus 
kontrolių nepaisymas; 

• išsiaiškiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant 
konkrečioms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume 
pareikšti nuomonę apie Bendrovės ir Grupės vidaus kontrolės efektyvumą; 

• įvertiname taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų 
apskaitinių įvertinimų ir susijusių atskleidimų pagrįstumą; 

• padarome išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo 
tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja reikšmingas 
neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių gali kilti reikšmingų 
abejonių dėl Bendrovės ir Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad 
toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti 
dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jei tokių atskleidimų 
nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito 
įrodymais, surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar 
sąlygos gali lemti, kad Bendrovė ir Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos; 

• įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai 
pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
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• surenkame pakankamų ir tinkamų audito įrodymų apie įmonių finansinę informaciją 
ar jų vykdomą veiklą Grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą Grupės auditui, jo priežiūrą ir 
atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą audito nuomonę. 

Mes, be kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą 
audito apimtį, audito atlikimo laiką ir reikšmingus pastebėjimus audito metu, įskaitant 
visus svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu. 

Be to, už valdymą atsakingiems asmenims patvirtiname, kad laikėmės visų svarbių 
etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, taip pat informavome juos apie visus 
ryšius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami kaip turintys įtakos mūsų 
nepriklausomumui ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones. 

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

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Paskyrimas

Bendrovės ir Grupės auditoriais pirmą kartą buvome paskirti 2019 m. rugpjūčio 27 d. 
dvejų metų laikotarpiui. Viso nenutrūkstamo užduoties vykdymo laikotarpis apima 2 
metus. 

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, pagrindinė 
užduoties partnerė yra Rasa Radzevičienė.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

Rasa Radzevičienė

Partnerė

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000377

Vilnius, Lietuvos Respublika

2021 m. kovo 31 d. 
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VALDYMAS
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BENDROJI INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis

Konsoliduotos ir akcinės bendrovės Lietuvos paš-
tas (toliau – Lietuvos paštas arba Bendrovė) 2020 m. 
gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pa-
gal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Konsoliduotas ir Lietuvos pašto metinis pranešimas yra 
rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmo-
nių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės 
įstatymu ir 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo pa-
tvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE AKCINĘ BENDROVĘ LIETUVOS PAŠTĄ 

Pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Telefonas 8 700 55 400

El. paštas info@post.lt

Internetinis adresas www.lietuvospaštas.lt

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo

Veiklos laikotarpis Neribojamas

Įmonės kodas 121215587

PVM mokėtojo kodas LT212155811 

Juridinių asmenų registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras

Įstatų įregistravimo data (paskutinė reda-
kcija)

2019 m. kovo 5 d.

Pagrindinė veikla Pašto, kurjerių, finansinės ir kitos paslaugos

Bendrovės akcijos yra nematerialios. 
Jos fiksuojamos įrašais vertybinių po-
pierių sąskaitoje, kurią nuo 2015 m. 
gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė 
AB Šiaulių bankas.

Įstatinis kapitalas

32 791 579 €

0,29 €

113 074 410
paprastosios vardinės akcijos 
sudarančios įstatinį kapitalą.

kiekvienos akcijos nominali vertė
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LIETUVOS PAŠTO ĮMONIŲ GRUPĖ

2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvos pašto įmonių 
grupę (toliau – LP grupė) sudarė patronuojan-
čioji įmonė akcinė bendrovė Lietuvos paštas 
ir patronuojamosios įmonės, kurių 100 proc. 
akcijų paketą turi Lietuvos paštas. 

Visų grupės akcijų savininkė yra Lietuvos Res-
publika. Įgyvendinant valstybei nuosavybės 
teise priklausančių akcijų suteikiamas teises 
bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Res-
publikos susisiekimo ministerija.

LP grupė per 2020 metus savų akcijų neįsigijo 
ir neperleido. Taip pat nebuvo įsigyta ar per-
leista ir kitų įmonių akcijų.
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Bendrovės struktūrą sudaro generalinis direktorius, 
penki padaliniai (Rinkodaros ir pardavimų, Verslo ir 
technologijų plėtros, Finansų ir administravimo, Tinklo, 
Pašto operacijų) ir 19 departamentų, iš kurių 5 (Teisės 

ir pirkimų, Komunikacijos, Organizacijos vystymo, Sau-
gos ir prevencijos, Klientų patirčių valdymo) yra tiesio-
giai pavaldūs generaliniam direktoriui.

PATVIRTINTA 2020 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMU NR. 7-34

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

BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
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LIETUVOS PAŠTO VALDYMAS
Valdymo organai

Pagal Lietuvos pašto įstatus Bendrovės organai yra šie: 
visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės 
vadovas – Bendrovės generalinis direktorius. Stebėtojų 
taryba Bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba at-
lieka įstatyme ir Bendrovės įstatuose nurodytas priežiū-
ros funkcijas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, įgyven-
dinančios Lietuvos Respublikos, kaip Bendrovės ak-
cininkės, 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 ne-
priklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose. Valdybos narius ketveriems metams 
renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdy-
ba yra atskaitinga. Valdyba iš savo narių renka valdybos 
pirmininką, kuris renkamas iš nepriklausomų valdybos 
narių. Nepriklausomų valdybos narių atranka yra vykdo-
ma pasitelkus išorinę, nepriklausomą atrankų agentūrą, 
bei vadovaujantis kompetencijų matrica.

Visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos ir generalinio 
direktoriaus funkcijos bei kompetencija yra nustatyta 
akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatuose įregistruo-
tuose juridinių asmenų registre 2019 m. birželio 27 d. ir 
skelbiamuose viešai bendrovės tinklapyje.
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Valdybos narys ir 
valdybos pirmininkas

Valdybos narys Valdybos narysValdybos narė

Teisės ir ekonomikos 
magistras, Verslo 

administravimo magistras, 
Teisės magistras

Valstybės įmonės „Regitra“ 
(kodas 110078991, 

registruotos buveinės 
adresas Liepkalnio g. 97, 
Vilniuje) nepriklausomas 

valdybos narys

Teisės magistras Radiofiziko ir
Tarptautinių ekonominių 

santykių specialisto 
kvalifikacija

Vadovų verslo 
administravimo magistras

Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos (kodas 

188620589, registruotos 
buveinės adresas Gedimino pr. 

17, Vilniuje) Biudžeto ir investicijų 
departamento direktorius

Uždaroji akcinė bendrovė 
„Krasta auto“ (kodas 

121981098, registruotos 
buveinės adresas Ozo g. 

10A, Vilnius) Šiaurės Europos 
regiono Žmogiškųjų išteklių 

direktorė

Valstybės įmonės Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos 
(kodas 240329870, registruotos 
buveinės adresas J. Janonio g. 
24, Klaipėdoje) valdybos narys.            

Valstybės įmonės Lietuvos 
oro uostai (kodas 120864074, 
registruotos buveinės adresas 

Rodūnios kel. 10A, Vilniuje) 
valdybos narys

„Investicijų ir verslo garantijos“ 
(INVEGA) (kodas 110084026, 

registruotos buveinės adresas 
Konstitucijos pr. 7, Vilniuje) 

nepriklausomas valdybos narys ir 
valdybos pirmininkas, valstybės 

valdomų įmonių „Valstybinių 
miškų urėdija“ (kodas 132340880, 

registruotos buveinės adresas 
Pramonės pr. 11A-9, Kaunas) ir 
„Lietuvos geležinkeliai“ (kodas 

110053842, registruotos buveinės 
adresas Mindaugo g. 12, Vilniuje) 
nepriklausomas valdybos narys 
bei audito komitetų pirmininkas

Lietuvos pašte 
einamos
pareigos

Kvalifikacija/
išsilavinimas

Pagrindinė 
darbovietė 
ir pareigos

Kitos einamos 
vadovaujamos 

pareigos

SAULĖ 
BALČIŪNIENĖ

ALDITAS
SAULIUS

SAULIUS 
KERZA

MINDAUGAS 
KYGUOLIS

Lietuvos pašto valdybos sudėtis:

 * Pateikiama ataskaitos leidimo dieną aktuali sudėtis. Per 2020 m ir iki ataskaitų išleidimo datos ji ne kartą keitėsi. Apie tai rašoma toliau metiniame pranešime.
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2020 05 05
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 5 d. 

įsakymu Nr. 3-291 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos“ 
į Bendrovės valdybą naujai keturių metų kadencijai išrinkti Saulė 
Balčiūnienė, Povilas Drižas, Tomas Jackevičius, Saulius Kerza ir 

Mindaugas Kyguolis. Gavę Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką 
ribojančios priežiūros departamento direktoriaus sprendimą dėl 

neprieštaravimo jų kandidatūrai pareigas pradėjo eiti Povilas Drižas, 
Tomas Jackevičius, Saulius Kerza ir Mindaugas Kyguolis.

2019 11 26 - 2020 05 05
Lietuvos pašto valdybą 

sudaro Saulius Kerza, Roma 
Andruškevičienė, Povilas 

Drižas, Janina Laskauskienė ir 
Remigijus Šeris.

2020 05 11
Gavus Lietuvos banko Priežiūros 

tarnybos Riziką ribojančios priežiūros 
departamento direktoriaus 

sprendimą dėl neprieštaravimo 
kandidatūrai, pareigas pradėjo eiti 

Saulė Balčiūnienė.

2020 07 07
Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro įsakymu Nr. 3-403 „Dėl 

akcinės bendrovės Lietuvos pašto 
valdybos“ iš Lietuvos pašto valdybos 

atšauktas nepriklausomas narys 
Tomas Jackevičius.

2020 09 03
Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro įsakymu Nr. 3-501 „Dėl 

akcinės bendrovės Lietuvos pašto 
valdybos“ iš Lietuvos pašto valdybos 
atšauktas Povilas Drižas ir išrinktas 

Tomas Jackevičius.

2020 09 16
Gavus Lietuvos banko Priežiūros 

tarnybos Riziką ribojančios priežiūros 
departamento direktoriaus 

sprendimą dėl neprieštaravimo 
kandidatūrai, pareigas pradėjo eiti 

Tomas Jackevičius.

2020 11 30
Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro įsakymu Nr. 3-721 
„Dėl Lietuvos pašto valdybos“ į 

Lietuvos pašto valdybą išrinktas 
nepriklausomas narys Alditas Saulius.

2020 12 29
Gavus Lietuvos banko Finansų 

rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir 
licencijavimo departamento direktoriaus 

sprendimą dėl neprieštaravimo 
kandidatūrai, pareigas pradėjo eiti 

Alditas Saulius.

2021 03 09
Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro įsakymu Nr. 3-134 „Dėl akcinės 
bendrovės Lietuvos pašto valdybos“ 
iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto 

valdybos atšauktas Tomas Jackevičius.

VALDYBOS SUDĖTIES POKYČIAI
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LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS VEIKLA

2020 m. įvyko 11 Lietuvos pašto valdybos posėdžių. 
Bendrovės valdyba 2020 m. priėmė 53 sprendimus, 
įformintus nutarimais. 

Patvirtinta Lietuvos pašto 
2020-2023 m. veiklos 
strategija ir 2020 m. 

biudžetas

Pritarta Lietuvos paš-
to narystei Muitinės 
praktikų asociacijoje

Atsižvelgiant į LR su-
sisiekimo ministerijos 
lūkesčių rašto atnau-

jinimą, inicijuota Lietu-
vos pašto strategijos 

peržiūra 

Pritarta kurjerių ir 
laiškininkų IT sistemos 

pirkimo inicijavimui

Valdybos pirmininku 
paskirtas nepriklauso-
mas narys Mindaugas 

Kyguolis

Atnaujinta Lietuvos 
pašto valdymo  

struktūra

Pritarta Bendrovės perteklinio 
nekilnojamojo turto parda-
vimui, nustayti pardavimo 

kainos principai

VšĮ „Transporto ino-
vacijų centro“ veiklai 

2021 m. skirtas  
30 000 Eur įnašas

Patvirtinta 2021-2024 m. 
veiklos strategija ir 2021 m. 

biudžetas

Patvirtintos 6 politikos, 
kurios įgyvendina Lietuvos 

banko reglamentavimą 
elektroninių pinigų įstai-

gos valdysenoje

92 11

EILINIAI 
POSĖDŽIAI

NEEILINIAI 
POSĖDŽIAI

IŠ VISO:
* 2020 m. sausio 10 d. 
neeiliniame valdybos 
posėdyje ir 2020 m. 
sausio 8 d. eiliniame  
valdybos pasėdyje 
nedalyvavo valdybos 
narys Saulius Kerza.

Pagrindiniai Bendrovės valdybos svarstyti klausimai:

2020 01 10 2020 06 17 2020 06 17 2020 06 17 2020 07 29 2020 09 30 2020 09 30 2020 11 19 2020 12 17 2020 12 17
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VALDYBOS NARIŲ ATLYGIO 
NUSTATYMO PRINCIPAI IR 
IŠMOKĖJIMAS

PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ ATLYGIS, EUR*

Valdybos pirmininkas Mindaugas Kyguolis 19 129,10

Valdybos narys Tomas Jackevičius 10 244,94

Valdybos narė Saulė Balčiūnienė 9 311,83

*Atlygis pateikiamas neatskaičius mokesčių.

LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS NARIŲ ATLYGIS UŽ 2020 M.

- Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nariams 
LR susisiekimo ministro įsakymu nustatytas metinis 
atlygis bei minimalus valdybos nario veiklai skiriamas 
laikas per metus.

- Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokes-
čiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali 
viršyti 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso meti-
nio atlygio; valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies 
atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio 
atlygio.

- Valdybos nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu val-
dybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nusi-
šalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia 
nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, 
nevykdo valdybos nario veiklos, skiria mažiau laiko nei 
numatyta su valdybos nariu sudarytoje sutartyje ar ją 
vykdo netinkamai.

- Valdybos veiklai skiriamas laikas apskaitomas va-
landų tikslumu, teikiant ketvirtines ataskaitas Valdybos 
pirmininkui.

- Atlygis valdybos nariui mokamas kas ketvirtį, išmo-
kant ne daugiau nei 1/4 dalies su valdybos nariu suda-
rytoje sutartyje nurodytos metinės sumos.
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JONAS                
SADAUSKAS

VYTAUTAS 
BITINAS

VADOVŲ KOMANDA

Generalinė direktorė 
nuo 2018 m. 

vasario mėn 23 d.

Verslo ir vadybos 
magistras 

Generalinės direktorės Astos Sungailienės kitos einamos vadovaujamos pareigos:
- UAB LP mokėjimų sprendimai (kodas 302889099, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, Vilniuje) direktorė.

Finansų ir 
administravimo 

padalinio direktorė nuo 
2020 m. spalio mėn. 

12 d. 

Ekonomikos mokslų 
daktaras

Rinkodaros ir 
pardavimų padalinio 

direktorius 
nuo 2018 m. rugpjūčio 

mėn. 9 d.

Verslo administravimo 
magistras 

Pašto operacijų 
padalinio direktorius  

nuo 2019 m. balandžio 
mėn. 4 d.

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras

Tinklo padalinio 
direktorius 

nuo 2018 m. 
spalio mėn. 8 d.

Elektronikos inžinerijos 
magistras ir 

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras 

Verslo ir 
technologijų plėtros 
padalinio direktorius 

nuo 2020 m. 
lapkričio mėn. 11 d. 

Informatikos 
magistras

Pa
re

ig
os

Kv
al

ifi
ka

ci
ja

 /
Iš

si
la

vi
ni

m
as

KASTYTIS 
VALANTINAS

GRETA
JUODŽIUKYNIENĖ

NORBERTAS   
ŽIOBA

ASTA         
SUNGAILIENĖ
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KOMITETAI 
 Audito ir rizikos valdymo komitetas (ARVK)

Lietuvos pašto valdybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimu 
buvo sudarytas Lietuvos pašto valdybos Audito ir rizi-
kos valdymo komitetas  (toliau – Komitetas).

Komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 narių, kurie 
yra skiriami ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Ko-
miteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas – ne il-
gesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Komiteto narius ren-
ka ir atšaukia valdyba. Komitetas gali būti sudaromas 
iš visų trijų nepriklausomų narių arba 1 narys valdybos 
sprendimu gali būti deleguojamas iš pačios valdybos 
sudėtyje esančių nepriklausomų narių ir ne mažiau 
kaip 2 nepriklausomi nariai. 

Pagrindiniai Komiteto tikslai – padėti Lietuvos pašto 
valdybai stebėti Lietuvos pašto, jos įmonių grupės ir 
atskirų grupės įmonių:

    - finansinių ataskaitų rengimo procesą;

    - finansinių ataskaitų audito procesą;

    - auditoriaus nepriklausomumą ir objektyvumą;

    - auditoriaus atrankos procesą;

    - vidaus audito funkcijos veiksmingumą;

    - rizikos valdymo veiksmingumą;

    - išorės ir vidaus teisės aktų atitiktį.

Komitetas, kurį sudaro 3 nepriklausomi nariai – Karo-
lis Brazas, Marius Lukoševičius ir Justina Šiaudinytė, 
savo veiklą pradėjo nuo 2019 m.  birželio mėn. 28 d. Per 
2020 m. pokyčių Komitete nebuvo.

2019.06.28 – dabar 2019.06.28 – dabar2019.06.28 – dabar

UAB „GF bankas“ UAB „Revolut Bank“UAB „Husqvarna Lietuva“

Laikotarpis

Vadybos ir verslo 
administravimo 

magistras 

Vadybos ir verslo 
administravimo 

bakalauras

Ekonomikos 
magistras Kvalifikacija/

išsilavinimas

Darbovietė

MARIUS 
LUKOŠEVIČIUS

KAROLIS
BRAZAS

JUSTINA
ŠIAUDINYTĖ
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ARVK NARIŲ ATLYGIO 
NUSTATYMO PRINCIPAI IR 
IŠMOKĖJIMAS

PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ ATLYGIS, EUR*

Komiteto pirmininkė Justina Šiaudinytė 7 465,00

Komiteto narys Karolis Brazas 4 976,64

Komiteto narys Marius Lukoševičius 4 976,64

*Atlygis pateikiamas neatskaičius mokesčių.

- Bendrovės ARVK nariams LR susisiekimo ministro 
įsakymu nustatytas metinis atlygis bei minimalus ARVK 
nario veiklai skiriamas laikas per metus.

- ARVK nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais 
už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti 
1/15 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio 
atlygio, komiteto pirmininko – negali viršyti 4/45 dalių 
Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio.

- ARVK nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu komi-
teto narys nedalyvauja komiteto posėdžiuose, nusiša-
lina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia 
nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, 
nevykdo komiteto nario veiklos, skiria mažiau laiko nei 
numatyta LR susisiekimo ministro įsakyme ar jį vykdo 
netinkamai.

- ARVK skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, 
teikiant ketvirtines ataskaitas komiteto pirmininkui.

- Atlygis ARVK nariui mokamas kas ketvirtį, valdybos 
pirmininkui patvirtinus komiteto ketvirčio veiklos atas-
kaitą, išmokant ne daugiau nei 1/4 LR susisiekimo 
ministro įsakyme nurodytos metinės sumos, jei per 
ketvirtį komiteto veiklai komiteto narys arba komiteto 
pirmininkas atitinkamai skyrė ne mažiau nei 1/4 laiko, 
nurodyto LR susisiekimo ministro įsakyme.

LIETUVOS PAŠTO ARVK NARIŲ ATLYGIS UŽ 2020 M.
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ARVK VEIKLA

Vidaus auditasFinansinės 
ataskaitos ir 

išorės auditorius

Rizikos valdymas Atitiktis

- Išorės audito strategijos 
peržiūra.

- Išorės audito rezultatų, audi-
toriaus išvados dėl finansinių 

ataskaitų aptarimas.
- Rekomendacijos teikimas 

Valdybai dėl finansinių ataskaitų 
tvirtinimo.

- Išorės auditoriaus rekomen-
dacijų įgyvendinimo stebėsena.
- Išorės auditoriaus prašymų 
dalyvauti ne audito paslaugų 
pirkimo procese svarstymas.

- Rekomendacijos teikimas Val-
dybai dėl 2020 m. vidaus auditų 

plano tvirtinimo.
- Vidaus audito ataskaitų 

aptarimas.
- Vidaus audito rekomendacijų 

įgyvendinimo stebėsena.
- Vidaus audito metodologijos 

peržiūra.
- Vidaus audito veiklos verti-

nimas, 2020 m. Vidaus audito 
skyriaus vadovės 

tikslų svarstymas.

- Reikšmingiausių rizikų, jų 
valdymo planų įgyvendinimo 

bei tolerancijos rodiklių būklės 
stebėsena.

- Rizikos valdymo tvarkos 
peržiūra.

- Gautų pranešimų apie korup-
cijos, su pinigų plovimu ir tero-
ristų finansavimu bei užsienio 

pareigūnų papirkimu susijusių 
atvejų bei atliekamų vidinių 

tyrimų stebėsena.

- Atitikties išorės  teisės aktams 
užtikrinimo projekto įgyvendini-

mo stebėsena.
- Neatitikčių analizės rezultatų 

aptarimas.
- Atitikties klausimų ir teisminių 
ginčų, galinčių turėti reikšmingą 

poveikį finansinėms ataskai-
toms, aptarimas.

2020 m. įvyko 14 Komiteto posėdžių, visuose posėdžiuose dalyvavo pilna ARVK sudėtis. Pagrindinė Komiteto veikla 2020 m. įgyvendinant nustatytas funkcijas:
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Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas dividendus 
išmoka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (2016 m. 
rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 786 redakcija), kuriuo nu-
statyti dividendų už valstybei priklausančias akcijas 
skyrimo principai. 

Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą visuotinis akcinin-
kų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmo-
kėti 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 re-
zervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu Lietuvos paš-
tas už 2018 ir 2019 finansinius metus nepaskyrė ir ne-
išmokėjo akcininkams dividendų, nes Bendrovės nuo-
savas kapitalas yra mažesnis už Bendrovės įstatinio 
kapitalo, privalomojo rezervo ir kitų rezervų sumą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl divi-
dendų mokėjimo už 2020 finansinius metus numato-
mas patvirtinus audituotas atitinkamų metų finansines 
ataskaitas.

DIVIDENDŲ POLITIKA



26

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

ĮSTAIGOS IR TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS
LIETUVOS PAŠTO VEIKLĄ
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ĮVYKIAI IR 
REZULTATAI
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

Pirmą kartą istorijoje į Europą 
atvyko pašto traukinys iš Kinijos. 

Jis sustojo Vilniuje. 42 vagonų 
sąstate atkeliavusias siuntas po 

visą Europą išskirstė Lietuvos 
paštas. 

Pareigas pradėjo eiti naujos 
sudėties Lietuvos pašto 

valdyba.

Įsigaliojo nauja 7 metų Universaliosios 
pašto paslaugų teikimo licencija, pagal 

kurią paštas įpareigotąsias paslaugas teiks 
iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Prasidėjus karantinui užtikrintas sėkmingas 
veiklos tęstinumas, o taip pat prisidėjo prie 

pagalbos visuomenei – medikams pristatytos 
apsaugos priemonės, kaimo gyventojams - 

maisto produktai. 

Darbą pradėjo paskutiniai 49 mobilieji 
laiškininkai. Tai baigiamasis trejus 

metus vykusio projekto etapas. Lietuvos 
gyventojus iš viso aptarnauja 440 

mobiliųjų laiškininkų. 

Lietuvos paštas pardavė Biržų 
centrinio pašto pastatą Biržų 

savivaldybei. Pastatas, kaip kultūros 
paveldas, bus panaudotas visuomenės 

kultūros reikmėms.

Lietuvos paštas ir Jungtinė profesinių 
sąjungų atstovybė, atstovaujanti 

Lietuvos pašto darbuotojų profesinei 
sąjungai ir Lietuvos ryšių darbuotojų 

profesinei sąjungai, pasirašė 
kolektyvinę sutartį.

SAUSIS VASARIS KOVAS

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

Valdysena Darbo sąlygų gerinimas Efektyvumo didinimas Grupės struktūros pokyčiai Veikla pandemijos metu Paslaugos Iniciatyvos Kita Karantinas 03.16 - 06.16

BALANDIS GEGUŽĖ
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

VLC tapo nugalėtoju kategorijoje 
„Geriausias gamybinių pastatų BIM 

projektas“ Lietuvos statybininkų 
asociacijos rengiamame konkurse 

„Lietuvos BIM projektai“.

Pradėtas persikėlimas 
į VLC.

Pristatyta  
tarptautinių siuntų 

paslauga  
„Su sekimu“.

Vilniaus gyventojams 
siuntas pradedama 

pristatinėti dviem elektra 
varomais mikroautobusais.  

Registrų centre 
įregistruotas naujas 

automatizuoto skirstymo 
Vilniaus logistikos centro 

(VLC) pastatas.

Pradėtas vykdyti 
partnerių rizikos 

vertinimas.

Lietuvos paštas tapo 
Muitinės praktikų 
asociacijos nariu. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba Lietuvos 
pašto Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo politiką pripažino kaip 

pavyzdį, kuriant atsakingo verslo 
standartą.

LIEPA RUGPJŪTIS RUGSĖJIS

III
KETVIRTISBIRŽELIS
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SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

Griežtėjant karantino ribojimams, 
Lietuvos paštas užtikrina paslaugas, 
taip pat prisideda prie visuomeninių 

iniciatyvų – prisijungta prie 
iniciatyvos Planas A, įgyvendinta 

informacinė kampanija su Lietuvos 
policija.

Lietuvos pašto valdyba patvirtino 
naujas arba atnaujintas 6 

politikas: Rizikų valdymo, Veiklos 
funkcijų perdavimo, Informacinių 
ir technologijų projektų valdymo, 
Atitikties išorės aktams, Pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijos, Informacijos saugumo. 

Sėkmingai užbaigtas 
Vilniaus centrinio 

pašto pastato 
pardavimas.

Lietuvos pašto valdyboje 
darbą pradėjo naujas 

nepriklausomas valdybos 
narys Alditas Saulius.

Nauja Finansų ir 
administravimo padalinio 

vadove tapo Greta 
Juodžiukynienė. 

VLC pradėtas automatizuotas 
skirstymas – testavimui 

gamybinėje aplinkoje įjungtas 
konvejeris, skirstantis siuntas 

iki 5 kg.

Įkurtas Verslo ir technologijų 
plėtros padalinys, jo 

direktoriumi paskirtas 
Vytautas Bitinas. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 
apdovanojo Lietuvos paštą 

už tvariausiai ir sumaniausiai 
organizuotą viešąjį pirkimą.

1700 laiškininkų aprūpinti striukėmis 
ir džemperiais, visi 1200 miesto 
laiškininkų dirba moderniomis 

darbo priemonėmis – planšetėmis ir 
mobiliais spausdintuvais.

SPALIS LAPKRITIS

IV
KETVIRTIS GRUODIS

Valdysena Darbo sąlygų gerinimas Efektyvumo didinimas Grupės struktūros pokyčiai Veikla pandemijos metu Paslaugos Iniciatyvos Kita Karantinas 11.07 - dabar



32

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

32

SVARBŪS ĮVYKIAI ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

Ruošiantis pavasarį pilnai pereiti prie 
automatizuoto bei centralizuoto skirstymo, 
kuriamos naujos – aukštesnės kvalifikaci-
jos darbo vietos, pranešta apie darbuotojų 

skaičiaus mažinimą skirstymo srityje. 

Pilnai pereita prie 
automatizuoto ir 

centralizuoto skirstymo 
testavimo gamybinėje 

aplinkoje.

Visi Lietuvos pašto laiškininkai 
dirba moderniai – paskutiniai 
likę 200 laiškininkų aprūpinti 

planšetėmis.

Verslo klientų registruotos siuntos galutinai 
perkeltos į atnaujintą Lietuvos pašto 
savitarną – daugelis paslaugų tampa 

prieinamos internetu. 

Iš Lietuvos pašto valdybos 
atšauktas Tomas 

Jackevičius 

Šiaulių logistikos centras perkeltas į naujas 
patalpas. Planuose ir kitų logistikos centrų 

atnaujinimas. 

SAUSIS VASARIS KOVAS2021

Valdysena Darbo sąlygų gerinimas Efektyvumo didinimas Grupės struktūros pokyčiai Veikla pandemijos metu Paslaugos Iniciatyvos Kita Karantinas 11.07 - dabar
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RODIKLIAI
 

LP GRUPĖ BENDROVĖ

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017

Suteikta paslaugų, tūkst. vnt. 116 444  126 756  134 681  149 370 116 444  126 756 134 681  147 224

Suteikta UPP, tūkst. vnt. 18 710  25 032  19 831  18 992  18 710  25 032  19 831  18 992

FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EUR      

EBITDA  8 578  11 400  7 712  4 409  8 583  11 406  7 309  3 819

EBIT  1 968  5 967  4 826  1 885  1 970  5 969  4 535  1 850

Grynasis pelnas  1 583  5 082  3 680  1 573  1 585  5 154  3 461  1 894

Ilgalaikis turtas  65 055  58 291  34 428  37 850  65 067  58 306  34 446  39 633

Trumpalaikis turtas  49 829  40 869  34 566  34 209  49 676  40 711  34 432  33 015

Nuosavas kapitalas  33 696  32 112  27 030  23 271  33 555  31 970  26 816  24 989

PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI REZULTATAI

Veiklos pajamos, tūkst. Eur Investicijos, tūkst. Eur

LP grupė

Bendrovė
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PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI
RODIKLIAI
 

LP GRUPĖ BENDROVĖ

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017

PELNINGUMO RODIKLIAI, PROC.

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4,7 15,8 13,6 6,8 4,7 16,1 12,9 7,6

Turto grąža (ROA) 1,4 5,1 5,3 2,2 1,4 5,2 5,0 2,6

EBITDA marža* 8,2 12,1 8,7 5,7 8,2 12,1 8,2 5,4

EBIT marža* 1,8 5,9 5,4 2,4 1,8 5,9 5,1 2,6

Grynojo pelno marža 1,4 5,0 3,9 1,9 1,4 5,1 3,6 2,5

FINANSINIO SVERTO IR LIKVIDUMO RODIKLIAI      

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

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

Einamojo  likvidumo koeficientas 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 0,8 1,1 0,8

Grynosios skolos ir EBITDA santykis 0,5 0,5 0,4 1,2 0,6 0,5 0,4 1,4

TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI        

Ilgalaikio turto apyvartumas 1,6 1,6 2,6 2,0 1,5 1,6 2,6 1,8

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas 9,3 10,2 14,1 14,3 9,3 10,2 14,1 15,1

*Dėl pokyčių pajamų apskaityme, paminėtų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 34 pastaboje, bei maržos skaičiavimo metodikos pokyčio pateikto Rodiklių skaičiavimo aprašyme, 2019 m. veiklos rodikliai pateikti 
čia (ir visame šiame pranešime) gali nesutapti su pateiktais 2019 m. metiniame pranešime. EBITDA marža, duomenų palyginamumo tikslais, pateikiama neatsižvelgiant į pajamų apskaitos pokytį (skaičiuojant EBITDA 
maržą iš veiklos pajamų yra eliminuojamos pajamos pateiktos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašo 4(a) pastaboje, įvertinus pokyčio įtaką 2020 m. EBITDA marža būtų 7,7% (2019 m. – 11,3%).
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RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠYMAS

Pelningumo rodikliai

Finansinio sverto ir likvidumo rodikliai 

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

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

EBIT = Ikimokestinis pelnas + palūkanų sąnaudos – palūkanų pajamos

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

Turto grąža (ROA) = Grynasis pelnas / Turtas

EBITDA marža* = EBITDA / Veiklos pajamos

EBIT marža* = EBIT / Veiklos pajamos

Grynojo pelno marža* = Grynasis pelnas / Veiklos pajamos

Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas

Nuosavo kapitalo ir turto santykis = Nuosavas kapitalas / Turtas

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

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

Ilgalaikio turto apyvartumas = Pardavimo pajamos / Ilgalaikis turtas

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas = Pardavimo pajamos / Iš pirkėjų gautinos sumos

*Šio rodiklio skaičiavimo metodika pasikeitė 2020 m. metiniame pranešime, marža skaičiuojama ne nuo pardavimų pajamų, kaip ankstesnių 
metų metiniuose pranešimuose, bet nuo veiklos pajamų.
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PAJAMOS

LP grupės 2020 m. pardavimo pajamos 
buvo 100,9 mln. Eur, ir palyginti su 2019 
m. pardavimo pajamomis, kurios sudarė 
93,4 mln. Eur, išaugo 8,0 proc. Daugiau-
sia pardavimo pajamų LP grupė gauna iš 
pašto paslaugų teikimo. 2020 m. iš šio 
segmento gauta 74,7 mln. Eur pajamų ir 
jos sudarė 74,1 proc. pardavimo pajamų. 
2019 m. pašto paslaugų pajamos siekė 
69,3 mln. Eur, arba 74,2 proc. pardavimo 
pajamų. Kitos veiklos pajamas sudarė pa-
jamos iš patalpų nuomos, ilgalaikio turto 
pardavimo pelnas ir kitos netipinės vei-
klos pajamos. 2020 m., palyginti su 2019 
m., kitos veiklos pajamos padidėjo 43,3 
proc. dėl išaugusio pelno iš ilgalaikio turto 
pardavimo.
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Pašto paslaugų pajamos pagal tipą

2020 m. vidaus rinkoje klientai siuntė 11 proc. mažiau 
nei 2019 m.

Dėl kritusio informacijos siuntimo srauto 18,8 proc. kai 
tuo tarpu daiktų siųsta 15,6 proc. daugiau, labiausiai 
dėl 122,9 proc. augusio srauto per terminalus.

2020 m., dėl 155,4 proc. augusio daiktų eksporto, ben-
dras eksporto kiekis augo 82,5 proc. nors informacijos 
eksporto srautas, dėl natūraliai besitraukančios rinkos, 
mažėjo -13,0 proc. Sutartiniai klientai siuntė 150,9 
proc. daugiau negu prieš metus ir sudarė 79,1 proc. viso 
eksporto (2019 m. 57,5 proc. viso eksporto), atitinkamai 
fiziniai klientai siuntė 10,1 proc. mažiau ir sudarė 20,9 
proc. viso eksporto  (2019 m. 42,5 proc. viso eksporto).

PAJAMOS
IMPORTAS

EKSPORTAS

+32,4%
Eksporto
pajamos

-13,7%
Importo
pajamos

+82,5%

-25,9%

Eksporto
kiekiai

Importo
kiekiai
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Pašto paslaugų pajamos pagal klientus

Iš fizinių klientų pašto paslaugų pajamų gauta 4,5 proc. 
mažiau negu 2019 m. Tai lėmė 12,7 proc. kritusios pa-
jamos iš daiktų importo. Taip pat fiksuotas 25,6 proc. 
vidaus daiktų siuntimo pajamų kritimas ir 13,6 proc. 
pajamų augimas iš daiktų siuntimo eksporto.

Iš sutartinių klientų pašto paslaugų pajamų gauta 22,0 
proc. daugiau negu 2019 m. Iš daiktų siuntimo paslau-
gų pajamos per metus padidėjo 29,6 proc., iš informa-
cijos siuntimo paslaugų – sumažėjo 12,3 proc. Lyginant 

su 2019 m., pajamos iš ETOE 2020 m. padidėjo 900,5 
proc. ETOE – tai yra Pasaulinės pašto sąjungos (angl. 
Universal Postal Union, UPU) nustatytas pašto opera-
toriaus veiklos modelis, kuris leidžia operatoriui steigti 
ir valdyti pašto apkaitos vietas kitose šalyse. Iš tokios 
apkaitos vietos siunčiamas paštas tokiu pat principu, 
kaip būtų siunčiamas iš apkaitos vietos operatoriaus 
šalyje. Šiuo metu ETOE principu veikla vykdoma Nyder-
landuose.

Pajamos iš kitų šaltinių

Fiziniai klientai Sutartiniai klientai

Klientų pasiskirstymas

Papildomų pašto paslaugų pajamos sumažėjo 5,8 proc. 
Tai labiausiai lėmė sumažėjusios prenumeratos priė-
mimo pajamos (-79,3 proc.).

Finansinių paslaugų pajamos per 2020 m. sumažėjo 
15,8 proc., nes sumažėjo pajamos iš tarpininkavimo 
kreditų išdavimo, įmokų ir mokesčių priėmimo bei per-
laidų administravimo. 2020 m., lyginant su 2019 m., jos  
atitinkamai mažėjo -48,5 proc., -18,0 proc. ir -17,4 proc.

Mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų bendros paja-
mos per 2020 m. padidėjo 54,2 proc. dėl didesnio tarp-
tautinio tranzito per Lietuvą srauto, labiausiai dėl di-
desnių siuntų kiekių, kurie atvyko traukiniais iš Kinijos.

47,4%

52,6%

Sudarė pajamos iš 
pašto paslaugų, suteiktų 

gyventojams

Sudarė pajamos iš 
pašto paslaugų suteiktų 

verslo klientams

-4,5% +22%

PAJAMOS
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SĄNAUDOS
LP GRUPĖS IR BENDROVĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, TŪKST. EUR

Per 2020 m. LP grupės veiklos sąnaudos sudarė 110,5 
mln. Eur. Palyginus su 2019 m., jos padidėjo 16,0 proc. 
Su darbuotojais susijusios sąnaudos sudaro reikšmin-
gą dalį visų sąnaudų – 51,6 proc., 2020 m. tai yra 47,1 
mln. Eur. Lyginant su 2019 m., šios sąnaudos sumažėjo 
4,1 proc. Šis sumažėjimas susijęs su efektyvumo pro-
jektais, sumažėjusia kintamo darbo užmokesčio dalimi 
už finansines paslaugas ir mažmenos pardavimų kriti-
mu karantino laikotarpiu (išmokėti mažesni priedai už 
pardavimus).

2020 m. buvo didesnės tarptautinio pašto vežimo ir 
atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos, ku-
rios sudarė 17,1 proc. visų veiklos sąnaudų. Lyginant 
su 2019 m., jos padidėjo 81,7 proc. ir sudarė 29,5 mln. 
Eur. Šių sąnaudų didėjimą lėmė augęs eksporto siun-
tų srautas ir nuo pavasario intensyviai vykdytas Kinijos 
traukinių uždaro tranzito projektas. Taip pat atsiskaity-
mų su užsienio paštais sąnaudos augo dėl pradėtų tai-
kyti didesnių galutinių atsiskaitymų tarifų. Reikšmingos 
įtakos turėjo ir tarptautinių atsiskaitymų tarifų augimas 
į JAV (keitėsi nuo 2020 m. liepos 1 d.). Medžiagų ir žalia-
vų sunaudota 24,5 proc. daugiau, labiausiai dėl dides-
nių degalų sąnaudų. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 21,7 
proc. dėl 47,2 proc. padidėjusio nusidėvėjimo iš nuo-
mos sutarčių. Kitų sąnaudų 19,8 proc. augimą nulėmė 
išaugusios išmokėtų kompensacijų ir paštomatų ap-
tarnavimo sąnaudos.

LP GRUPĖ BENDROVĖ

2020 2019 POKYTIS, 
PROC. 2020 2019 POKYTIS, 

PROC.

Veiklos sąnaudos 110 540 95 273 16,0% 110 538 95 270 16,0%

Su darbuotojais susijusios sąnaudos 47 108 49 120 -4,1 % 47 103 49 115 -4,1 %

Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų 
su užsienio paštais sąnaudos

29 513 16 245 81,7 % 29 513 16 245 81,7 %

Komunalinių paslaugų sąnaudos 2 026 2 073 -2,3 % 2 026 2 073 -2,3 %

Trumpalaikės transporto nuomos ir 
susijusios sąnaudos

2 254 2 680 -15,9 % 2 254 2 680 -15,9 %

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos 2 404 1 932 24,5 % 2 404 1 932 24,5 %

Turto remontas ir priežiūra 3 373 3 392 -0,6 % 3 373 3 392 -0,6 %

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos

6 610 5 433 21,7 % 6 613 5 436 21,7 %

Kitos sąnaudos 17 251 14 397 19,8 % 17 251 14 397 19,8 %
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Didžiausią poveikį 2020 m. LP grupės grynojo pelno re-
zultatams turėjo pajamų ir sąnaudų augimo santykis, 
kai pajamos augo 10,8 proc., o sąnaudos – 16,0 proc.

LP grupės 2020 m. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, 
palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 8,6 mln. 
Eur ir, palyginti su 2019 m., sumažėjo 24,8 proc. 

2020 m. LP grupė uždirbo 1,6 mln. Eur grynojo pelno. Tai 
yra 68,8 proc. mažiau nei 2019 m., kai grynasis pelnas 
siekė 5,2 mln. Eur.

Per 2020 m. LP grupės nuosavas kapitalas padidėjo 4,9 
proc. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 33,7 mln. Eur. 
Nuosavas kapitalas didėjo dėl didesnio nepaskirstytojo 
pelno. Kiti nuosavo kapitalo komponentai nekito.

2020 m. LP grupės pelnas iki palūkanų ir mokesčių 
EBIT sumažėjo 67,0 proc., nuo 6,0 mln. 2019 m. iki 2,0 
mln. 2020 m.

GRYNASIS PELNAS, EBITDA IR EBIT

LP GRUPĖS IR BENDROVĖS GRYNOJO PELNO, EBITDA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIAI, TŪKST. EUR

VEIKLOS RODIKLIAI

LP GRUPĖ BENDROVĖ

2020 2019 POKYTIS, 
PROC. 2020 2019 POKYTIS, 

PROC.

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 583 5 082 -68,8 % 1 585 5 154 -69,2 %

EBITDA 8 578 11 400 -24,8 % 8 583 11 406 -24,7 %

EBIT 1 968 5 967 -67,0 % 1 970 5 969 -67,0 %
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Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 16,9 mln. 
Eur. Daugiausia investicijų 2020 m. buvo skirta VLC 
statybai – 11,9 mln. Eur. Taip pat per metus atnaujinti 
9 pašto skyriai, įsteigti 4 nauji siuntų centrai (2 Vilniuje, 
po vieną Klaipėdoje ir Telšiuose) – tam skirta 0,3 mln. 
Eur. Pašto skyriai bei siuntų centrai atnaujinti pagal 
naują modernią koncepciją, kuri užtikrina geras darbo 
sąlygas darbuotojams bei patogų pašto paslaugų teiki-
mą klientams. Dar 3,8 mln. Eur buvo skirta paštomatų 
plėtrai – per metus įrengta apie 110 naujų paštomatų, 
taip pat išplėsti esami – metų pabaigoje tinklą sudarė 
270 LP EXPRESS paštomatų, kuriais vienu metu gali 
keliauti daugiau nei 39 tūkst. siuntų.

LP grupės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą 
2020 m. sudarė 18,0 mln. Eur ir buvo 73 proc. didesnės 
nei 2019 m.

Lietuvos pašto 2020 m. nematerialiojo turto investici-
jas sudarė 1,2 mln. Eur. Skirstymo automatizavimo pro-
graminei įrangai išleista 722 tūkst. Eur, savitarnos pro-
graminės sistemos vystymui – 59 tūkst. Eur, mobilaus 
laiškininko programinei įrangai – 75 tūkst. Eur, kurjerių 
ir siuntų valdymo programinės įrangos vystymui – 225 
tūkst. Eur, kitų vidaus valdymo sistemų tobulinimui – 74 
tūkst. Eur, licencijoms – 71 tūkst. Eur.

INVESTICIJOS

LP GRUPĖS IR BENDROVĖS NEMATERIALIOSIOS IR MATERIALIOSIOS INVESTICIJOS, TŪKST. EUR

23

110

253 
tūkst. Eur

12
mln. Eur

Atnaujinti / rekons-
truoti arba pradėti 
atnaujinti objektai

Naujų 
   paštomatų

VLC statybos ir 
įrengimas

Investuota į 
rekonstrukcijas

VEIKLOS RODIKLIAI
LP GRUPĖ BENDROVĖ

2020 2019 POKYTIS, 
PROC. 2020 2019 POKYTIS, 

PROC.
Materialiosios ir nematerialiosios 
investicijos 17 908 10 355 72,9 % 17 908 10 355 72,9 %

Materialusis turtas 16 886 9 735 73,5 % 16 886 9 735 73,5 %

Nematerialusis turtas 1 022 620 64,8 % 1 022 620 64,8 %
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LP grupės apyvartinio kapitalo finansavimui yra pasira-
šyta banko sąskaitos kredito naudojimo sutartis su OP 
Corporate Bank plc Lietuvos filialu ir AB Šiaulių banku. 
Su Šiaurės investicijų banku (Nordic Invest Bank, toliau 
– NIB) Lietuvos paštas yra pasirašęs paskolos sutartį 
dėl Bendrovės investicinio projekto finansavimo 17,5 
mln. Eur sumai. Finansavimas yra tikslinis ir buvo skir-
tas investicijoms į naujo centralizuoto Vilniaus skirs-
tymo centro statybas, transporto priemonių aikštelių 
remontui ir paštomatų įsigijimui finansuoti. 2020 m. 
gruodžio 31 d. iš šios sumos buvo panaudota 14,5 mln. 
Eur. Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas 
yra 8 metai, paskutinis grąžinimo terminas – 2028 m.

FINANSAVIMAS
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VEIKLOS
ANALIZĖ
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vauja Tarptautinėje pašto korporacijos, taip pat Šiaurės 
šalių paštų sąjungos ir BPS Paslaugų kokybės gerinimo 
komiteto veikloje. Lietuvos paštas naudojasi Tarptau-
tinės pašto korporacijos kuriamais produktais: REIMS 
(atsiskaitymų už tarptautinį paštą sistema), EPG (e. 
siuntinių grupė), UNEX (pašto siuntų pristatymo kon-
trolės sistema).

Patronuojančiosios įmonės Lietuvos pašto narystė 
tarptautinėse pašto organizacijose užtikrina LP grupės 
tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, yra svarbi 
plėtojant tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, dali-
jantis gerųjų praktikų patirtimi bei naujovėmis, kuriuos 
bendrovė gali pritaikyti veikloje tobulindama teikiamas 
paslaugas. 

Narystė tarptautinėse organizacijose

VEIKLOS APŽVALGA

Tyrimų ir plėtros veikla

Lietuvos paštas atstovauja Lietuvai pagrindinėse tarp-
tautinėse pašto organizacijose, vienijančiose kaimyni-
nių šalių paštus ir viso pasaulio pašto operatorius.

Lietuvos Respublika yra Pasaulinės pašto sąjungos 
(PPS) narė nuo 1992 m. UPP teikėjas Lietuvos paštas 
yra įpareigotasis operatorius, apie kurį Lietuvos Respu-
blika yra pranešusi PPS. Lietuvos paštas savo veikloje 
privalo vadovautis PPS dokumentais: PPS įstatais, Pa-
sauline 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 ša-
lių paštų sąjungos (toliau – BPS) narė. Bendrovė daly-

LP grupė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai pa-
deda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas 
investicijas. 2021-2025 m. bus tęsiami projektai, svar-
būs LP grupės naujų paslaugų plėtrai, paslaugų proce-
sų automatizavimui ir jų optimizavimui, infrastruktūros 
pritaikymui klientų poreikiams ir patogumui. 

Lietuvos paštas aktyviai vykdo tyrimų ir plėtros veiklą 
bendradarbiaujant su VŠĮ „Transporto inovacijų cen-

tras“ (TIC). Ši viešoji įstaiga įkurta kartu su AB „Lietu-
vos geležinkeliai“ ir AB „Kelių priežiūra“, siekiant skatinti 
inovacijas, kartu vykdyti tyrimų ir plėtros veiklą. 2020 
m. TIC išgrynino Lietuvos paštui aktualias problemas ir 
pateikė 10 pasiūlymų, kaip jas išspręsti. Taip pat Lietu-
vos paštas kartu su TIC kuria naujas paslaugas, ben-
drovės darbuotojams suteikiama galimybė prisidėti 
prie inovatyvių idėjų vystymo.
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Pašto paslaugos naudotojų pagrindines teises ir parei-
gas nustato Lietuvos Respublikos pašto įstatymas,  
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Res-
publikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, UPP tei-
kimo taisyklės.

Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems nau-
dotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti UPP nenu-
trūkstamą 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 su-

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

Iki 2 kilogramų pašto siuntų surin-
kimas, rūšiavimas, vežimas ir pri-
statymas;

Iki 10 kilogramų pašto siuntinių 
surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir 
pristatymas;

Registruotųjų ir įvertintųjų pašto 
siuntų surinkimas, rūšiavimas, ve-
žimas ir pristatymas;

Iki 20 kilogramų pašto siuntinių, 
gautų iš kitų valstybių narių, prista-
tymas.

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

rinkimą ir bent vieną pristatymą per darbo dieną į pašto 
paslaugos gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą.

Lietuvos paštas, Vyriausybės įpareigotas teikti UPP, 
privalo pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvena-
mųjų vietovių prenumeratoriams.

saliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos Respublikos te-
ritorijoje nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 
31 d.

RRT pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina UPP 
didžiausius tarifus. Vadovaudamasis patvirtintais di-
džiausiais leistinais UPP tarifais, naujus universaliųjų ir 
kitų pašto paslaugų tarifus tvirtina Lietuvos pašto ge-
neralinis direktorius savo įsakymais.

LICENCIJUOJAMA PAŠTO VEIKLA 
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Nuo 2016 m. lapkričio 29 d. bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Šia licencija licencijuojama veikla: 

Elektroninių 
pinigų leidimas

Elektroninių pinigų 
platinimas ir 

išpirkimas

Socialinių išmokų 
išmokėjimas arba 

pristatymas į 
namus

Paslaugos, kurias teikiant 
sudaromos sąlygos 

grynuosius pinigus įmokėti 
į mokėjimo sąskaitas, 
ir visos su mokėjimo 
sąskaitos tvarkymu 

susijusios operacijos

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

teikėjo arba kito mokėjimo 
paslaugų teikėjo įstaigoje, 

pervedimą: tiesioginio 
debeto pervedimai, 

įskaitant vienkartinius 
tiesioginio debeto 

pervedimus, mokėjimo 
operacijos, naudojantis 
mokėjimo kortele arba 

panašia priemone, ir 
(arba) kredito pervedimai, 

įskaitant periodinius 
pervedimus

Mokėjimo priemonių 
išdavimas ir (arba) 

priėmimas

Pinigų 
perlaidos

LICENCIJUOJAMA MOKĖJIMO IR 
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS VEIKLA
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Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas, vykdydamas 
UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo išlai-
kyti tam tikrą paštų tinklą:  

- miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo nau-
dotojo gyvenamosios ar buveinės vietos iki staciona-
riosios ar nestacionariosios paslaugos teikimo vietos 
turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu; 

- kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos 
teritorijoje turi būti ne mažiau kaip viena stacionarioji 
arba nestacionarioji paslaugos teikimo vieta.

2020 m. spalio 15 d. susisiekimo ministro įsakymu  Nr. 
3-624 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 „Dėl universalio-
sios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristi-
kų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo nustatyta, kad:

- iki 2027 m. sausio 1 d. visos stacionariosios paslau-
gos teikimo vietos turi būti pritaikytos neįgaliesiems.

Naujai patvirtintos UPP teikėjo pašto tinklo charakte-
ristikos papildytos punktu: 

- kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra daugiau 
kaip 300 gyventojų, turi būti įrengta ne mažiau kaip 
viena viešai naudoti skirta pašto dėžutė. Tuo atveju, kai 
UPP teikėjas kaimo gyvenamosios vietovės teritorijo-
je užtikrina UPP teikimą sutartojoje paslaugos teikimo 
vietoje, toje teritorijoje viešai naudoti skirta pašto dėžu-
tė gali būti neįrengiama. 

2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvos paštas turėjo 616 UPP 
teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 245 stacionarieji paš-
tai (miestuose – 171, kaimuose – 74), 8 pašto poskyriai 

2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvos paštas valdė 270 
paštomatų tinklą. Bendras paštomatų siuntų dėžučių 
kiekis perkopė 43 tūkst. Atsižvelgiant į nuolat augančią 
paštomatų paklausą, 2020 m. buvo įrengta 110 naujų 
paštomatų, taip pat išplėsti esami.

(8 – miestuose, 0 – kaimuose), 323 mobiliojo laiškinin-
ko (ML) UPP teikimo vietos, 40 kitų UPP teikimo vietų. 
LP grupės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė 
63 skyriai.

Siekiant didinti pašto paslaugų prieinamumą kaimiš-
kosiose vietovėse, prisitaikyti prie besikeičiančių de-
mografinių sąlygų (gyventojų mažėjimo kaimiškose gy-
venvietėse), efektyviai organizuoti darbo procesą ir kt., 
2020 m. buvo įsteigtos 92  ML pašto paslaugų teikimo 

vietos. Siekiant kuo glaudesnio tarpusavio bendradar-
biavimo tarp pašto skyrių, taip pat dirbti efektyviau ir 
kokybiškiau,  pašto skyriai pradėti jungti į grupes. 2020 
m. rugpjūčio 1 d. buvo sukurtos 37 paštų grupės su 
naujais grupių vadovais.

VIEŠASIS PAŠTO TINKLAS
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Bendrovės logistikos procesai yra susiję su teikiamų 
paslaugų – prekių surinkimo, paskirstymo, gabenimo 
ir jų pristatymo klientams organizavimu, planavimu ir 
kontroliavimu, pašto skyrių aprūpinimo eksploatacinė-
mis medžiagomis, mažmeninės prekybos prekėmis.

 

2020 m. Bendrovės logistikoje buvo išskirtiniai dėl: 

- pokyčių Lietuvos pašto logistikos sistemoje (įgy-
vendinamų  išmanaus skirstymo priemonių, mobilaus 
laiškininko, maršrutų optimizavimo, paslaugų vykdymo 
diferencijavimo, sinergijos projektų ir pan.); 

- naujų strateginių veiksmų ir priemonių įgyvendinimo; 

- pandemijos nulemto ženklaus smulkių siuntų srauto 
padidėjimo;

- dėl pandemijos sutrikusios tarptautinės logistikos 
grandinės – atšaukti skrydžiai, uždarytos šalių sienos 
ir pan.;

Siekiant užtikrinti sklandžius logistikos procesus, buvo 
didintas ne tik maršrutų skaičius, bet ir darbuotojų, lo-
gistikos centrų ploto, ridos.   

Svarbu paminėti ir Lietuvos pašto vykdomus uždaro 
tranzito logistinius projektus. Per pastaruosius kelis 
metus Lietuvos paštas rinkoje įsitvirtino kaip svarbus 
tranzitinis taškas tarp Azijos ir Europos. Iš Azijos at-
vykstančios siuntos (apie 70 proc. jų atkeliauja iš Kini-
jos) Vilniuje yra paskirstomos ir pristatomos į daugiau 

nei trisdešimt Europos valstybių. Pandemija lėmė dar 
aktyvesnį  bendradarbiavimą su Kinijos paštu – didžioji 
dalis Kinijos pašto siuntų pradėtos gabenti geležinke-
liais,  maršrutu Kinija – Lietuva – 30 Europos valstybių. 
Per 2020 m. aptarnauti 1 156 konteineriai ir po Europą 

LOGISTIKA

paskirstyta daugiau nei 7 311 t pašto siuntų. 2020 m. 
balandį pirma kartą istorijoje buvo suformuotas ir at-
siųstas pilnas traukinio sąstatas (42 konteineriai) su-
darytas tik iš Kinijos pašto siuntų. Iš viso per 2020 m. 
Lietuvos paštas aptarnavo 21 tokį traukinį.   

Logistikos vidaus maršrutai, vnt.

Kurjerių skaičius, vnt

Maršrutai tarp apkaitos punktų, vnt.

Dėl šios priežasties Lietuvos 
pašto automobiliai 2020 m. 
sunaudojo beveik 2 kartus 

mažiau kuro.

Tarptautinių siuntų siuntimas oro 
transportu, proc.

Kurjerių maršrutai, vnt

Logistikos centrų plotas, 
tūkst. kv. m.
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LP grupės darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d., 
palyginti su darbuotojų skaičiumi 2019 m. pabaigoje, 
sumažėjo 483 darbuotojais – nuo 4753 iki 4 270. LP gru-
pės darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą 
mėnesį visą darbo dieną) 2020 m., palyginti su 2019 m., 
sumažėjo 78 etatais – nuo 4 002 iki 3 924.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimui didžiausią įtaką turėjo 
2020 m. užbaigtas mobilaus laiškininko projektas, mo-
bilaus laiškininko informacinės sistemos (MLIS) plėtra, 
kitos veiklos efektyvumo iniciatyvos. Dėl nedidelio dar-
bo krūvio ir sezoniškumo kaime, daugiau nei 30 proc. 
Lietuvos pašto darbuotojų dirba ne pilnu etatu.

DARBUOTOJAI

PAREIGYBĖ ARBA 
PAREIGYBIŲ GRUPĖ

2020 2019

Generalinis direktorius* 8 800  8 704 

Aukščiausio lygio vadovai (direktoriai, 
departamentų vadovai, regionų vadovai)

         4 914 5 010 

Vidurinio lygio vadovai (skyrių, grupių 
vadovai)

         2 568 2 477 

Specialistai 1 405  1 311 
Logistikos ir skirstymo veiklų 
darbuotojai

1 026    929 

Klientus aptarnaujantys darbuotojai   754     728 

LP grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal 
pareigas ir vidutinis nustatytasis (paskirtasis) 
darbo užmokestis, Eur

LP grupė

LP GRUPĖ BENDROVĖ

2020 2019 POKYTIS, 
PROC. 2020 2019 POKYTIS, 

PROC.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 4 270 4753 -10,2 % 4268 4751 -10,2 %

Etatai metų pabaigoje 3 924 4002 -1,9 % 3923 4001 -1,9 %

Bendra informacija

* Generalinio direktoriaus atlygį nustato Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Generalinis direktorius gali 
gauti metinę premiją, kuri skiriama tokia tvarka: 1. Bendrovės valdyba kasmet, tvirtindama Bendrovės tikslus sekantiems metams, savo nutarimu 
įformina, kad šie Bendrovės tikslai bei atitinkamai nustatyti tikslų rodikliai yra laikomi Bendrovės vadovo tikslais; 2. valdyba kiekvienais metais ad 
hoc principu apsisprendžia dėl vadovui skiriamos premijos dydžio, vertindama Bendrovės tikslų pasiekimą pagal iš anksto nustatytus rodiklius už 
pereitus metus; 3. premija vadovui skiriama, laikantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime nustatytų „lubų“ (ne daugiau 4 atlygių).
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Darbo apmokėjimo sistema yra reglamentuota Ben-
drovės kolektyvinėje sutartyje patvirtintoje AB Lietuvos 
pašto darbuotojų konferencijos 2020 m. sausio 6 d. 
protokolu Nr. PF-1.

Laikinė darbo 
apmokėjimo forma, 
kai darbo užmokes-

tis priklauso nuo 
dirbto laiko normos. 

Vienetinis darbo 
užmokestis, kai 

darbo užmokestis 
priklauso nuo atlik-

to darbo kiekio. 

Pastovioji dalis 
(pareigybės lygiui 
nustatytas bazinis 
dydis) arba viene-
tinis darbo užmo-

kestis. 

Kintamoji dalis (už 
pasiektus tikslus, 
jos dydis priklau-
so nuo nustatytų 
tikslų įvykdymo 

rezultatų). 

Derinamos abi 
apmokėjimo 

formos. 

Priedai ir  
priemokos. 

Premijos (skiria-
mos darbdavio 
iniciatyva sie-

kiant paskatinti 
darbuotoją). 

Darbo apmokėjimo sistema 

Darbo apmokėjimo sistema nustato bendrus ir aiškius 
Bendrovės darbuotojų atlygio už darbą principus, api-
brėžia pagrindines darbo apmokėjimo sistemos nuos-
tatas, kuriomis vadovaujantis nustatomas ir keičiamas 
Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis. Darbo apmo-
kėjimo sistema gali būti keičiama tik derybų su Profe-
sinėmis sąjungomis būdu. 

Siekiama, kad Bendrovės pareigybių vidutinis darbo 
užmokestis atitiktų rinkos atitinkamų pareigybių vi-
dutinius darbo užmokesčius. Taip pat siekiama atlygio 
atskirties mažinimo tarp aukščiausio lygio vadovybės ir 
mažiausią atlygį gaunančių darbuotojų. 

Bendrovėje taikomos darbo 
apmokėjimo formos: 

Darbuotojų darbo užmokestį 
gali sudaryti: 
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Pastovioji darbo užmokesčio dalis

Darbuotojų pastovioji darbo užmokesčio dalis ir jos 
dydis nustatoma darbuotojų darbo sutartyse ir moka-
ma teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojų pastovioji 
darbo užmokesčio dalis peržiūrima ne rečiau nei vieną 
kartą per metus. 

Pagrindas nustatyti pastoviąją darbo užmokesčio dalį 
yra darbuotojo pareigybės lygis. Kiekvienam pareigybės 
lygiui arba pareigybių grupei nustatomi pastoviosios 
darbo užmokesčio dalies rėžiai (minimali ir maksimali 
ribos). Rėžių ribos nustatomos siekiant užtikrinti atlygio 
teisingumą ir konkurencingumą. 

Pastoviosios darbo užmokesčio dalies rėžiai gali būti 
peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į nepriklausomo darbo 
užmokesčio tyrimo duomenis ir rinkos tendencijas, pa-
tvirtinus Bendrovės audituotus finansinius rezultatus, 
ir atsižvelgiant į Bendrovės finansinę padėtį, praėjusių 
metų vidutinę metinę infliaciją, minimaliosios mėne-
sinės algos dydį ir darbo užmokesčio pokyčius šalies 
darbo rinkoje. 

Pareigybės pastoviosios darbo užmokesčio dalis gali 
kisti rėžio ribose, atsižvelgiant į pareigybės specifiką 
(pvz., paslaugų įvairovė, darbo intensyvumas ir sudė-
tingumas), darbuotojo patirtį, būtiną atlikti pareigybės 
funkcijas, veiklos rezultatus. Esant poreikiui, tame pa-
čiame lygyje esančios pareigybės gali būti skirstomos 
į kategorijas atsižvelgiant į veiklos apimtis ir atliekamų 
funkcijų kompleksiškumą. 

Valandinis atlygis

Valandinis atlygis gali būti taikomas pareigybėms, ku-
rių atveju privaloma tiksli faktiškai dirbto darbo laiko 
apskaita, taip pat kai pareigybei priskirtas darbo krūvis 
pasižymi netolygumu. Valandinio atlygio dydžio rėžiai 
nustato pareigybės lygio rėžio minimalią ir maksima-
lią reikšmes, nurodytas Kolektyvinės sutarties 2 priede, 
dalinant iš teisės aktais patvirtinto metinio vidutinio 
mėnesio darbo valandų skaičiaus. 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis 

Darbuotojams gali būti skiriama kintamoji darbo už-
mokesčio dalis, kuri nustatoma Bendrovės generalinio 
direktoriaus įsakymu patvirtintomis tvarkomis, atlikus 
informavimo ir konsultavimo procedūras su Profesi-
nėmis sąjungomis Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
Darbuotojams gali būti keliami darbo (veiklos) tikslai, 
matuojami pagal apibrėžtus kriterijus. Tikslai gali būti 
individualūs ir (arba) komandiniai, mėnesiniai, ketvirti-
niai arba metiniai. 

Premijos

Jeigu pasiekiami ir (arba) viršijami Bendrovės tikslai, 
Bendrovės valdybai nusprendus ir patvirtinus Bendro-
vės audituotus finansinius rezultatus, gali būti moka-
mos vienkartinės Kolektyvinėje sutartyje numatytos 
premijos, pranešant apie tai Jungtinei profesinių są-
jungų atstovybei. 
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AMŽIUS
 

2020 2019 POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. DALIS, 
PROC. DARBUOTOJŲ PROC.

Iki 35 metų 922 21,6 % 977 20,6 % -55 -5,6 %

Nuo 35 iki 45 842 19,7 % 911 19,2 % -69 -7,6 %

Nuo 45 iki 55 1 163 27,2 % 1 390 29,3 % -227 -16,3 %

Nuo 55 iki 60 687 16,1 % 749 15,8 % -62 -8,3 %

Daugiau nei 60 654 15,3 % 724 15,2 % -70 -9,7 %

2020 m. Lietuvos pašte daugiausia dirbo vidurinį ir 
aukštesnį išsilavinimą turintys darbuotojai. Tam įtakos 

Atsižvelgiant į darbo specifiką, darbą Lietuvos pašte 
renkasi brandaus amžiaus žmonės. 2020 m. vidutinis 

Lietuvos pašto darbuotojų amžius yra 46,1 metų, dau-
giau nei 31 proc. darbuotojų yra vyresni nei 55 metų. 

LIETUVOS PAŠTO DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ

LIETUVOS PAŠTO DARBUOTOJAI PAGAL AMŽIŲ

IŠSILAVINIMAS 
 

2020 2019 POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. DALIS, 
PROC. DARBUOTOJŲ PROC.

Aukštasis 957 22,4 % 1 071 22,5 % -114 -10,6 %

Aukštesnysis 1 360 31,9 % 1 417 29,8 % -57 -4,0 %

Vidurinis 1 830 42,9 % 2 139 45,0 % -309 -14,4 %

Pagrindinis 121 2,8 % 124 2,6 % -3 -2,4 %

Išsilavinimas ir amžius

turi laiškininkų, kurie sudaro didžiąją dalį darbuotojų, 
darbo specifika, kuri nereikalauja aukštojo išsilavinimo. 
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Nemažai darbuotojų turi didelį darbo stažą Bendrovėje – 2020 m. daugiau nei 
34 proc. darbuotojų Lietuvos pašte dirbo 10 metų ir daugiau.  

2020 m. rugsėjį buvo vykdomas darbuotojų įsitrauki-
mo tyrimas, kuriame dalyvavo 67 proc. darbuotojų, t. y.          
2 820. Darbuotojų įsitraukimo indeksas 2020 m. pakilo 
trimis procentiniais punktais nuo 42 proc. 2019 m. iki 
45 proc. 2020 m. 82 proc. darbuotojų išreiškė pasiten-
kinimą savo darbu.

2020 m. Lietuvos pašte buvo tęsiama darbuotojų dar-
bo sąlygų gerinimo programa bei iniciatyvos, skirtos 

kurti ir palaikyti motyvuojančią darbo aplinką: buvo at-
naujinami ir modernizuojami pašto skyriai, pastatytas 
naujas modernus logistikos centras Vilniuje su speci-
aliomis poilsio patalpomis ir žaliosiomis zonomis, tę-
siamas aprūpinimas moderniomis darbo priemonėmis. 
Tinklo ir Pašto operacijų padalinių darbuotojai buvo ap-
rūpinti darbo rūbais. 

2020 m. sausio 6 d. buvo pasirašyta nauja Kolektyvinė 

DARBO STAŽAS 
(METAIS)

2020 2019 POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. DALIS, 
PROC.

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

LYG. DALIS, 
PROC. DARBUOTOJŲ PROC.

Iki 1 543 12,7 % 216 4,5 % 327 151,4 %

Nuo 1 iki 5 1 605 37,6 % 1 968 41,4 % -363 -18,4 %

Nuo 6 iki 10 647 15,2 % 799 16,8 % -152 -19,0 %

Nuo 11 iki 20 800 18,7 % 964 20,3 % -164 -17,0 %

Nuo 21 iki 30 354 8,3 % 424 8,9 % -71 -16,7 %

Daugiau nei 30 319 7,5 % 379 8,0 % -60 -15,8 %

LIETUVOS PAŠTO DARBUOTOJAI PAGAL DARBO STAŽĄ

sutartis, kurioje dėmesys skiriamas darbo sutarčių su-
darymui, darbuotojų darbo ir poilsio laikui, darbuotojų 
saugai darbe bei kitoms darbuotojams aktualioms dar-
bo ir socialinėms sąlygoms. Šia kolektyvine sutartimi 
taip pat iš naujo įvertinta ir apibrėžta darbo apmokė-
jimo sistema, pašalpų darbuotojams skyrimas įvykus 
nelaimei, padėkos darbuotojams už ilgametį darbą ir 
kitos darbuotojams aktualios darbo sąlygų gerinimo 
sritys. 

Lietuvos paštas bendradarbiauja su dviem profesinių 
sąjungų organizacijomis – Lietuvos pašto darbuotojų 
profsąjunga ir Lietuvos ryšių darbuotojų profsąjunga. 
Visi bendrovėje vykdomi pokyčių projektai yra derina-
mi su profesinių sąjungų atstovais bei veikiančia Darbo 
taryba. 2020 m. vyko informavimo ir konsultavimo pro-
cedūros dėl 2021 m. numatomų pokyčių, susijusių su 
Išmaniojo skirstymo programos diegimu.

2020 m. buvo plėtojamos organizacinės kultūros to-
bulinimo ir vidinės komunikacijos iniciatyvos, siekiant 
įtvirtinti bendrovės vertybes bei skatinti darbuotojų ir 
komandų bendradarbiavimą. Tarp šių iniciatyvų: Ver-
tybių ambasadorių projektas, Žinių įkrovos projektas, 
kitos savanorystės iniciatyvos. 

Dėl COVID-19 paskelbtas karantinas turėjo tiesioginę 
įtaką darbo organizavimui. Su karantinu buvo įves-
ti specialieji reikalavimai pašto paslaugų teikimui su 
klientais dirbantiems darbuotojams, darbuotojai ap-
rūpinti visomis reikalingomis apsaugos priemonėmis, 
atsižvelgiant į darbą sudėtingomis sąlygomis, darbuo-
tojams buvo išmokėti priedai, taip pat, siekiant parodyti 
kiekvieno darbuotojo svarbą, organizuota vieša  inicia-
tyva „Ačiū pašto super herojams“, kurios metu klientai 
dalinosi padėka ir linkėjimais Lietuvos pašto darbuoto-
jams už jų atsidavimą.

Stažas, darbo sąlygos ir socialinė aplinka
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Lietuvos paštas skiria dėmesį darbuotojų ugdymui – 
organizuojami profesiniai privalomieji mokymai bei 
nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėli-
mu. 2020 m. bendrovėje vyko įvairūs vidiniai moky-
mai. Elektroninių mokymų aplinkoje didžiausias dė-
mesys skirtas saugai ir prevencijai, t. y. atsakingam ir 
saugiam krovinių kėlimui rankomis, gaisrinei saugai, 
antikorupcinio sąmoningumo ugdymui, pinigų plo-
vimo ir teroristų finansavimo prevencijai, asmens 
duomenų ir konfidencialios informacijos suvokimui 
ir atsakingam naudojimui, pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijai. 

Didelis dėmesys skirtas finansines paslaugas ben-
drovės padaliniuose teikiantiems darbuotojams 
– apie 800 darbuotojų dalyvavo nuotoliniuose mo-
kymuose. Įgyvendinus Išmaniojo skirstymo progra-
mą visi darbuotojai buvo apmokyti darbo su naujais 
įrenginiais ir pasikeitusiais procesais.

2020 m. tęsiant vadovų ugdymo programą, visi ben-
drovės vadovai dalyvavo mokymuose „Vadovavimas 
komandai: kuriame bendrumą“. Taip pat sudaryta 
galimybė visiems bendrovės darbuotojams dalyvauti 

skaitmeninio raštingumo mokymuose įgyjant bazi-
nes žinias dirbant su dokumentų redagavimo pro-
grama, skaičiuokle.

Išorinėse konferencijose bei seminaruose darbuoto-
jai susipažino su informacinių technologijų, pirkimų, 
ekonomikos, pardavimų naujovėmis. Konsultantų bei 
lektorių pagalba stiprinta komandų vidinė motyva-
cija, bendradarbiavimas, komunikacija, gerintas mi-
kroklimatas.

Darbuotojų ugdymas
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Lietuvos paštas vykdo komercinę veiklą ir užtikrina 
specialiųjų įsipareigojimų vykdymą.

LP grupė paslaugas teikia tiek gyventojams, tiek įvai-
rioms įmonėms bei organizacijoms, bendradarbiauja su 
užsienio šalių paštais ir finansinėmis įstaigomis. 

Lietuvos pašto klientai skirstomi į du segmentus: klien-
tus, perkančius paslaugas paštuose ar paštomatuose 
(dažniausiai tai privatūs klientai), ir su bendrove sutar-
tis sudariusius klientus (dažniausiai tai verslo klientai).

PASLAUGOS, RINKA, KLIENTAI
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Lietuvos paštas, būdamas UPP teikėju, apskaitą tvarko 
pagal RRT nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos 
tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos 
reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaita susi-
jusius reikalavimus, tarp jų – reikalavimą atlikti patikri-
nimą.

Pagrindiniai sąnaudų apskaitos tvarkymo principai ir 
sąnaudų apskaitos sistemai keliami reikalavimai nu-
statyti UPP taisyklėmis. Jos 2018 m. sausio 1 d. buvo 
pakeistos.  

Pagal 2013 m. gruodžio 20 d. ūkio ministro įsakymą 
Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų 
įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo re-
komendacijų patvirtinimo“ (2018 m. gegužės 7 d. Nr. 
4-270 nauja redakcija) patronuojančios įmonės Lietu-
vos pašto specialieji įpareigojimai yra UPP teikimas ir 
periodinių leidinių pristatymas kaimo gyvenamųjų vie-
tovių prenumeratoriams.

UPP tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų UPP sąnaudo-
mis, tačiau prieinami visiems pašto paslaugų naudo-
tojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Jeigu RRT nu-
statyti didžiausi UPP tarifai yra mažesni už patiriamas 
sąnaudas, šių sąnaudų ir tarifų skirtumas UPP teikėjui 
turi būti padengiamas LR Vyriausybės nustatyta tvarka 
iš valstybės biudžete numatytų lėšų. Šią kompensaciją 
Lietuvos paštas gavo tik vieną kartą – 2016 m. buvo 
kompensuota 758 tūkst. Eur už 2015 m. UPP nuosto-
lius. 

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vie-
tovių prenumeratoriams paslauga nepriskiriama UPP, 
tačiau LR Vyriausybės įpareigotas UPP teikėjas privalo 
pristatyti ir periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų vie-
tovių prenumeratoriams. 2020 m. Bendrovei iš valsty-
bės biudžeto buvo kompensuota 7,0 mln. Eur, iš jų 3,6 
mln. Eur už 2019 m. ir 3,4 mln. Eur už dalį 2020 m. pir-
mo pusmečio nuostolių. 

INFORMACIJA APIE SPECIALIUOSIUS ĮPAREIGOJIMUS

Pagal pakeistas UPP teikėjo sąnaudų apskaitos taisy-
kles Lietuvos paštas sąnaudų apskaitos sistemoje pri-
valo taikyti istorinį sąnaudų apskaitos principą – veiklo-
je naudojamą ilgalaikį turtą bei atitinkamas sąnaudas 
apskaityti ilgalaikio turto balansine verte, nevertinant 
ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir padidėjimo, są-
naudų apskaitos sistemoje kaip atskirą sąnaudų gru-
pę išskirti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų 
grąžą ir galutinėms paslaugoms ją paskirstyti pagal 
atitinkamos galutinės paslaugos teikimui naudojamo 
kapitalo apimtį. Bendrovė savo sąnaudų apskaitos sis-
temoje privalo aiškiai atskirti kiekvieną UPP ir kiekvieną 
periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vieto-
vių prenumeratoriams paslaugą nuo kitų teikėjo teikia-
mų paslaugų. 

Pagal pakeistas UPP nuostolių apskaičiavimo taisykles 
bendrovė privalo pajamas ir sąnaudas, patirtas teikiant 
paslaugas, sąnaudų apskaitos sistemoje apskaityti ir 
paskirstyti pagal geografines vietoves ir pagal naudo-
tojus bei į sąnaudas įtraukti investicijų grąžą, apskai-
čiuotą pagal Sąnaudų apskaitos taisyklių reikalavimus. 

LP grupė 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, balan-
so ir pelno (nuostolių) ataskaitoje nepateikia finansinės 
informacijos paskirstymo pagal atliekamas funkcijas. 
Informacija apie patronuojančios įmonės Lietuvos paš-
to vykdomus specialiuosius įpareigojimus pateikiama 
atskiru dokumentu Valdymo koordinavimo centrui.

UPP kaina 
prieinama visiems 
pašto paslaugų 
vartotojams, 
skaidri ir 
nediskriminacinė
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2020 m. gruodžio 31 d. pašto paslaugos rinkoje iš viso 
veikė (realiai veiklą vykdė) 51 ūkio subjektas (išaugo 2 
ūkio subjektais nuo 2020 m. III ketvirčio pabaigos). 

Bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal pajamas, 
2020 m. IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, pa-
didėjo 17,8 proc. nuo 55,04 mln. Eur iki 64,84 mln. Eur.

Bendroje pašto paslaugos rinkoje pagal 2020 m. IV ketv. 
gautas pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė Lietuvos 
paštas – 35,6 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 21,8 proc. ir 
UAB „Omniva LT“ – 8,9 proc.

Pagal pajamas, gautas už pašto siuntas, siunčiamas 
naudojant neuniversalią pašto paslaugą, 2020 m. IV 
ketv. UAB „DPD Lietuva“ užėmė 26,5 proc. rinkos, Lie-
tuvos paštas – 21,7 proc., UAB „Omniva LT“ – 10,8 proc., 
UAB „Venipak Lietuva“ – 10,7 proc.

Pajamos, gautos už universaliosios pašto paslaugos 
teikimą, 2020 m. IV ketv., palyginti su 2019 m. IV ketv., 
išaugo 2,5 proc. – nuo 10,92 mln. Eur iki 11,19 mln. Eur. 
Universaliosios pašto paslaugos kiekis 2020 m. IV ketv., 
palyginti su 2019 m. IV ketv., sumažėjo 44,1 proc. – nuo 
7,73 mln. vnt. iki 4,33 mln. vnt.

PAŠTO PASLAUGŲ RINKA LIETUVOJE

36%
22% 8%

9% 9%

4% 12%

DPD DHL

KITIFEDERAL EXPRESS

OMNIVAVENIPAK

LIETUVOS PAŠTAS
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RIZIKŲ VALDYMAS

Rizikų valdymas Lietuvos pašte yra neatsiejama strate-
ginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo dalis. Rizikų 
valdymas vykdomas remiantis rizikų valdymo tvarka ir 
kitais dokumentais, parengtais atsižvelgiant į tarptauti-
nių rizikos valdymo standartų rekomendacijas. Keičiantis 
Bendrovės veiklos tikslams ar aplinkybėms, kartu keičia-
ma ir rizikų valdymo tvarka. 

Bendrovėje ugdoma rizikos valdymo kultūra, į rizikos ver-
tinimą ir valdymo sprendimų paiešką įtraukiant darbuo-
tojus.

Rizikų valdymo 
metodikos peržiūra 

ir atnaujinimas

KRI rodiklių 
sistemos 

sukūrimas

Naujo logistikos 
centro tęstinumo 
planų testavimas

Rizikų valdymo 
politikos 

parengimas

Rizikų valdymo 
auditas (atliko vidaus 

audito skyrius)

GEGUŽĖ RUGPJŪTIS RUGSĖJIS GRUODIS GRUODIS

2020 m. nuveikti darbai

PER 2020 M. RIZIKŲ  
VALDYMO KOMITETO 

VYKDYTA VEIKLA 
(įvyko 5 komiteto posėdžiai)
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RIZIKOS VALDYMO ATSAKOMYBIŲ APIBRĖŽTIS
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Rizikų valdyme Bendrovės darbuotojai dalyvauja 
remdamiesi atsakomybių paskirstymu pagal 3-jų 
gynybos grandžių principą. Pagrindinius rizikų val-
dymo sprendimus priima Rizikų valdymo komitetas 
ir generalinis direktorius. Vidaus audito skyrius bei 

Bendrovės valdybos rizikos valdymo ir audito komi-
tetas vykdo rizikų valdymo priežiūrą. Bendrovė, ver-
tindama subalansuotą požiūrį į veiklos rizikas, ben-
dradarbiauja su kontroliuojančiomis institucijomis.

Rizikų valdymas apima konteksto analizę, vertinimą, 
sprendimą dėl elgsenos, rizikų valdymo planų ren-
gimą, bei įgyvendinimo stebėseną. Tai yra nuolatinė 
veikla – bent kartą per metus yra atnaujinamas rizikų 
registras, rizikų vertinimas vyksta tiek tęstinėje vei-
kloje, tiek vykdant pokyčius ar projektus.

BENDROVĖS TRIJŲ GYNYBOS GRANDŽIŲ SCHEMA 
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DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURINČIOS RIZIKOS, 2020 M.
Ri

zi
ka

Ri
zi

ko
s 

va
ld

ym
o 

pr
ie

m
on

ės

Importo srauto 
kritimas

Rinkos dalies 
praradimas

Darbo užmokesčio 
fondo augimas

Logistikos veiklos 
sutrikimas

Finansinės 
rizikos

• UPES projekto 
sprendiniai

• Kuriami nauji im-
porto produktai

• Naujų eksporto 
paslaugų kūrimas

• Paštomatų tinklo 
plėtra

• Klientų savitarnos 
vystymas

• Prisitaikymas prie 
minimalios mė-

nesio algos (MMA) 
kėlimo

• Kasmetinė atlygio 
peržiūra

• Veiklos tęstinumo 
plano testavimas ir 
nuolatinis atnauji-

nimas

• Aprašymas patei-
kiamas Finansinių 

ataskaitų aiški-
namojo rašto 29 

pastaboje.
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COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA VEIKLAI (1/2)

Darbuotojai ap-
rūpinti apsaugos 

priemonėmis.

Pašto skyriuose 
vienam klientui 

užtikrinamas  10 
kv. m. plotas.

Paštuose pasta-
tytos apsaugi-
nės sienelės.

Į Lietuvą atvyks-
ta istorinis pašto 

traukinys iš 
Kinijos.

Kur įmanoma 
organizuoja-

mas nuotolinis 
darbas.

Pakeistas daiktų 
bei laiškų įtei-
kimo procesas, 

laikomasi princi-
po „iki slenksčio“.

Atšaukus daugelį 
skrydžių, ieškoma 

alternatyvių maršrutų, 
daugelis tarptautinių 

siuntų pristatoma 
žemės transportu.

Atokių vietovių 
gyventojams mo-
bilieji laiškininkai 
pristato „Maisto 

banko“ produktus.

Lietuvos paštas 
medikams visoje 

Lietuvoje pri-
stato apsaugos 

priemones.

Pagal galimy-
bes siuntos 

nukreipiamos į 
paštomatus.

Gyventojams 
pristatomi Vyriau-

sybės parengti 
lankstinukai apie 

COVID-19.

Suorganizuota 
iniciatyva „Ačiū 

pašto herojams“.

Pirmojo karantino metu
Karantinas 03 16 – 06 16

Lietuvos paštas – strategiškai svarbi įmonė valsty-
bei ir jos gyventojams. Bendrovė privalo veikti nenu-
trūkstamai ir bet kokioje situacijoje rasti sprendimus 
ne tik sklandžiai veiklai, bet ir klientų bei darbuotojų 
saugumui užtikrinti. 

Pirmojo karantino metu, pavasarį, buvo pakeis-
ta šimtai veiklos procesų, atsižvelgiant į augančius 
siuntų kiekius, anksčiau pradėta paštomatų plėtra. 

Antrajam karantinui sutapus su kalėdiniu laikotar-
piu, kai siuntų kiekiai ir taip išauga dvigubai, imtasi 
papildomų priemonių, kad siuntos gavėjus pasiektų 
kaip galima greičiau. Šventiniu laikotarpiu Bendrovė-
je laikinai priimti papildomi darbuotojai, taip pat ben-
dram darbui susitelkė kitų departamentų darbuoto-
jai, kurie savanoriškai padėjo logistikoje dirbantiems 
kolegoms, suorganizuota vieša iniciatyva „Ačiū pašto 

herojams”, kurios metu klientai galėjo padėkoti bet 
kuriam pašto darbuotojui, taip parodant, kad kiekvie-
no darbas itin svarbus. 

Nors didžiąją laiko dalį 2020 m. Lietuvos paštas dir-
bo ekstremaliomis sąlygomis, tačiau buvo įgyven-
dinti suplanuoti pokyčiai bei iniciatyvos, kartu pavyko 
išnaudoti e. komercijos atvertas galimybes ir augti, 
sėkmingai įgyvendinti tarptautinius projektus. 
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Grįžtama prie sau-
gaus siuntų bei laiškų 

pristatymo.

Pašto skyriuose įrengtos 
savitarnos zonos.

Supaprastinta siuntų 
atsiėmimo tvarka 

pašto skyriuose bei iš 
kurjerių.

Pagal galimybes siuntos 
nukreipiamos į pašto-

matus.

Didžiuosiuose miestuo-
se veikia mobilūs siun-
tų atsiėmimo punktai.

Populiariausi pašto-
matai aptarnaujami 
dažniau nei įprastai.

Darbuotojams mokami 
priedai už darbą karanti-

no metu.

Kolegos dirba kaip niekad 
susitelkę, administracijos 

darbuotojai padeda logisti-
kos procesuose.

Papildomai dirba apie 
100 laikinų darbuotojų.

Darbuotojams – 
savanoriams įteiktos 

vadovų padėkos.

Taip pat prisidėta prie visuomenei svarbių pro-
jektų: kartu su „Maisto banku“ atokių vietovių gy-
ventojams pristatyti maisto produktai, medikams 
išskirstytos ir pristatytos medicininės priemonės, 
skirtingų miestų gyventojams išplatinti lanksti-
nukai apie COVID-19 prevenciją. 

Svarbu pastebėti, kad kelis metus Bendrovėje 
įgyvendinami modernūs pokyčiai tapo itin svar-
būs pandemijos metu – be išmaniųjų skirstymo 
įrenginių su rekordiniais siuntų kiekiais būtų buvę 
susitvarkyti kur kas sudėtingiau. 

ĮTAKA REZULTATAMS IR VEIKLAI
Nors karantino metu buvo užtikrinta sklandi Lietuvos 
pašto veikla, įgyvendinti svarbūs strateginiai pokyčiai 
bei projektai, pandemija turėjo ir neigiamą poveikį:

- viso tipo importo siuntų kiekiai sumažėjo 31,5 proc.;

- sutrikusi tarptautinės logistikos grandinė reikš-
mingai pailgino siuntų tranzito laikus, dalis krypčių 
buvo laikinai uždarytos, siuntos ženkliai vėlavo;

- itin išaugo transportavimo kaštai – į trečiąsias šalis 
jie padidėjo 174 proc., o į ES šalis – 10 proc.;

- užsienio paštai nuolatos informavo apie galimus 
veiklos sutrikimus, tai turėjo neigiamą įtaką ir Lietu-
vos pašto sklandžiai veiklai;

- dėl pandemijos sukeltų nepatogumų sulaukta dau-
giau klientų užklausų, dalis klientų siuntė mažiau;

- pandemijos metu gyventojai pirmenybę teikė pato-
gesniam siuntimui ir gavimui, t. y. dažniau naudojosi 
paštomatais, todėl  daiktų siuntimas pašto skyriuose 
sumažėjo 22 proc.;

- siekiant užtikrinti klientų bei darbuotojų saugumą, 
pašto skyriuose vienu metu buvo galima aptarnauti 
mažiau klientų, tai lėmė mažesnes pajamas iš finan-
sinių paslaugų bei mažmeninės prekybos, prarastos 
pajamos atitinkamai siekia  0,7 mln. Eur ir 0,3 mln. 
Eur; 

- patirtos papildomos išlaidos siekiant užtikrinti kli-
entų bei darbuotojų saugumą, investuota apie 1,1 
mln. Eur. 

COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA VEIKLAI (2/2)

Antrojo karantino metu
Karantinas 11 07 – dabar



64

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

Finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS (tarptauti-
niai finansų atskaitos standartai), priimtus taikyti Euro-
pos Sąjungoje už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus, auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Pagal Bendrovės ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ 
2019 m. rugsėjo 9 d. pasirašytą audito paslaugų pirki-
mo sutartį numatyta kaina įskaitant ataskaitos Lietu-
vos bankui parengimą - 64,5 tūks. Eur be PVM už 2020 
m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų audito 
paslaugas.

Per 2020 suteiktos audito sutartyje numatytos ne au-
dito paslaugas, kurių bendra vertė 24 tūkst. Eur: 

- 2019 m. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo 
vertimo paslaugas – audito mokestis nėra išskirtas iš 
audito sutarties; 

AUDITORIAI

- RRT teikiamų ataskaitų užtikinimo paslaugas pagal 
TUUS 3000:

• 2019 metų periodinių leidinių pristatymo kaimo gy-
venamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos pa-
jamų ir sąnaudų ataskaitos

• 2019 metų universalios pašto paslaugos ataskaitos

• 2020 m. birželio 30 d. periodinių leidinių pristaty-
mo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 
paslaugos pajamų ir sąnaudų ataskaitos. 
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PLANAI IR
PROGNOZĖS



66

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

Lietuvos pašto strategijos įgyvendinimui yra keliami 
akcininko lūkesčių laiške suformuluoti tikslai, veiklos 
kryptys ir Bendrovės veiklos paskirtis, nurodyti bendri 

Akcininko lūkesčių laiške išdėstyta, jog Bendrovė veiklą 
vystys šiomis kryptimis:

STRATEGIJOS TIKSLAI IR JŲ 
ĮGYVENDINIMAS 

lūkesčiai dėl veiklos principų. Akcininko lūkesčių laiškas 
yra skelbiamas Lietuvos pašto tinklalapio skiltyje „Val-
dymas“.

VALSTYBEI SVARBIŲ FUNKCIJŲ 
UŽTIKRINIMAS

Bendrovė privalo užtikrinti UPP 
ir periodinių leidinių pristatymo 
paslaugas, kaip tai yra apibrėžta 

teisės aktuose ir sutartyse su 
Bendrove.

NAUDA AKCININKUI

Bendrovės vidutinė nuosavo kapitalo grąža 
(ROE) turi būti ne mažesnė nei LR Vyriau-

sybės nustatytas rodiklis.

SKAIDRUMAS

Akcininkas tikisi, jog Bendrovėje bus įdiegtos 
pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų 

valdymo priemonės, o viešieji pirkimai bus 
vykdomi vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis. Bendrovė užtikrins, 
kad būtų viešai skelbiama visa informacija, 
nurodyta Valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairėse.

EFEKTYVUMAS

Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią 
valdymo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelg-
dama į VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ 

teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti. Taip 
pat siekti, kad Valstybės valdomų įmonių gerojo 

valdymo indekso vertinime Bendrovė būtų vertina-
ma ne žemesniu kaip A įvertinimu. Bendrovė turi 

racionalizuoti savo turimą pašto tinklą, užtikrinant 
paslaugų prieinamumą, kokybę, kaštų mažėjimą ir 

klientų pasitenkinimą.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Bendrovė privalo užtikrinti darbuotojams 
sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkan-
tį darbo užmokestį ir darbo aplinką. 

Bendrovės valdyba ir vadovybė privalo 
palaikyti nuolatinį ir konstruktyvų dialogą 

su darbuotojų atstovais.

INOVACIJOS IR LYDERYSTĖ 

Bendrovė turi siekti tvaraus augimo 
užtikrinant viešojo intereso paslau-
gas ir tapti regioniniu savo srities 
lyderiu. Bendrovė turi investuoti į 

naujas technologijas ir modernius 
darbo metodus.  
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STRATEGINĖS KRYPTYS

Atnaujintoje LP grupės 2021-2024 
m. veiklos strategijoje apibrėžtos 
svarbiausios veiklos kryptys iki 
2024 metų, numatyti strateginiai 
tikslai ir rodikliai.

E. komercijos sprendimų klientams plėtra

Veiklos optimizavimas, automatizavimas ir 
skaitmenizavimas

Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas

Viešo intereso paslaugų užtikrinimas

Patogiai gauti ir siųsti.
Visiems.

Lietuvą su pasauliu
jungiantis šiuolaikiškas 
ir patikimas paštas.

Bendradarbiaujame.  
Prisiimame atsakomybę.
Keičiamės.

STRATEGIJA 2021 – 2024 M. 
Lietuvos pašto strateginis planavimas ir stebėsena yra 
atliekama remiantis „Stebėsenos ir prognozių agentū-
ros“ rekomendacijomis, Bendrovės vidinėmis politiko-
mis bei tvarkomis, taip pat remiantis geriausia praktika. 
Rengiant strategiją, įtraukiami visi Bendrovės padali-
niai, vykdoma suinteresuotų šalių apklausa. Strategijos 
rengimo tvarka apibrėžta integruoto strateginio plana-
vimo ir stebėsenos politikoje, kuri patvirtinta Lietuvos 
pašto valdybos 2019 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 18-72.

STRATEGIJA – TVARUS AUGIMAS 
Susitelkti į daiktų siuntimo pajamų 
auginimą, atsinaujinant ir kuriant 
daugiau patogumo klientams.
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Strateginė kryptisPjūvis Tikslas Tikslo rodiklis

2021–2024 M. STRATEGINIAI TIKSLAI

Nuosavybės grąža (ROE), išraiška – proc.Padidinti sukuriamą vertę akcininkui

Finansinių skolų ir nuosavybės santykis, 
išraiška – proc.

Skolos dalies kapitalo struktūroje 
mažinimas

Daiktų siuntimo pajamos, gautos iš klientų 
Lietuvoje, išraiška – mln. Eur

Pagerinti e-komercijos sprendimus 
Lietuvos klientams

E-komercijos sprendimų 
klientams plėtra

Finansų tvarumo didinimas

Daiktų siuntimo pajamos, gautos iš klientų 
užsienyje, išraiška – mln. Eur

Pagerinti e-komercijos sprendimus 
užsienio klientams

Viešo intereso paslaugų 
užtikrinimas

Veiklos skaitmenizavimas ir 
automatizavimas

Motyvuojančios darbo aplinkos 
kūrimas 

Darbo našumas, išraiška – Eur / val. Padidinti veiklos efektyvumą

Darbuotojų įsitraukimas, išraiška – proc.Padidinti darbuotojų įsitraukimą

NPS, išraiška – proc. (klientų 
pasitenkinimo indeksas)

Padidinti klientų pasitenkinimą 
paslaugomis

FINANSAI

KLIENTAI

PROCESAI

DARBUOTOJAI
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PATOGIAI GAUTI IR SIŲSTI VISIEMS

Siekiame, kad klientams 
paslaugos būtų lengvai 

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

Tai kertiniai žodžiai, kurie atspindi 
mūsų organizacijos veiklos paskirtį. 

Klientai pas mus gali gauti ir siųsti 
siuntinius, laiškus, finansines 

paslaugas.

Paslaugas teikti tiek verslo, tiek 
privatiems klientams  

(B2B, B2C, C2C). 

MISIJA IŠSAMIAU
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LIETUVĄ SU PASAULIU 
JUNGIANTIS ŠIUOLAIKIŠKAS PATIKIMAS

Tai frazė kuri rodo, kokį poveikį 
visuomenei daro Lietuvos paštas. 

Kartu tai reiškia, kad Lietuvos paštas 
nebus tik lokalus pašto paslaugų 

teikėjas Lietuvoje, bet savo paslaugas 
ir sprendinius pritaikys tarptautiniu 

mastu.

Klientams tai reiškia, kad Lietuvos 
paštas rinkoje turės modernaus pašto 
įvaizdį, pagrindiniai procesai ir veiklos 

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

rinkos sąlygas atitinkantį darbo 
užmokestį, modernias bei inovatyvias 

darbo priemones.

Klientams reiškia, kad Lietuvos 
paštas vykdys savo įsipareigojimus 

ir paslaugas teiks, atitinkant jų 
lūkesčius, o darbuotojams reiškia, 

kad Lietuvos paštas suteiks saugią ir 
patikimą darbo aplinką, o kartu ir visas 

socialines garantijas.

VIZIJA IŠSAMIAU
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BENDRADARBIAUJAME PRISIIMAME ATSAKOMYBĘ KEIČIAMĖS

1. Žinau, kokio rezultato siekiame kartu  
ir ko tikisi klientas;

2. Suprantu savo indėlį bendram tikslui 
pasiekti;

3. Dalinuosi patirtimi ir žiniomis, kad 
klientams kurtume didesnę vertę; 

4. Pastebiu, reaguoju ir įvertinu.

1. Laikausi susitarimų ir taisyklių;

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

3. Elgiuosi pagarbiai su kolegomis ir 
klientais;

4. Kuriu aplinką, kurioje gera dirbti ir būti.

1. Drąsiai keičiamės, kad dirbtume 
efektyviau ir kurtume daugiau vertės 
klientams; 

2. Esu pozityvus ir atviras pokyčiams;

3. Teikiu pasiūlymus veiklos 
tobulinimui; 

4. Imuosi iniciatyvos ir darau. 

VERTYBĖS IŠSAMIAU
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  METINIS TIKSLAS MATAVIMO 
VNT.

2020 M. 
PLANAS

2020M. 
FAKTAS KOMENTARAS

Tūkst. Eur 105 872 Eur 105 142 Eur

ĮVYKDYTA 99,3 PROC.
Pagrindinės teigiamą įtaką turėjusios priežastys:
• sutartinių klientų pajamų augimas  – 1 proc. ( iš jų 43,2 proc. yra paštomatų siuntos  ir 5, proc. – kurjerių);
• sėkminga uždaro tranzito veiklos plėtra – 5 kartus išaugusios pajamas (iki 5,8 mln. Eur);
• nekilnojamojo turto grynosios pardavimo pajamos – 3,7 mln. Eur.

Pagrindinės neigiamą įtaką turėjusios priežastys:
• informacijos siuntimo pajamos krito 7,7 proc.;
• eksporto siuntų pajamos krito 6,0 proc.;
• importo siuntų pajamos krito 19,5 proc.;
• finansinių paslaugų pajamos krito 20,0 proc. (ypatingai už tarpininkavimo paslaugos).

Proc. 9 proc. 8,2 proc.*

ĮVYKDYTA 90,7 PROC.
Pagrindinės teigiamą įtaką turėjusios priežastys:
• daiktų vidaus kiekių augimas – augant kiekiams pasiekta masto ekonomija;
• mažmeninės prekybos pelningumo augimas.

Pagrindinės neigiamą įtaką turėjusios priežastys:
• sąnaudos nekito, tačiau sparčiai krito laiškų kiekis, mažėjo ir registruotų laiškų ir daiktų dalis;
• dėl COVID-19 beveik ketvirtadaliu išaugo tarptautinių atsiskaitymų sąnaudos. 

Taip / Ne - Taip

ĮVYKDYTA 100 PROC.
• Išplėstas LP EXPRESS paštomatų tinklas: pastatyti 109 nauji paštomatai ir 67 išplėsti (2020 m. gruodžio 
31 d. tinkle iš viso buvo 270 paštomatai);
• Pilnai įgyvendintas Mobilaus laiškininko projektas – baigti paskutiniai 4 ir 5 plėtros etapai, 6 etape suteikti 
nauji tarnybiniai automobiliai dar 2017 m. darbą pradėjusiems mobiliesiems laiškininkams, atnaujinti jų 
maršrutai.;
• Įgyvendinti pagrindiniai išmaniojo skirstymo programos etapai: 

- užbaigta naujo VLC statyba;
- į naująjį logistikos centrą perkelta pašto veiklos dalis;
- sumontuotas, ištestuotas bei realiam naudojimui priduotas smulkių siuntų iki 5 kg konvejeris (V5);
- įvykdyti visi IT sistemų integraciniai pokyčiai bei įdiegta SAS (skirstymo automatizavimo sistema).

METINIŲ TIKSLŲ VYKDYMAS 2020 M. (1/2)

Pasiekti 
suplanuotą 
EBITDA maržą 
(normalizuota)

Pasiekti 
suplanuotas 
konsoliduotas 
pajamas

Strateginių 
projektų 
įgyvendinimas

*EBITDA marža, duomenų palyginamumo tikslais, pateikiama neatsižvelgiant į pajamų apskaitos pokytį, įvertinus pokytį 2020 m. EBITDA marža būtų 7,7% (2019 m. – 11,3%).
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  METINIS TIKSLAS MATAVIMO 
VNT.

2020 M. 
PLANAS

2020M. 
FAKTAS KOMENTARAS

NPS, proc.  
(klientų pa-
sitenkinimo 
rodiklis)

40 proc. 49 proc.

ĮVYKDYTA 122,5 PROC.
2019 m. faktinis rodiklis siekė 38 proc.

Atliktas klientų patirčių vertinimo tyrimas (NPS), kurio tikslas – nustatyti kiek klientų, remiantis paskutine 
turima patirtimi, rekomenduotų Lietuvos paštą savo draugams ar pažįstamiems. 

Darbuotojų 
įsitraukimo 
tyrimas, 
proc.

44 proc. 45 proc.

ĮVYKDYTA 102,4 PROC.
2019 m. faktinis rodiklis siekė 42 proc.

Atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kuriame dalyvavo didžioji dalis Lietuvos pašto darbuotojų.

D+1, proc.
D+3, proc.

D+1 > 85 proc.
D+3 > 97 proc.

D+1: 89,21 proc.
D+3: 98,57 proc.

D+1 ĮVYKDYTA 105,0 PROC.
D+3 ĮVYKDYTA 101,6 PROC.
PRISTATYMAS VYKDOMAS PAGAL IŠKELTUS TIKSLUS

Padidinti klientų 
pasitenkinimą

Padidinti 
darbuotojų 
įsitraukimą

Užtikrinti Lietuvoje 
pirmenybinių 
korespondencijos 
siuntų pristatymą per 
1 ir 3 darbo dienas 
pagal numatytus 
kiekybinius kriterijus 
UPP kokybės 
reikalavimų apraše

METINIŲ TIKSLŲ VYKDYMAS 2020 M. (2/2)
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          KRYPTYS  TIKSLAS RODIKLIS  2020 
PLANAS 

2020 
FAKTAS 

Sprendimų plėtra vidaus e. prekybai   Vidaus rinkos daiktų siuntimo pajamos 17 mln. Eur  17 mln. Eur 

Sprendimų plėtra tarptautinei 
e. prekybai 

Tarptautinės eksporto rinkos daiktų siuntimo 
pajamos 

26  mln. Eur  24 mln. Eur 

Sprendimų plėtra gaunamajam 
tarptautiniam srautui 

Tarptautinės importo rinkos daiktų siuntimo 
pajamos 

22 mln Eur.  18 mln. Eur 

Veiklos procesų optimizavimas Aprašytų ir valdomų procesų dalis 65 proc. 60 proc. 

Veiklos automatizavimas

Daiktų kiekio ir etatų skirstymo 
veikloje santykis – kiek tūkst. daiktų ar 
laiškų per metus tenka išskirstyti vienam 
etatui

41 tūkst. vnt. 40 tūkst. vnt. 

Veiklos skaitmenizavimas Internetu teikiamų paslaugų dalis 26 proc. 27 proc.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ VYKDYMAS 2020 M.

E-komercijos 
sprendimų 
klientams plėtra 

Veiklos 
skaitmenizavimas ir 
automatizavimas
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            KRYPTYS  TIKSLAS RODIKLIS  2020 
PLANAS 

2020 
FAKTAS 

Darbo sąlygų gerinimas

Darbuotojų įsitraukimas 44 proc. 45 proc.
Darbuotojų mokymas 
ir ugdymas

Nuolatinio tobulėjimo kultūros 
ugdymas

UPP teikėjo pašto tinklo 
charakterisitikų pakeitimas

D+1 rodiklis
D+3 rodiklis

85 proc. 89 proc.

UPP paslaugų tobulinimas

97 proc. 99 proc.
Paslaugų kokybės valdymo 
stiprinimas

Motyvuojančios 
darbo aplinkos 
kūrimas 

Viešo intereso 
paslaugų 
užtikrinimas
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VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICINIAI 
PROJEKTAI

Išmanaus 
skirstymo 
programa 

(ISP)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mobilaus 

laiškininko 
projektas

LP 
EXPRESS 

paštomatų 
plėtra

Verslo / 
valdymo 
sistemos 
naujini-

mas (VSN)

Sinergijos 
projektas

Bendrovės 
atitikties 
privalo-

miems UPU 
ir ES reikala-
vimams įgy-
vendinimas 

(UPES)
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IŠMANAUS SKIRSTYMO PROGRAMA 

• 2020 M. INVESTUOTA: 11,9 mln. Eur.

• TIKSLAS: automatizuoti ir centralizuoti skirstymo 
procesus.

• NAUDA: didesni skirstymo pajėgumai bei mažesnis 
tam reikalingas skirstymo plotas.

Išmanaus skirstymo programa (ISP) apima VLC įrengi-
mą ir jame esančių automatizuotų linijų laiškų ir daiktų 
skirstymui sklandų paleidimą.

Bendros investicijos į ISP sieks 24 mln. Eur. Į išmanią 
įrangą investuota daugiau nei 11 mln. Eur, ją tiekė Lie-
tuvos, Suomijos, JAV, Vokietijos, Turkijos įmonės. 8 mln. 
Eur buvo skirti pastato statybos darbams. Projektą da-
linai finansuoja „Šiaurės investicijų bankas“ („Nordic 
Investment Bank“, NIB) – su juo pasirašyta dešimties 
metų trukmės 17,5 mln. Eur paskolos sutartis.

Bendras logistikos centro plotas: 14 150 m².

Vartai automobiliams: 58 vnt.

Automatizuoti siuntų skirstymo įrenginiai: siuntų iki 5 
kg konvejeris (V5), siuntų konvejeris iki 30 kg (V30), dvi 
laiškų skirstymo mašinos.

Pastatas yra A+  energetinės vertės, šalia pastato – 
dvi elektromobilių krovimo stotelės. VLC apdovanotas 
„Geriausias 2020 m. gamybinių pastatų BIM projektas“ 
(angl. Building information modelling).
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MOBILAUS LAIŠKININKO PROJEKTAS

• TIKSLAS: Modernizuoti laiškininko darbo procesą su-
teikiant laikmetį atitinkančias patogias darbo priemones 
ir taip užtikrinti efektyvų, kokybišką paslaugų teikimą kli-
entui.

• NAUDA: laiškininkų procesų automatizavimas, laiš-
kininkų darbo priemonių ir darbo sąlygų gerinimas, 
paslaugų prieinamumo bei patogumo didinimas gy-
ventojams – pašto paslaugos teikiamos gyventojų 
namuose.

Bendrovė, įgyvendindama Lietuvos pašto valdybos 
sprendimą, 2020 m. tęsė Mobilaus laiškininko projektą, 
kuris startavo 2017 m. Mobilusis laiškininkas – tai atnau-
jinto Lietuvos pašto klientų aptarnavimo standarto kryp-
tis, modernus, šiuolaikiškas ir kaime gyvenantiems žmo-
nėms dar patogesnis pašto paslaugų teikimo būdas.

Remiantis 2020-ųjų pabaigoje RRT atliktu pašto paslau-
gų naudotojų tyrimu, 72 proc. klientų teigiamai vertina 
mobilaus laiškininko paslaugą. 

Projekto įgyvendinimas pagal rajonus 2020 m.:
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PAŠTOMATŲ PLĖTROS PROJEKTAS 

• 2020 M. INVESTUOTA: 3,8 mln. Eur.

• TIKSLAS: didinti siuntų savitarnos paštomatų tin-
klą, kad kuo daugiau klientų galėtų patogiai siųsti ir 
gauti siuntas, kartu plėsti Lietuvos pašto galimybes 
daugiau pašto siuntų nukreipti į paštomatus.  

• NAUDA: greitesnis ir patogesnis siuntų siuntimas 
bei gavimas, mažesnės eilės paštuose.

PER 2020 ĮRENGTA:

2020 M. PABAIGOJE TURIME:

Įgyvendinant LP EXPRESS paštomatų plėtrą ne tik 
įrenginėjami nauji paštomatai, bet taip pat plečiami 
esami – atsižvelgiant į siuntų tendencijas, didinamas 
XS bei XL dėžučių skaičius. 

Lyginant su 2019 m., 2020 m. paštomatais keliavo 
221 proc. daugiau siuntų, t. y. beveik 3 mln. vnt. 

11 825 vnt.

270

110 vnt.

85-iuose

naujų dėžučių 

paštomatus

naujų paštomatų

miestuose ir miesteliuose
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UPES PROJEKTAS 
BENDROVĖS ATITIKTIES PRIVALOMIEMS UPU 
IR ES REIKALAVIMAMS ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS

• TIKSLAS: Bendrovės vykdomų operacijų atitiktis UPU ir 
ES reikalavimams.

Busimų pokyčių datos:
Esminiai 2020 m. nuveikti darbai

 UPU įsigalio-
ja privalomas 

keitimosi siuntų 
duomenimis 
reikalavimas

ES  privaloma 
tampa pašto 

siuntų importo 
kontrolės sistema

ES panaik- 
inama  

atleidimo nuo 
importo PVM len-
gvata ir atsiranda 

privalomas elektro-
ninės deklaracijos 

teikimas

Bendrovė tapo Muitinės praktikų asociacijos 
nare.

įgyvendinti sisteminiai ir procesiniai pokyčiai – 
siuntų su daiktais į trečiąsias šalis deklaracijos 
informacija (CN22 / CN23 formos) suvedama į 
Bendrovės sistemas ir perduodama gavėjo ša-
lies paštui ITMATT žinutės formatu.

Bendrovei suteiktas AEO arba įgaliotojo eko-
nominių operacijų vykdytojo statusas (angl.  
Authorized Economic Operator) – tai įgaliotos 
muitinės įstaigos išduodamas sertifikatas, liu-
dijantis, jog bendrovė atitinka visus kriterijus 
šiam sertifikatui gauti ir vidiniai procesai ben-
drovėje atitinka standartą ir yra saugūs. Sta-
tusas leidžia naudotis muitinės taisyklėse nu-
matytais supaprastinimais atliekant muitinės 
procedūras ir yra pripažįstamas tarptautiniu 
mastu.

2021 m.  
sausio 1 d.

2021 m.  
spalio 1 d.

2021 m.  
liepos 1 d.

liepa

gruodis

gruodis
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VSN PROJEKTAS 

• TIKSLAS: panaudojant naujos sistemos galimybes, 
verslo valdymo sistemos modulius pakeisti naujais, taip  
atnaujinant esamą verslo valdymo sistemą.  

• NAUDA:

 - didinti veiklos efektyvumą, panaudojant procesų 
automatizavimą;

- paspartinti verslui reikiamų funkcionalumų / poky-
čių diegimą IT sistemose;

- mažinti IT sistemų palaikymo sąnaudas, atsisakant 
senų ir tik Lietuvos paštui pritaikytų IT sistemų.

BIRŽELIS

RUGPJŪTISSPALIS

Atlikta Bendrovės 
skaitmeninės 

transformacijos 
analizė.

Ggautas Bendrovės 
Valdybos pritarimas 
projekto vykdymui.

Pradėtas verslo 
valdymo sistemos 

naujinimo priežiūros 
paslaugų pirkimas.

GRUODIS
Įsigytos naujinimui 

reikiamos licencijos.

Planas 2021-2022 metams

Atlikti situacijos analizę bei parengti 
dokumentaciją sistemos atnaujini-
mui.

Pradėti sistemos naujinimo techni-
nius darbus.

Pradėti naudoti veikloje atnaujintos 
sistemos funkcionalumus.

2021
2 ketv.

2021
2 ketv.

2022
1-2 ketv.
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SINERGIJOS PROJEKTAS 

• TIKSLAS: realizuoti esminius pokyčius logistikos ir IT 
srityse, kurie leis padidinti veiklos efektyvumą ir pasiekti 
sinergijos nešamą finansinę naudą.

Inicijuoti ir įgyvendinami
darbai 2020 m.

Infrastruktūros optimizavimas 
ir sistemų stabilizavimas.

Apskaitos procesų optimizavi-
mas apjungiant apskaitos sis-
temas.

Pradėtas logistikos procesų 
modeliavimas, apimantis visas 
logistikos grandis.

Darbus planuojama baigti
iki 2021 m. gegužės. 

birželis

birželis

sausis

Projektas „LP ir LP Express veiklos sinergija“ inicijuotas 
kaip Lietuvos pašto ir  AB „Baltic Post“ veiklos sinergijos 
projekto II etapas. I etapo projekto metu šios dvi įmonės 
buvo sujungtos.
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SOCIALINĖS 
ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA
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APIE ATASKAITĄ 

Ši Lietuvos pašto socialinės atsakomybės ataskaita 
parengta vertinant veiklą „Pasaulinių darnaus vys-
tymo tikslų“ (angl. Sustainable Development Goals) 
kontekste, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų (JT) „Pa-
saulio susitarimo“ (angl. Global Compact) principus 
ir taip pat remiantis LR Konsoliduotosios finansinės 
atskaitomybės įstatymo reikalavimais bei į bendro-
vėje taikomo tarptautinio ISO26000 standarto sritis. 

Toliau pristatoma bendrovės socialiai atsakinga vei-
kla 2020 m., apimanti tiek paslaugų teikimą klien-
tams, tiek įgyvendinant strateginius pokyčius. 

Ši informacija yra integruota Grupės konsoliduotojo 
metinio pranešimo dalis.
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Bendrovė vykdo savo veiklą pagal aukščiausius skai-
drumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės 
standartus; teikdama paslaugas užtikrina visuomenės 
poreikius, siekia didinti veiklos efektyvumą bei prisidėti 
prie visuomenės gerovės, paslaugos teikiamos atsa-

kingai, įvertinant suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei in-
teresus, diegiant korupcijos prevencijos priemones bei 
gerinant verslo klimatą. 

Bendrovės tvaraus augimo tikslai užfiksuoti veiklos 
strategijoje.  

Pagrindinis strategijos tikslas – tvarus augimas, užti-
krinant viešo intereso paslaugas. 

Šio tikslo Bendrovė siekia derindama tris elementus: 
augimą, tvarumą bei veiklos skaidrumą. 

VEIKLOS PRINCIPAI IR PRIORITETAI
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Lietuvos paštas, remdamasi gerosiomis praktikomis ir 
tarptautinių organizacijų patirtimi, tobulina savo verslo 
praktiką, diegia šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vady-

Ateityje – dar daugiau dėmesio socialiai  
atsakingai veiklai

STRATEGINIAI PRIORITETAI

VEIKLOS PRIORITETAI

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir 
skaitmenizavimas 

Viešo intereso 
paslaugų 

užtikrinimas

E. komercijos 
sprendimų plėtra 

klientams

Motyvuojančios 
darbo aplinkos 

kūrimas

bos sistemą, taiko gamtos išteklius tausojančias tech-
nologijas, lengvina darbo sąlygas, automatizuodama 
savo veiklos procesus. 

2020 m. gruodžio mėn. buvo patvirtintos Lietuvos paš-
to socialinės atsakomybės gairės, taip stiprinant dar-
numo srities pagrindus Bendrovėje.

Lietuvos pašto veiklos strategijoje išskirtos 4 prioriteti-
nės sritys, kurie yra tvarios veiklos pagrindas. 



87

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

Bendrovė nustato šias socialinės atsakomybės sri-
tis: santykiai su klientais ir verslo partneriais, poveikis 
aplinkai, santykiai su darbuotojais ir santykiai su visuo-
mene. 

BENDROVĖS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI 
Šios gairės suprantamos kaip integrali ir neatskiriama 
verslo dalis, kuriomis remdamasi Bendrovė prisideda 
prie darnaus vystymosi.

Atskaitomybė. Bendrovė 
yra atskaitinga už savo 

poveikį visuomenei, 
ekonomikai ir aplinkai. 

Pagarba įstatymams. 
Bendrovė laikosi visų Lietuvos 

Respublikoje galiojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 

informuoja suinteresuotąsias 
šalis apie pareigą laikytis ir 

taikyti jų reikalavimus. 

Skaidrumas. Bendrovė 
laikosi skaidrumo priimdama 

sprendimus ir vykdydama 
veiklą, kuri veikia visuomenę 

ir aplinką. 
Pagarba tarptautinėms 

elgesio normoms. Bendrovė 
perima nurodymus iš 

sutarčių ir kitų tarptautinių 
susitarimų, taikomų socialinei 
atsakomybei, tuo pačiu laikosi 

visų Lietuvos Respublikoje 
galiojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų. 

Etiškas elgesys. Bendrovė 
elgiasi etiškai, t. y., 

Bendrovės elgesys remiasi 
garbingumo, lygybės ir 

sąžiningumo vertybėmis. 

Pagarba žmogaus teisėms. 
Bendrovė gerbia žmogaus 
teises ir pripažįsta tiek jų 
svarbą, tiek universalumą.

Pagarba suinteresuotųjų 
šalių interesams. Bendrovė 

gerbia, atsižvelgia ir atsiliepia į 
suinteresuotųjų šalių interesus. 

Už socialinę atsakomybę atsakingame 
Komunikacijos departamente įsteigta 

speciali pareigybė, komandą jau papildė 
atsakingas specialistas.

Remiantis 2020 m. pabaigoje 
patvirtintomis gairėmis, parengti 

Lietuvos pašto socialinės atsakomybės  
strategiją. 

Tapti JT 
„Pasaulio susitarimo“  

nare.

Bendrovė yra numačiusi 2021 m. 
parengti ir pasitvirtinti socialinės 

atsakomybės strategiją. 

2021 m. Bendrovės socialinės atsakomybės stiprinimo veiksmai: 
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Tai veiksmai, kurie leidžia užtikrinti gerus santykius su darbuotojais ir visuo-
mene. Jie paremti žmogaus teisėmis, motyvuojančios darbo aplinkos kūrimu, 
prisidėjimu prie Lietuvos pašto bendruomenei aktualių problemų sprendimo 
- tai itin svarbu pasaulinės pandemijos akivaizdoje. 

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir 
skaitmenizavimas. 

Motyvuojančios darbo 
aplinkos kūrimas. 

LIETUVOS PAŠTO ĮGYVENDINTI VEIKSMAI

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI 

VEIKLOS STRATEGIJOS PRIORITETAI

Žemiau pateikta Lietuvos pašto socialiai atsakinga veikla 2020 m. Jie išskirti pagal tris pagrindines sritis, taip pat susieti su JT „Darnaus vystymo tikslais“.  

- Sistemiškai gerinamos darbuotojų darbo sąlygos: darbuotojai aprūpinti naujais drabu-
žiais, laiškininkai – išmaniomis darbo priemonėmis; prasidėjus pandemijai, darbuotojai 
aprūpinti apsauginėmis priemonėmis; per metus atnaujinti 9 pašto skyriai, persikelta į 
naująjį Vilniaus logistikos centrą – įrenginėjant naujas patalpas skiriamas didelis dėme-
sys darbuotojų patogumui – 40 proc. darbuotojų dirba atnaujintose patalpose; per metus 
Bendrovėje vidutinis atlyginimas kilo 6,5 proc., gruodį už darbą karantino metu išmokėti 
priedai.

- Skirta daugiau dėmesio geram vidiniam klimatui užtikrinti: bendrovėje veiklą pradėjo 
vertybių ambasadoriai, kurių iniciatyva suorganizuota vertybių diena, „Pašto bičių“ ap-
dovanojimai, kasdienėje veikloje skiriama daugiau dėmesio vertybėms, kartu kolektyvo 
vienybei; taip pat netrūko kitų iniciatyvų, kaip pavyzdžiui, „Žinių įkrovos diena“, pietūs su 
kolega, internetiniame puslapyje skiltis „Ačiū pašto herojams“, kur padėką pašto darbuo-
tojams galėjo palikti klientai, ilgamečių darbuotojų apdovanojimai, kalėdinis projektas 
„Gerumo siuntos“, kai kolegos susivienija ir išpildo sunkiau gyvenančių kolegų vaikų norus. 
Per metus darbuotojų įsitraukimo rodiklis  pakilo 3 proc.

- Pagalba bendruomenei COVID-19 akivaizdoje: medikams visoje Lietuvoje pristatytos ap-
saugos priemonės; bendradarbiavimas su „Maisto banku“, pristatant maisto produktus 
atokių vietovių gyventojams; kartu su kelių miestų savivaldybėmis gyventojams platinta 
informacija apie viruso prevenciją; prisijungta prie pagalbos smulkiam verslui iniciatyvos 
„Planas A“. 

- Toliau tęsti visuomenei svarbūs projektai: tarptautinis epistolinio rašinio konkursas; pri-
sijungta prie iniciatyvos „Moksleiviai į vyriausybę“, pradėtas bendradarbiavimas su nevy-
riausybine organizacija „Raudonos nosys“, taip pat su Lietuvos policija parengti ir Vilniaus 
miesto senjorams išplatinti informaciniai lankstinukai apie prevenciją nuo sukčių.

SOCIALIAI ATSAKINGA VEIKLA 2020 M. 

SOCIALINĖ SRITIS

4 KOKYBIŠKAS 
IŠSILAVINIMAS 5 LYČIŲ

LYGYBĖ 8 DERAMAS DARBAS
IR EKONOMIKOS
AUGIMAS
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Tai įgyvendinti sprendimai, leidę priartėti prie šiuolaikinių pašto paslaugų 
užtikrinimo Lietuvos gyventojams, kartu prisidedantys prie darnaus įmonės 
augimo. Per metus įgyvendintas ne vienas bendradarbiavimo projektas, taip 
didinant pašto paslaugų prieinamumą gyventojams.

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir 
skaitmenizavimas. 

E. komercijos 
sprendimų plėtra 

klientams.

Viešo intereso 
paslaugų  

užtikrinimas. 

LIETUVOS PAŠTO ĮGYVENDINTI VEIKSMAI

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI 

VEIKLOS STRATEGIJOS PRIORITETAI

- Užbaigtos naujojo Vilniaus logistikos centro statybos, rudenį pradėtas skirstymo ma-
šinų testavimas. 

- Pagal naują modernią koncepciją atnaujinti 9 pašto skyriai, taip ne tik užtikrinant šiuo-
laikinių paslaugų teikimą klientams, bet ir gerinant darbo sąlygas darbuotojams. 

- Sėkmingai užbaigtas mobiliojo laiškininko projektas – kaimiškųjų vietovių gyvento-
jams modernias pašto paslaugas pristato 440 mobiliųjų laiškininkų.

- Augant siuntų kiekiui, išplėstas LP EXPRESS paštomatų tinklas – per metus įrengta 
daugiau nei 110 naujų paštomatų, taip pat buvo plečiami esami – siuntimo dėžučių 
skaičius pasiekė beveik 43 tūkst. 

- Pandemijos metu sutrikus tarptautinėms logistinėms grandinėms, į Europą pirmą 
kartą atvyko pašto traukinys iš Kinijos – Lietuvos paštas išskirstė ir pristatė juo atkelia-
vusias siuntas po visą Europą. Pašto siuntos iš Kinijos ir toliau į Lietuvą keliauja trauki-
niais.

- Atnaujinta Lietuvos pašto savitarna, dalis paslaugų perkelta į elektroninę erdvę, taip 
klientams ne tik suteikiant daugiau patogumo, bet ir užtikrinant tarptautinius pašto pas-
laugų reikalavimus dėl informacijos skaitmenizavimo.

- Pradėta aktyviau bendradarbiauti su Transporto Inovacijų centru, startavo pirmieji ban-
domieji projektai, valdyba pritarė pasiūlymui skirti 30 tūkst. Eur šio centro veiklai 2021 m.

- Pradėtas bendradarbiavimas su LIDL – prie šio tinklo įrenginėjami LP EXPRESS paš-
tomatai, taip jie tampa dar patogesni gyventojams; per patį antrojo karantino įkarštį LP 
EXPRESS paštomatais pradėta pristatyti ir „Venipak“ siuntas, taip dar didesniam gyven-
tojų skaičiui užtikrinant patogų ir saugų siuntimą. 

EKONOMINĖ SRITIS

9 PRAMONĖ,
INVESTICIJOS IR
INFRASTRUKTŪRA

17 PARTNERYSTĖ 
ĮGYVENDINANT 
TIKSLUS
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Įgyvendinant bet kurį iš Lietuvos pašto veiklos strategijos prioritetinių pro-
jektų, kartu atsižvelgiama į svarbą puoselėti, saugoti ir prisidėti prie aplinkos 
apsaugos. Tai visi veiksmai, leidę prisidėti prie aplinkos saugojimo. 

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir 
skaitmenizavimas. 

E. komercijos 
sprendimų plėtra 

klientams.

Viešo intereso 
paslaugų  

užtikrinimas. 

LIETUVOS PAŠTO ĮGYVENDINTI VEIKSMAI

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI 

VEIKLOS STRATEGIJOS PRIORITETAI

- Naujasis Lietuvos pašto logistikos centro pastatas visiškai atitinka aplinkai draugiško 
pastato reikalavimus: yra A+ energinės klasės, ant pastato stogo planuojama įrengti 
saulės jėgainė, o prie pastato veikia elektromobilių krovimo stotelės, pastate naudoja-
mi modernūs apšvietimo, šildymo ir pastato sistemų valdymo sprendimai, leidžiantys 
taupyti gamtos išteklius. 

- Išplėstas LP EXPRESS paštomatų tinklas leidžia ženkliai sumažinti kurjerių sunaudo-
jamo kuro kiekį, o taip pat ir į aplinką išskiriamo CO2 – šimtai siuntų yra pristatomos į 
vieną paštomatą, taip išvengiant kuro naudojimo išvežant siuntas skirtingais adresais. 
Taip pat, kaip ir praėjusiais metais, įgyvendintas paštomatų populiarinimo projektas su 
menininkais – šį kartą terminalai papuošti kūriniais apie laisvę, taip simboliškai pami-
nint Lietuvos Nepriklausomybės 30-metį. 

- Rudenį Vilniaus gyventojų siuntas pradėta pristatinėti dviem elektra varomais mikro-
autobusiukais. Mobilieji laiškininkai važinėja naujais tarnybiniais automobiliais, kurie yra 
draugiškesni aplinkai. Lietuvos pašto auto parke - ir daugiau nei šimtas elektrinių dvi-
račių.

- Daugiau paslaugų tapo prieinamos internetu, taip skatinant gyventojus naudoti ma-
žiau išteklių paslaugoms gauti – deginti kurą vykstant į paslaugų teikimo vietas, naudoti 
popierių ir pan.

- Didžioji dalis laiškininkų ir visi kurjeriai gyventojus aptarnauja naudodamiesi planšetė-
mis taip išvengiant nereikalingo popieriaus naudojimo. 

- Daugiau nei 80 proc. Lietuvos pašto skyriuose pardavinėjamų pakavimo priemonių yra 
pagamintos iš perdirbtų medžiagų.

APLINKOSAUGA

11 DARNŪS MIESTAI IR 
BENDRUOMENĖS 12 ATSAKINGAS 

VARTOJIMAS IR 
GAMYBA

13 SUŠVELNINTI 
KLIMATO KAITOS 
POVEIKĮ
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efektyvumą, mažiau pasitaikančių klaidų, bet ir geresnę 
paslaugų kokybę gyventojams. 

Pilnai perėjus prie išmaniojo skirstymo, logistikos Lie-
tuvos pašto procesų sparta išaugs 2–3 kartus. Au-
tomatizuoto skirstymo įranga vien per valandą leis 
paskirstyti arti 20 tūkst. siuntų ir 30 tūkst. laiškų. Skirs-
tant rankiniu būdu kiekvieną laišką ar siuntą reikėdavo 
perskirstyti 7–8 kartus, išmaniojo skirstymo metu už-
teks 2–3 perskirstymų.

Išmanaus skirstymo programos realizavimui buvo rei-
kalingas ženkliai didesnis logistinos plotas nei Lietuvos 
paštas turėjo, todėl nuspręsta statyti naują logistikos 
centrą. 2020 m. vasarą pabaigtos naujo logistikos cen-
tro Vilniuje statybos. Lietuvos pašto automatizuotas 
logistikos centras išsiskiria moderniais sprendimais ir 
inovatyvia panaudota įranga. A+ energinės klasės lo-
gistikos centre įdiegta išmanioji pastato valdymo sis-
tema (PVS), nutrūkus elektros tiekimui, logistikos cen-
trą energija aprūpins dyzelinis generatorius. Siekiant 
didelio pastato energetinio efektyvumo bei švaresnės 
energijos naudojimo, ant pastato stogo bus įrengtos 
saulės jėgainės, o prie pastato jau veikia elektromo-
bilių krovimo stotelės – vienu metu jose galima krauti 
keturis elektromobilius. Statybų metu taip nuspręsta 
panaudoti buvusių pastatų sumalto betono liekanas, 
todėl buvo sutaupyta laiko ir išteklių. 

4 150 kv. m. automatizuoto skirstymo logistikos centro 
plotas suskirstytas į kelias darbo zonas. Didžiąją pir-

Išmaniojo skirstymo programa yra vienas svarbiausių 
Lietuvos pašto strateginių projektų.

Tai svarbus įvykis ne tik Lietuvos paštui, bet ir visai ša-
liai. Europoje Lietuvos paštas buvo paskutinis, kuriame 
siuntos buvo skirstomos rankiniu būdu. Perėjimas prie 
pilnai automatizuoto skirstymo reiškia ne tik procesų 

DIDŽIAUSIA INVESTICIJA – 
IŠMANAUS SKIRSTYMO PROGRAMA 

mojo aukšto dalį užima įranga: 2 skirstymo konvejeriai, 
laiškų skirstymo mašinos, darbo stotys ir kt., antrajame 
aukšte – darbo kabinetai, susitikimo kambariai, įreng-
tos komfortiškos poilsio zonos – erdvi virtuvė, terasa 
ant stogo.

Naujajame Vilniaus logistikos centre sukurtos darbuo-
tojams ypač komfortiškos darbo ir poilsio sąlygos.  

Pastate įrengtas modernus apšvietimas, erdvūs kabi-
netai ir mokymų klasė, patogi virtuvės zona, žaliosios 
ir poilsio patalpos, didelės ir patogios persirengimo pa-
talpos bei dušai, keltuvas neįgaliesiems. 

2021 m. kovo 1-ąją Lietuvos paštas šiame logistikos 
centre pilnai perėjo prie automatizuoto skirstymo. Jis 
tapo ir centralizuotu – nuo šiol visos siuntos ir laiškai 
skirstomi šiame logistikos centre. 

STRATEGINIAI PRIORITETAI:

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI:

SOCIALINĖ SRITIS EKONOMINĖ SRITIS

APLINKOSAUGA

Motyvuojančios darbo 
aplinkos kūrimas. 

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir 
skaitmenizavimas. 

12 ATSAKINGAS 
VARTOJIMAS IR 
GAMYBA

13 SUŠVELNINTI 
KLIMATO KAITOS 
POVEIKĮ

8 DERAMAS DARBAS
IR EKONOMIKOS
AUGIMAS

9 PRAMONĖ,
INVESTICIJOS IR
INFRASTRUKTŪRA
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Pagrindiniai darbo sąlygų gerinimo principai apibrėž-
ti 2020 m. sausio 6 d.  Lietuvos pašto ir Lietuvos paš-
to Jungtinė profesinių sąjungų atstovybės pasirašyta 
Kolektyvinėje sutartyje. Ja taip pat apibrėžtas aiškesnis 
bendradarbiavimas tarp įmonės ir darbuotojų atstovų, 
didesnis dėmesys skiriamas darbo sutarčių sudarymui, 
darbuotojų darbo ir poilsio laikui, darbuotojų saugai dar-
be bei kitoms darbuotojams aktualioms darbo ir sociali-
nėms sąlygoms.  

Bendrovėje yra užtikrinamas lygiavertis atlygis. Dėl pan-
demijos per 2020 m. vidutinis atlyginimas didėjo tik 6,5 
proc. 2021 m. planuojama peržiūrėti visų darbuotojų 
atlyginimus ir juos didinti. Kiekvienas darbuotojas yra 
apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų visą parą – net ir 
susižeidus ne darbo metu, darbuotojas gali gauti drau-
dimo išmoką.

Per 2020 m. visi laiškininkai aprūpinti naujais drabužiais, 
batais. Sėkmingai užbaigus Mobilaus laiškininko projek-
tą, naujais tarnybiniais automobiliais bei moderniomis 
darbo priemonėmis aprūpinti 244 laiškininkai, metų 
pabaigoje beveik visi laiškininkai dirbo su planšetėmis. 
Bendrovė investuoja į pašto skyrių, logistikos centrų at-
naujinimą, taip užtikrinant darbuotojams ne tik moder-
nias ir funkcionalias darbo vietas, bet ir poilsio zonas. Per 
metus atnaujinti 9 pašto skyriai, 4 siuntų centrai, persi-
kelta į naująjį Vilniaus logistikos centrą. Šiuo metu apie 
40 proc. darbuotojų dirba atnaujintose patalpose. 

Bendrovė rūpinasi darbuotojų  kompetencijų kėlimu, 
nuolatos organizuojami mokymai. 2020 m. dėl pande-
mijos didžioji dalis jų vyko virtualioje erdvėje. Mokymuo-
se sudalyvavo net 4416 darbuotojų. 

Nuo strategijos patvirtinimo Lietuvos paštas intensyviai 
investuoja į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą. Bendrovė 
siekia užtikrinti reikalingas darbo priemones, kad darbas 
būtų tinkamai įvertintas ir kiekvienas darbuotojas jaus-
tųsi bendruomenės dalimi. Lietuvos paštas investuoja ir 
į atlygio kėlimą, o taip pat darbuotojų kvalifikacijos to-
bulinimą.

2020 m. atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas atsklei-
dė, kad darbuotojų įsitraukimas siekia 49 proc., net 82 
proc. darbuotojų yra patenkinti savo darbu. 

VIENAS SVARBIAUSIŲ PRIORITETŲ – 
DARBO SĄLYGŲ GERINIMAS

Lietuvos paštas yra strateginės reikšmės įmonė, kuri 
privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą ir paslaugų tei-
kimą net ir pandemijos metu. Jos metu pašto darbuoto-
jai dirba priešakinėse linijose, todėl bendrovė investavo 
1 mln. Eur į apsaugos priemones: darbuotojai aprūpinti 
apsauginėmis kaukėmis, dezinfekciniais skysčiais, pašto 
skyriuose įrengtos specialios pertvaros. 

Vienas iš svarbiausių modernios organizacijos elementų 
yra darbuotojų lygybė ir nediskriminavimas ne vien ly-
ties pagrindu, bet ir kitu pagrindu – visiems įmonėje sie-
kiame užtikrinti vienodas sąlygas. Tai atspindi ir vadovų 
santykis. Moterys užima 65 proc. vadovaujančių pareigų. 
Bendras lyčių santykis bendrovėje yra 80 proc. moterų ir 
20 proc. vyrų.   

2020 m. skirta daug dėmesio organizacijos vidinės kul-
tūros puoselėjimui: organizuota iniciatyva „Pietūs su 
kolega“, kai susipažįsta skirtingų skyrių bei miestų dar-
buotojai; savo patirtimi skirtingose srityse, hobiais dar-
buotojai dalinasi „Žinių įkrovos dienose“; per didžiąsias 
metų šventes organizuotos gerumo siuntos sunkiau 
gyvenančių kolegų vaikams; įmonė apdovanoja ilgame-
čius darbuotojus. Metų pabaigoje veiklą pradėjo vertybių 
ambasadoriai, kurie savo veikla kasdien primena apie 
Bendrovės vertybes, jų dėka inicijuoti „Pašto bičių“ ap-
dovanojimai. Itin svarbus buvo darbuotojų susitelkimas 
šventiniu laikotarpiu – kolegos padėjo vieni kitiems sa-
vanoriškai dirbdami logistikos centruose, mobiliuosiuo-
se punktuose, paštuose. 

STRATEGINIAI PRIORITETAI:

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI:

SOCIALINĖ SRITIS

Motyvuojančios darbo 
aplinkos kūrimas. 

8 DERAMAS DARBAS
IR EKONOMIKOS
AUGIMAS

4 KOKYBIŠKAS 
IŠSILAVINIMAS 5 LYČIŲ

LYGYBĖ
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Itin svarbiu įvykiu, siekiant užtikrinti gyventojams šiuo-
laikiškas pašto paslaugas, 2020 m. tapo išmanaus 
skirstymo programos įgyvendinimas, tačiau kartu įgy-
vendinti ir kiti svarbūs projektai, leidę didinti paslaugų 
kokybę ir jų prieinamumą klientams. 

Vienas iš tokių projektų – mobilusis laiškininkas. 2020 
m. vasarį įgyvendinus paskutinį projekto etapą, kai į 
apylinkes išvažiavo 55 mobilieji laiškininkai, ši paslau-
ga padengė visą šalies teritoriją. Ši paslauga itin svar-
bi socialiniu aspektu – pašto paslaugos tapo lengvai 
prieinamos atokiausių vietovių gyventojams, ypač, 
senjorams, kuriems pasiekti pašto skyrių neretai buvo 
iššūkis. Remiantis RRT gyventojų apklausos duome-
nimis, beveik 76 proc. apklaustų mobiliojo laiškininko 
lankomų klientų yra labiau patenkinti dabar teikiamo-
mis paslaugomis nei anksčiau veikusio pašto skyriaus. 

Karantino metu išaugus siuntų srautui, ypač paštoma-
tuose, aktyviai plėtėme LP EXPRESS paštomatų tinklą. 
Per metus įrengta 110 naujų paštomatų, taip pat plėsti 
esami – metų pabaigoje per paštomatus vienu metu 
galėjo keliauti net 43 tūkst. siuntų. Lapkritį pradėtas 
bendradarbiavimas su prekybos tinklu „Lidl“  – iki metų 
pabaigos šalia šių parduotuvių pastatyta apie 40 paš-
tomatų, taip užtikrinant, kad jie būtų patogiose vietose, 
arčiau klientų. Kaip ir 2019 m. įgyvendintas paštoma-
tų populiarinimo projektas. Šį kartą didesnis dėmesys 
skirtas socialiniam aspektui – 4 paštomatus papuošė 

PAŠTO PASLAUGOS – 
ŠIUOLAIKIŠKOS IR DAR PATOGESNĖS

nepriklausomoje Lietuvoje gimusių menininkų laisvės 
tema kurti darbai. Šis projektas buvo simbolinė dovana 
Lietuvai nepriklausomybės 30-mečio proga. 

Per metus pagal naują modernią koncepciją atnaujinti 
9 pašto skyriai. Juose suprojektuotos patogios laukimo 
salės, skyriai pritaikyti žmonėms su negalia, įrengtos 
savitarnos parduotuvės, kuriose klientai gali įsigyti įvai-
rių atnaujinto asortimento siuntų pakavimo priemonių 
bei kitų prekių. Taip pat visuose skyriuose įrengtos spe-
cialios zonos, kuriose klientai be eilės gali palikti sa-
vitarnoje suformuotas siuntas – ši galimybė tapo itin 
svarbi karantino metu, kai dėl išaugusių siuntų kiekių 
ir klientų ribojimo patalpose, susidaro eilės. 2021-ųjų 
pradžioje pagal naują koncepciją buvo įrengti 44 pašto 
skyriais. 

2020-aisiais daug dėmėsio skirta Lietuvos pašto sa-
vitarnai. Karantino metu pasikeitusius gyventojų ap-
sipirkimo įpročius – tai vis dažniau daroma internetu, 
Lietuvos pašto savitarna taip pat keitėsi – ji tapo daug 
funkcionalesnė, daugelis paslaugų perkelta į virtua-
lią erdvę. Savitarnos sistemos atnaujinimas tapo itin 
svarbiu ir dėl įsigaliojančių UPU reikalavimų, taip pat 
dėl įgyvendinamos išmaniojo skirstymo sistemos – visi 
duomenys apie siuntas bei laiškus nuo šiol yra skai-
tmenizuojami.Atnaujinta savitarna tapo daug patoges-
nė klientams – per 2020 m. savitarnoje suformuota 8 
kartus daugiau siuntų nei 2019 m. 

STRATEGINIAI PRIORITETAI:

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI:

SOCIALINĖ SRITIS EKONOMINĖ SRITIS

APLINKOSAUGA

E. komercijos sprendimų 
plėtra klientams.

Viešo intereso paslaugų 
užtikrinimas. 

Veiklos optimizavimas, 
automatizavimas ir 
skaitmenizavimas. 
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Bendrovėje skaidrumu rūpinasi Saugos ir prevencijos de-
partamentas.  

Asmenys, kandidatuojantys į Lietuvos pašto valdybos 
nario, generalinio direktoriaus, direktoriaus ar padali-
nio vadovo pareigas yra vertinami pagal Nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 
ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 
reikalavimus. Lietuvos pašto valdybos nariai, vadovas, 
struktūrinių padalinių vadovai ir pirkimų procedūrose da-
lyvaujantys asmenys yra deklaravę privačius interesus. 
Šios priemonės veiksmingumą patvirtina tai, kad 2020 
m. buvo gauti 2 darbuotojų pranešimai dėl nusišalinimo 
ir 2 darbuotojams buvo teiktos rekomendacijos, nuo kokių 
sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jie turi nusi-
šalinti.

Bendrovė, siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką, 2020 
m. patvirtinto Kontrahentų rizikos vertinimo tvarkos apra-
šą. Jame nustatyta, kuriems kontrahentams privalomas 
stropus patikrinimas, vertinimo kriterijai, rizikos nustaty-
mo metodika ir tolimesni veiksmai dėl nustatytos rizikos 
valdymo. Procesas skaitmenizuotas. 

Taip pat atliktas bendrųjų korupcinių rizikų vertinimas ir 
integravo jas į Bendrovės rizikų valdymo sistemą, atliko 
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pašto žen-
klų leidybos ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimu 
juo srityse, pasitvirtino Dovanų teikimo, priėmimo, vertini-
mo, apskaitos ir saugojimo tvarką.

Darbuotojams buvo parengta Antikorupcinio sąmoningu-
mo ugdymo mokymų programa ir suorganizuoti 3 kursai, 
kuriuose sudalyvavo 1522 darbuotojai. Taip pat atsakin-
giems darbuotojams buvo organizuoti kontrahentų rizikos 
vertinimo mokymai. Vidiniais informaciniais kanalais pa-
teiktas 31 pranešimas šia tema.

Skaidrus, sąžiningas ir aukščiusius standartus atitinkan-
tis elgesys yra neatsiejama Lietuvos pašto veiklos dalis. 
Lietuvos paštas savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos 
mėn. 14  d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
Nr. 1052 patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis 
(2019 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 284 redakcija). Taip pat 
2019 m. patvirtinta Lietuvos pašto įmonių grupės korup-
cijos prevencijos politika. 

Skaidrumas yra vienas iš Bendrovės patvirtinų socialinės 
atsakomybės principų. Bendrovė laikosi teisės aktų rei-
kalavimų, sąžiningos ir skaidrios konkurencijos principų, 
atsakingo gamtinių išteklių naudojimo, sąžiningo kainos ir 
kokybės santykio bei skaidrumo užtikrinimo vykdant pirki-
mų procedūras, kokybės reikalavimų atitikimo ir terminų.  

SKAIDRUMU PAREMTA VEIKLA 
Jau trečius metus iš eilės atlikta anoniminė darbuotų to-
lerancijos korupcijai apklausa atskleidė aukštą darbuotojų 
antikorupcinį požiūrį. Net 96 proc. apklausoje dalyvavusių 
darbuotojų mano, kad bendrovėje netoleruojama korupci-
ja, o 98 proc. darbuotojų, pastebėję korupcijos apraiškas, 
jų netoleruotų ir apie jas praneštų. 

Lietuvos pašte veikia Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai 
ir suinteresuotosios šalys gali saugiai pranešti apie jiems 
žinomus Bendrovėje vykstančius ar vykusius pažeidimus. 
Praeitais metais buvo gauti 108 pranešimai, 64 iš jų pa-
teikė darbuotojai. 

2020 m. Bendrovėje pagal gautą informaciją ir Saugos 
ir prevencijos departamento iniciatyva buvo pradėti 172 
tyrimai, iš kurių 76 proc.  pasitvirtino. Pasitvirtinusiais 
atvejais buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas, vykdytos 
darbo drausminės procedūros ir teiktos rekomendacijos 
procesų tobulinimui. 

kaidrią Bendrovės veiklą atspindi ir kitų organizacijų atlikti 
tyrimai, įvertinimai. Pavyzdžiui, Specialiųjų tyrymų tarny-
ba Lietuvos pašto Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
politiką pripažino kaip pavyzdį. Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija Lietuvos paštą apdovanojo už tvariausiai or-
ganizuotą viešąjį pirkimą. Valdymo koordinavimo centras 
kasmetiniame gerosios valdysenos indekso vertinime 
Lietuvos pašto skaidrumą įvertino teigiamai (A-).

Bendrovė nuolat bendradarbiauja su suinteresuotosiomis 
šalimis, įgyvendinama Susisiekimo ministerijos Bendrovei 
skirtas korupcijos prevencijos priemones, įsitraukdama į 
Valdymo koordinavimo centro, Transparency Internatio-
nal, Generalinės prokuratūros organizuojamus tyrimus, 
dalyvaudama įvairiuose gerosios praktikos dalinimosi su-
sitikimuose ir teikdama informaciją teisėsaugai.

STRATEGINIAI PRIORITETAI:

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI:

SOCIALINĖ SRITIS

Motyvuojančios darbo 
aplinkos kūrimas. 

8 DERAMAS DARBAS
IR EKONOMIKOS
AUGIMAS
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56 tūkst. kilometrų, priemones pristatė į 218 skirtingų 
įstaigų.

Vilniuje, Kaune bei kituose šalies miestuose išplatinti 
savivaldybių paruošti lankstinukai apie COVID-19 pre-
venciją. Laiškininkai į gyventojų pašto dėžutes išplatino 
šimtus tūkstančių lankstinukų, kuriuose buvo pateikta 
tuomet labai svarbi informacija.

Prie daugybės „Maisto banko“ savanorių šį pavasarį 
prisijungė ir Lietuvos pašto mobilieji laiškininkai – jie 
maisto produktus aimiškųjų vietovių gyventojams, net 
ir gyvenantiems atokiausiuose kampeliuose, pristatė 
tiesiai į namus.

Lietuvos paštas prisijungė prie paramos smulkiajam 
verslui iniciatyvos „Planas A“. Pandemijos laikotarpiu 
išaugus elektroninei prekybai, o kartu ir paštomatų po-
puliarumui, smulkiam verslui suteiktos išskirtinės sąly-
gos siųsti per LP EXPRESS paštomatus.

Tradiciškai 2020 m. buvo tęsiamos ir kitos iniciatyvos:
- Lietuvos paštas kartu su Pasauline pašto sąjunga 
kvietė visus Lietuvos moksleivius dalyvauti epistolinio 
rašinio konkurse. Šis konkursas 2020 m. vyko 50-ą 
kartą. Moksleiviai rašė laišką tema „Parašyk laišką ar-
timajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemi-
jos metu“. Dėl karantino šio konkurso laureatai negalėjo 
būti apdovanoti gyvai, todėl Lietuvos paštas pasirūpino, 
kad kiekvieną sveikinimai pasiektu simboliniu būdu – 
laišku ar siunta; 
- Bendrovė prisidėjo prie aktyvaus ir pilietiško jaunimo 
projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ – vasaros pabaigo-
je Lietuvos pašte lankėsi būsimi abiturientai, kurie buvo 
supažindinti su pašto veikla.

Bendrovė kiekvienais metais savanoriškai prisideda 
prie visuomeninių iniciatyvų, kuriomis prisidedama prie 
bendruomenės narių gerovės. 2020 m. buvo išskirtiniai 
dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos, todėl didžioji 
dalis iniciatyvų buvo skirtos padėti kitiems, šioje neį-
prastoje situacijoje susidūrusiems su sunkumais.

Per pirmąjį karantiną, kai šalies medikams reikėjo kuo 
skubiai pristatyti jų darbui būtinas apsaugos priemo-
nes, Lietuvos paštas nedvejodamas ėmėsi šio darbo. 
Vien per kovą – balandį Lietuvos medikams pristatyta 
beveik 28 mln. asmens apsaugos priemonių. Bendrai, 
tai yra 550 tonų, atskraidintų 21 lėktuvu. Per visą ka-
rantino laikotarpį, medikams pristatant apsaugos prie-
mones, Lietuvos pašto kurjeriai nuvažiavo daugiau nei 

VISUOMENINĖS INICIATYVOS 

STRATEGINIAI PRIORITETAI:

DARNAUS VYSTYMO TIKSLAI:

SOCIALINĖ SRITIS

Motyvuojančios darbo 
aplinkos kūrimas. 

8 DERAMAS DARBAS
IR EKONOMIKOS
AUGIMAS

4 KOKYBIŠKAS 
IŠSILAVINIMAS
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PAŠTO ŽENKLŲ
LEIDYBA
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Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia iki 27 naujų 
pašto mokos ženklų. Išleisti ir išimti iš apyvartos pašto 
mokos ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įparei-
goja Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 5 pastrai-
pa). 

Pašto ženklų temos renkamos remiantis Pašto mo-
kos 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 mi-
nėtojo įsakymo III ir IV skirsniais. 

2020 m. į apyvartą buvo išleista 18 naujų pašto mokos 
ženklų (15 pašto ženklų, 2 pašto blokai ir 1 ženklintas 
atvirukas). 

Įmonė, siekdama didinti pašto mokos ženklų žinomu-
mą ir skatinti visuomenės susidomėjimą pašto mokos 
ženklais, įgyvendino šias iniciatyvas:

- birželio mėnesį, siekiant patraukti jaunimo dėmesį, 
pirmą kartą Lietuvos pašto istorijoje, pašto ženklas 
perkeltas į skaitmeninę erdvę – pašto ženklas tema 
,,Kulinarinis paveldas. Šaltibarščiai“ buvo įkeltas į plat-
formą „Giphy“, kuri suteikia galimybę šiuo pašto ženklu 
naudotis socialiniuose tinkluose „Facebook“ bei „Insta-
gram“. Į virtualią erdvę buvo įkeltas ir kalėdinis pašto 

PAŠTO ŽENKLŲ IR ŽENKLINTŲ 
ATVIRUKŲ LEIDYBA 

ženklas. Vasarą sutapo Lietuvos pašto ir VšĮ „Keliauk 
Lietuvoje“ veiksmai: beveik vienu metu išleistas pašto 
ženklas, šaltibarščių žemėlapis, šaltibarščių vandenynu 
papuoštas LP EXPRESS siuntų terminalas bei paleis-
ta reklaminė kampanija, kviečianti atrasti Lietuvą per 
spalvas, kurių viena pagrindinių – šviesiai rožinė šalti-
barščių; 

- minint 500-ąsias Žygimanto Augusto metines Lietu-
vos paštas ne tik išleido šiai progai skirtą pašto ženklą, 
bet ir kvietė rašyti laiškus savo mylimiesiems ir juos 
čia pat išsiųsti  – Vilniuje esančioje kavinėje, simboliniu 
pavadinimu ,,Augustas ir Barbora love story cafe“ visą 
savaitgalį stovėjo speciali pašto dėžutė, visi norintys 
galėjo nemokamai išsiųsti laišką, jį pažymėti tą savait-
galį išleistu pašto ženklu; 

- plėtodamas bendradarbiavimą su filatelistais Lietu-
vos paštas kasmet nuo 2018 m. skiria ,,Metų filatelisto 
nominaciją“. Ja pagerbiami per filateliją Lietuvą garsi-
nantys filatelistus. 2020 m. šia garbinga nominacija 
suteikta Antanui Jankauskui, kuris Lietuvos filatelijai 
jau yra paskyręs daugiau nei 50 metų. 

Su Lietuvos pašto filatelijos veikla bei planais galima 
susipažinti čia.

Generalinė direktorė Asta Sungailienė
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GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ
PASTABOS

2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 

Pajamos pagal sutartis su klientais    3  100 847 411  93 356 878  100 847 411  93 356 878

Kitos pajamos 4, 22  11 214 044  7 819 983  11 214 044  7 819 983

 112 061 454  101 176 861  112 061 454  101 176 861

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (47 108 378) (49 120 127) (47 103 166) (49 114 611)

Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos (29 512 563) (16 245 442) (29 512 563) (16 245 442)

Komunalinių paslaugų sąnaudos (2 025 790) (2 073 361) (2 025 790) (2 073 361)

Trumpalaikės transporto nuomos ir susijusios sąnaudos (2 254 185) (2 679 525) (2 254 185) (2 679 525)

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (2 404 221) (1 931 833) (2 404 221) (1 931 833)

Turto remontas ir priežiūra (3 373 360) (3 392 193) (3 373 360) (3 392 193)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (6 610 170) (5 433 146) (6 613 418) (5 436 394)

Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų savikaina (3 083 462) (3 771 636) (3 083 462) (3 771 636)

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį (2 511 163) (2 365 524) (2 511 163) (2 365 524)

Ryšio sąnaudos ( 920 656) ( 960 867) ( 920 656) ( 960 867)

Finansinio turto vertės sumažėjimas ( 61 909) ( 57 362) ( 62 098) ( 57 362)

Kito turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)    8 ( 106 985)  1 341 682 ( 106 985)  1 341 682

Kitos sąnaudos    5 (10 566 746) (8 583 362) (10 566 692) (8 583 291)

(110 539 586) (95 272 696) (110 537 758) (95 270 357)

Kitas pelnas (nuostoliai)   5   469 203   88 860   469 203   88 860

Veiklos pelnas (nuostoliai)  1 991 070  5 993 025  1 992 899  5 995 364

KONSOLIDUOTA IR ATSKIRA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
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Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2021 m. kovo 31 d. patvirtino ir pasirašė:   

  

GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ
PASTABOS

2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 

Finansinės veiklos pajamos    6   11 229   2 548   11 229   71 784

Finansinės veiklos (sąnaudos)    6 ( 473 466) ( 394 687) ( 473 466) ( 394 687)

Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį  1 528 834  5 600 886  1 530 662  5 672 461

Pelno mokestis    25   54 505 ( 518 587)   54 505 ( 518 587)

Grynasis pelnas (nuostoliai)  1 583 338  5 082 299  1 585 167  5 153 874

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)

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

arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais -

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

arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais

Iš viso bendrųjų pajamų (sąnaudų)  1 583 338  5 082 299  1 585 167  5 153 874

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Greta Juodžiukynienė
Finansų ir administravimo

padalinio direktorė

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)
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GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2020 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2020 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D. 

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Nematerialusis turtas    7  2 983 523  2 377 441  2 983 523  2 377 441

Ilgalaikis materialusis turtas    8  42 897 844  38 411 298  42 903 797  38 420 500

Naudojimo teise valdomas turtas    9  17 094 461  15 200 445  17 094 461  15 200 445

Investicinis turtas    10  1 946 059  2 240 794  1 946 059  2 240 794

Ilgalaikis finansinis turtas    11   133 265   61 086   139 057   66 878

Atidėtojo pelno mokesčio turtas - - - -

 65 055 152  58 291 065  65 066 898  58 306 059

Trumpalaikis turtas

Atsargos    12  3 613 940  3 420 138  3 613 940  3 420 138

Iš pirkėjų gautinos sumos    13  10 867 515  9 161 825  10 867 515  9 167 705

Sutarčių turtas    14  19 848 353  16 979 402  19 848 353  16 979 402

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių  sąnaudos    15   575 725  1 094 076   575 701  1 094 052

Kitos gautinos sumos    16  4 199 136  4 008 692  4 085 316  3 894 872

Pinigai ir pinigų ekvivalentai    17  9 788 081  6 204 557  9 749 183  6 154 703

 48 892 749  40 868 691  48 740 007  40 710 873

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui   936 374 -   936 374 -

 49 829 123  40 868 691  49 676 381  40 710 873

Turto iš viso  114 884 277  99 159 756  114 743 279  99 016 932

KONSOLIDUOTA  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2020 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2020 M. 
GRUODŽIO 31 D.

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D. 

NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas    18  32 791 579  32 791 579  32 791 579  32 791 579
Privalomasis rezervas    19   861 544   861 544   861 254   861 254
Kiti rezervai    19 - - - -
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   42 650 (1 540 693) ( 98 059) (1 683 227)
Nuosavo kapitalo iš viso  33 695 773  32 112 430  33 554 774  31 969 606

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos    20  13 533 335  5 000 000  13 533 335  5 000 000
Nuomos įsipareigojimas    21  13 252 397  12 470 649  13 252 397  12 470 649
Ilgalaikės išmokos darbuotojams    23   194 109   284 906   194 109   284 906
Dotacijos ir subsidijos    24   95 007   67 075   95 007   67 075
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas    25   344 509   755 960   344 509   755 960

 27 419 357  18 578 590  27 419 357  18 578 590

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos    20   966 667  7 426 341   966 667  7 426 341
Skolos tiekėjams  18 179 740  14 962 289  18 179 740  14 962 289
Sutarčių įsipareigojimai    26  6 093 529  5 120 717  6 093 529  5 120 717
Nuomos įsipareigojimo einamųjų metų dalis    21  3 655 530  2 862 489  3 655 530  2 862 489
Sukauptos sąnaudos    27  23 418 614  17 278 612  23 418 614  17 278 612
Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis    23   293 659   304 322   293 659   304 322
Pelno mokestis    25 - - - -
Kitos mokėtinos sumos    28  1 161 409   513 966  1 161 409   513 966

 53 769 148  48 468 736  53 769 148  48 468 736

Įsipareigojimų iš viso  81 188 505  67 047 326  81 188 505  67 047 326

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2021 m. kovo 31 d. patvirtino ir pasirašė:   

  

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Greta Juodžiukynienė
Finansų ir administravimo

padalinio direktorė

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Grynasis pelnas (nuostoliai)  1 583 338  5 082 299  1 585 167  5 153 874

Nepiniginių (pajamų) sąnaudų atstatymas:

Pelno mokestis    25   356 946   267 773   356 946   267 773

Nusidėvėjimas ir amortizacija 7, 8, 9, 24  6 610 170  5 276 293  6 613 418  5 279 539

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostolis (pelnas) 4, 5 (3 721 509) ( 28 738) (3 721 509) ( 28 738)

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

7, 8   215 888 (1 335 993)   215 888 (1 335 993)

Naudojimo teise valdomo turto/įsipareigojimo pokytis 9   186 904   214 558   186 904   214 558

Iš pirkėjų gautinų sumų, ilgalaikių gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimo pokytis 12, 13 ( 62 669)   71 091 ( 62 669)   71 091

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

Ilgalaikių išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)    23 ( 101 460) ( 256 490) ( 101 460) ( 256 490)

Atidėjinių pasikeitimas    28   318 303 ( 592 402)   318 303 ( 592 402)

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis    25 ( 411 451)   250 814 ( 411 451)   250 814

Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas    6   462 237   392 139   462 237   322 903

 5 436 698  9 341 344  5 441 775  9 346 929

KONSOLIDUOTA IR ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas    12 ( 193 313) ( 279 079) ( 193 313) ( 279 079)

Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas    13 (1 685 689) (2 937 052) (1 679 809) (2 942 932)

Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų  (padidėjimas) 
sumažėjimas

15, 16   345 612  1 382 786   345 612  1 386 359

Sukauptų pajamų / sutarčių turto pasikeitimas    14 (2 868 951) (3 781 035) (2 868 951) (3 781 035)

Skolų tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)  3 188 269  3 251 029  3 188 269  3 154 470

Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas    28   365 113 ( 507 080)   365 114 ( 507 080)

Sukauptų sąnaudų/sutarčių įsipareigojimų pasikeitimas 26, 27  7 112 814  4 329 803  7 112 814  4 329 803

Sumokėtas pelno mokestis    25 ( 374 650) ( 806 101) ( 374 650) ( 806 101)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  11 325 903  9 994 615  11 336 861  9 901 335

Investicinės veiklos pinigų srautai

Ilgalaikio turto (įsigijimas) 7, 8 (17 924 256) (10 369 197) (17 924 256) (10 369 198)

Ilgalaikio turto perleidimas 7, 8  12 593 485   44 984  12 593 485   44 984

Investicijų į kitas įmones/ įstaigas (padidėjimas)sumažėjimas    11 ( 30 000) ( 30 000) ( 30 000) ( 30 000)

Gautos palūkanos   4 907   1 204   4 907   64 560

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (5 355 864) (10 353 009) (5 355 864) (10 289 654)
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘ METAI

GRUPĖ BENDROVĖ

PASTABOS 2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 

Finansinės veiklos pinigų srautai

Paskolų gavimas  9 500 000  5 000 000  9 500 000  5 000 000

Paskolų (grąžinimas) (7 426 339) (1 136 341) (7 426 339) (1 136 341)

Nuomos (mokėjimai) (3 929 188) (2 320 778) (3 929 188) (2 320 778)

(Sumokėtos) nuomos  palūkanos ( 311 584) ( 214 559) ( 311 584) ( 214 559)

(Sumokėtos) palūkanos kredito įstaigoms ( 219 406) ( 367 348) ( 219 406) ( 367 348)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (2 386 517)   960 974 (2 386 517)   960 974

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  3 583 522   602 580  3 594 480   572 655

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  6 204 557  5 601 976  6 154 703  5 582 048

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  9 788 081  6 204 557  9 749 183  6 154 703

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2021 m. kovo 31 d. patvirtino ir pasirašė:   

  

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Greta Juodžiukynienė
Finansų ir administravimo

padalinio direktorė

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVAS KAPITALAS, TENKANTIS BENDROVĖS AKCININKAMS

GRUPĖ PASTABOS ĮSTATINIS 
KAPITALAS

PRIVALOMASIS 
REZERVAS KITI REZERVAI NEPASKIRSTYTASIS 

PELNAS IŠ VISO

Likutis 2019 m. sausio 1 d.  32 791 579   861 544 - (6 622 992)  27 030 131

Grynasis pelnas (nuostoliai) - - -  5 082 299  5 082 299

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -

Viso bendrųjų pajamų - - -  5 082 299  5 082 299
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.  32 791 579   861 544 - (1 540 693)  32 112 430
Likutis 2020 m. sausio 1 d.  32 791 579   861 544 - (1 540 693)  32 112 430

Grynasis pelnas - - -  1 583 338  1 583 338

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -

Viso bendrųjų pajamų - - -  1 583 338  1 583 338

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.  32 791 579   861 544 -   42 650  33 695 773

BENDROVĖ PASTABOS ĮSTATINIS 
KAPITALAS

PRIVALOMASIS 
REZERVAS KITI REZERVAI NEPASKIRSTYTASIS 

PELNAS IŠ VISO

Likutis 2019 m. sausio 1 d.  32 791 579   861 254 - (6 837 101)  26 815 732
Grynasis pelnas (nuostoliai) - - -  5 153 874  5 153 874
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -
Viso bendrųjų pajamų - - -  5 153 874  5 153 874
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.  32 791 579   861 254 - (1 683 227)  31 969 606

Likutis 2020 m. sausio 1 d.  32 791 579   861 254 - (1 683 227)  31 969 606
Grynasis pelnas - - -  1 585 167  1 585 167
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) - - - - -
Viso bendrųjų pajamų - - - 1 585 167 1 585 167
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 32 791 579  861 254 - ( 98 059)  33 554 774

KONSOLIDUOTA IR ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2021 m. kovo 31 d. patvirtino ir pasirašė:   

  

Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Greta Juodžiukynienė
Finansų ir administravimo

padalinio direktorė

(parašas)

Sandra Putrimaitė
Buhalterinės apskaitos departamento 

vadovė, vyriausioji buhalterė

(parašas)
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1 BENDROJI INFORMACIJA 

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

J. Jasinskio g. 16, 
Vilnius, 
Lietuva.

Bendrovė savo veiklą pradėjo 1992 m. sausio 2 d. ir buvo pavadinta Valstybės įmonė Lietuvos 
paštas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 
„Dėl valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštą“ nuo 2006 
m. sausio 3 d. pertvarkė valstybės įmonę Lietuvos paštas į Akcinę bendrovę Lietuvos paštas. 
Grupės veikla apima universaliųjų, kitų pašto, pasiuntinių, spausdinimo, konsultacinių, finansinių 
paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė 0,29 euro (2019 m. gruodžio 31 d.- 0,29 euro).  Bendrovė neturi įsigijusi savų ak-
cijų, visos akcijos yra  paprastosios ir pilnai apmokėtos. Visas Bendrovės akcijas valdo valstybė, 
kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Bendrovė filialų neturi.

2020 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir jos 100 proc. valdomos 
dukterinės įmonės: UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ ir UAB „LP mokėjimų sprendimai“.

Dukterinių įmonių duomenys 2020 m. gruodžio 31 d. buvo:

2020 m. gruodžio 31 d. Grupės  darbuotojų skaičius buvo  4 270  (2019 m. gruodžio 31 d. – 4 753 ).

Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2021 m. kovo 31 d. Bendrovės akci-
ninkas 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 2020 m. 
finansines ataskaitas yra šie:

2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Grupės/Bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptau-
tinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos sąjungoje (toliau – 
ES).

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

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFA-
AK) išaiškinimų taikymas

Grupės/Bendrovės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, 
kurios buvo pritaikytos nuo 2020 m. sausio 1 d.:

- Konceptualiųjų finansinės atskaitomybės pagrindų pataisos

Šios pataisos paskelbtos 2018 m. kovo 29 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedan-
tiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Į persvarstytus Konceptualiuosius pagrindus įtrauktas 
naujas skyrius apie vertinimą; pateiktos finansinių veiklos rezultatų teikimo gairės; patikslintos 
sąvokų apibrėžtys ir gairės, ypač įsipareigojimo apibrėžtis, bei pateikta paaiškinimų dėl svarbių 
sričių, kaip antai išteklių tvarkymo, atsargumo ir vertinimo neapibrėžtumo vaidmens rengiant 
finansines ataskaitas. Pataisos neturėjo reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                           
 UAB „LP mokėjimų 
sprendimai“            

UAB „Lietuvos pašto 
finansinės paslaugos”  

Šalis          Lietuva      Lietuva     
Bendrovės valdomų akcijų dalis         100 proc. 100 proc. 
Investicijos dydis (apskaitinė vertė Eur.)          2 896  2 896
2020 m. pelnas (nuostoliai)              (74 692)  0
Nuosavas kapitalas 2020-12-31 d.               (1 869 452)  1 510
Veikla                          Konsultacinės paslaugos Veiklos nevykdo
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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

- 3-iojo TFAS pataisos - „Verslo apibrėžimai”

3-iojo TFAS pataisos (paskelbtos 2018 m. spalio 22 d. ir taikomos įsigijimams, įvykusiems nuo 
metinio ataskaitinio laikotarpio, prasidedančio 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios). Pa-
taisomis patikslinamas verslo apibrėžimas ir jos taikomos perspektyviai. Bendrovė/ Grupė jas 
taikys verslo įsigijimams nuo 2020 m. sausio 1 d., jei tokių būtų. 

- 1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos - „Reikšmingumo apibrėžimas“ 

Pataisos paskelbtos 2018 m. spalio 31 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Pataisomis patikslinamas reikšmingumo apibrėžimas ir nurodo-
ma, kaip jį reikėtų taikyti – į apibrėžimą įtrauktos gairės, kurios iki šiol atsispindėjo kituose TFAS. 
Be to, patikslinti prie apibrėžimo pateikti paaiškinimai. Galiausiai pataisomis užtikrinama, kad 
reikšmingumo apibrėžimas būtų nuosekliai vartojamas visuose TFAS. Informacija laikytina reikš-
minga, jeigu galima pagrįstai tikėtis, kad jos nepateikimas, iškraipymas ar užgožimas nesvar-
bia informacija turės poveikį bendrosios paskirties finansinių ataskaitų pagrindinių naudotojų 
sprendimams, priimamiems tų finansinių ataskaitų, kuriose pateikiama konkretaus ataskaitas 
teikiančio ūkio subjekto finansinė informacija, pagrindu. Vadovybė atliko pataisų taikymo povei-
kio vertinimą ir mano, kad šių  pataisų pritaikymas neturėjo įtakos  Grupės/Bendrovės finansinei 
būklei ar rezultatams. 

- 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos - „Palūkanų normmų lyginamojo indekso re-
forma“ 

Palūkanų normų lyginamojo indekso reforma“ – 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos 
(paskelbtos 2019 m. rugsėjo 26 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 
m. sausio 1 d. arba vėliau). Šias pataisas paskatino palūkanų normų lyginamųjų indeksų, tokių 
kaip LIBOR ir kitų tarpbankinių palūkanų normų (toliau – TPN), pakeitimas alternatyvia lygina-
mąja norma. Pataisos numato laikinas konkrečių apsidraudimo apskaitos reikalavimų taikymo 
apsidraudimo sandoriams, kuriuos tiesiogiai veikia TPN reforma, išimtis. Bendrovė/ Grupė neturi 
apsidraudimo sandorių, šios pataisos nėra aktualios.

- 16-ojo TFAS pataisos - „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos“ 

Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos“ – 16-ojo TFAS pataisos (paskelbtos 2020 m. ge-
gužės 28 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba 
vėliau). Pataisomis nuomininkams (tačiau ne nuomotojams) suteikiama lengvata, numatanti 
neprivalomą išimtį, leidžiančią nevertinti, ar su COVID-19 susijusi nuomos nuolaida yra nuomos 
pakeitimas. Pataisos neturėjo reikšmingos įtakos Bendrovei/ Grupei.

Nauji standartai, pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidėsian-
tiems 2021 m. sausio  1d arba vėliau; jie nebuvo pritaikyti anksčiau laiko rengiant šias finansi-
nes ataskaitas, tačiau gali būti aktualūs Bendrovei ateityje ir ji vertina šių pataisų įtaką: 

- 1-ojo TAS pataisos - „Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams arba ilgalaikiams“ 

Pataisos paskelbtos 2020 m. sausio 23 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedan-
tiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau. Šiomis siauros apimties pataisomis patikslinama, kad 
įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius arba ilgalaikius, atsižvelgiant į teises, kurios egzistuoja 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įsipareigojimai yra ilgalaikiai, jeigu ūkio subjektas ataskai-
tinio laikotarpio pabaigoje turi esminę teisę atidėti įsipareigojimo įvykdymą ne mažiau nei 12 
mėnesių. Gairėse nebereikalaujama, kad ši teisė būtų besąlyginė. Vadovybės lūkesčiai, susiję 
su tuo, ar ji vėliau pasinaudos teise atidėti įsipareigojimo įvykdymą, neturi įtakos įsipareigojimų 
klasifikavimui. Teisė atidėti įsipareigojimo įvykdymą egzistuoja tik tuomet, jeigu ūkio subjektas 
atitinka visas atitinkamas sąlygas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įsipareigojimas priskiria-
mas trumpalaikiam, jeigu sąlyga pažeidžiama finansinių ataskaitų parengimo datą arba iki šios 
datos, net jeigu iš paskolos davėjo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos gaunamas tokios sąly-
gos atsisakymas. Priešingu atveju, paskola klasifikuojama kaip ilgalaikė, jeigu paskolos sąlyga 
pažeidžiama tik po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Be to, pataisomis patikslinami skolos, kurią 
bendrovė gali apmokėti konvertuodama ją į nuosavą kapitalą, klasifikavimo reikalavimai. „Ap-
mokėjimas“ apibrėžiamas kaip įsipareigojimo išnykimas atsiskaičius pinigais, kitais ekonominę 
naudą teikiančiais ištekliais arba ūkio subjektui priklausančiomis nuosavybės priemonėmis. 
Numatyta išimtis konvertuojamoms priemonėms, kurios gali būti konvertuojamos į nuosavą 
kapitalą, tačiau tik toms priemonėms, kuomet konvertavimo pasirinkimo sandoris klasifikuo-
jamas kaip nuosavybės priemonė kaip atskiras sudėtinės finansinės priemonės komponentas. 

- 1-ojo TAS pataisos - „Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams arba ilgalaikiams, įsiga-
liojimo datos atidėjimas“ 

Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams arba ilgalaikiams, įsigaliojimo datos atidėjimas“ 
– 1-ojo TAS pataisos (paskelbtos 2020 m. liepos 15 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2023 m. sausio 1 d. arba vėliau). 1-ojo TAS pataisa „Įsipareigojimų prisky-
rimas trumpalaikiams arba ilgalaikiams“ buvo paskelbta 2020 m. sausio mėn., o jos pirminė 
įsigaliojimo data buvo 2022 m. sausio 1 d. Tačiau, reaguojant į Covid-19 pandemiją, įsigaliojimo 
data buvo atidėta vieneriems metams, siekiant įmonėms suteikti daugiau laiko įgyvendinti pa-
keistose gairėse numatytus klasifikavimo pasikeitimus.

Įplaukos iki naudojimo pagal numatytą paskirtį“, „Nuostolingos sutartys – sutarties įvykdymo 
išlaidos“, „Nuoroda į Konceptualiuosius pagrindus“ – siauros apimties 16-ojo TAS, 37-ojo TAS 
ir 3-ojo TFAS pataisos ir 2018–2020 m. ciklo Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų 
metiniai patobulinimai – 1-ojo TFAS, 9-ojo TFAS, 16-ojo TAS ir 41-ojo TAS pataisos (paskelbtos 
2020 m. gegužės 14 d. ir taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 
1 d. arba vėliau, nepatvirtinti ES). 
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Kiti nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau, kurie dar nėra patvirtinti Europos Sąjungoje ir 
nebuvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, tikėtina, nėra aktualūs bendrovei arba netu-
rės reikšmingos įtakos. 

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 atas-
kaitiniams 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 tarpu-
savio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra 
eliminuojami. Nuosavybė ir grynasis rezultatas, priskirtini nekontroliuojantiems akcininkams, 
finansinės būklės ataskaitoje ir bendrųjų pajamų ataskaitoje yra parodomi atskirai.

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kur Bendrovė:

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

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

- gali naudotis savo galia valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama, kad paveiktų investuotojo 
grąžos dydį.

2.4 Verslo jungimai

Verslo jungimai apskaitomi naudojant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra nustatoma sude-
dant pervesto atlygio tikrąją vertę įsigijimo dieną ir mažumos dalies įsigytame subjekte, jei tokia 
yra, sumą. Kiekvieno verslo įsigijimo atveju pirkėjas įvertina mažumos dalį įsigytame subjekte 
arba tikrąja verte, arba proporcinga įgyjamo subjekto identifikuojamo grynojo turto dalimi. Su 
įsigijimu susijusios patirtos išlaidos yra nurašomos, įtraukiant jas į administracines sąnaudas.

Jei verslo jungimas vykdomas etapais, pirkėjo iš anksčiau valdoma nuosavybės dalis įgyjamoje 
įmonėje yra įvertinama tikrąja verte įsigijimo dieną per bendrųjų pajamų ataskaitą. Neapibrėžta 
atlygio dalis, kurią pirkėjas turės mokėti, pripažįstama tikrąja verte įsigijimo dieną. Neapibrėžtojo 
atlygio, kuris laikomas turtu ar įsipareigojimu, tolimesni įvertinimai tikrąja verte bus pripažinti 
pagal 9 TFAS: arba per pelną/nuostolį, arba kaip pokytis kitose bendrosiose pajamose. Jei nea-
pibrėžtasis atlygis yra klasifikuojamas kaip nuosavas kapitalas, jis nėra  pakartotinai vertinamas, 
o jo vėlesnis mokėjimas yra apskaitomas nuosavo kapitalo dalyje. 

Prestižas yra pripažįstamas įsigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas pervestas atlygis, įskai-
tant pripažintą mažumos dalies sumą, viršija grynąją įsigyjamo turto ir įvertintų įsipareigojimų 
sumą.

Jei šis atlygis yra mažesnis nei tikroji įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto vertė, skirtu-
mas yra pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Po pirminio pripažinimo prestižas yra aps-
kaitomas įsigijimo verte, atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Vertės 
sumažėjimo įvertinimo tikslais verslo jungimo metu įgytas prestižas nuo įsigijimo datos yra 
priskiriamas tiems Grupės įplaukas kuriantiems vienetams, kurie, kaip tikimasi, turės naudos 
iš susijungimo, nepriklausomai nuo to, ar įgyjamos įmonės kitas turtas ar įsipareigojimai yra 
priskiriami šiems vienetams. 

Kai prestižas sudaro įplaukas kuriančio vieneto dalį, ir to vieneto sudėtyje esančios veiklos dalis 
yra parduodama, prestižas, susijęs su parduota veikla, yra įtraukiamas į parduodamos veiklos 
apskaitinę vertę, nustatant pelną arba nuostolius iš veiklos pardavimo. Tokiu atveju parduotas 
prestižas yra įvertinamas atsižvelgiant į parduotos veiklos santykinę vertę lyginant su likusia 
įplaukas kuriančio vieneto dalimi.

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

Bendrovės nuomone toks atvaizdavimo metodas bus vartotojams lengviau suprantamas ir pa-
lyginamas.  
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2.5 Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, va-
dovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, 
įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui.  Šių finansinių 
ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikes išmokas darbuo-
tojams (2.22 ir 23 pastabos), turto vertės sumažėjimą (2.11, 2.23, 7, 8, 11, 13, 14 ir 16 pasta-
bos), turto naudingo tarnavimo laikotarpius (2.8, 2.9, 2.10, 7, 8 ir 9 pastabos), atidėtąjį pelno 
mokestį (2.13 ir 25 pastabos), sukauptų pajamų /sutarčių turto pripažinimą (2.6 ir 14 pastabos) 
ir sukauptų sąnaudų pripažinimą (2.6 ir 26 pastaba), periodinių leidinių pristatymo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams paslaugų kompensavimo gautinos sumos nustatymą (16 pastaba) ir 
16 TFAS taikymo įtakos nustatymą (2.1, 9 ir 21 pastaba). Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti 
prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaito-
mas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 

2.6 Pajamų pripažinimas 

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

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

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

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

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

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

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

Pajamų pagal sutartis su klientais pripažinimo principai :                                             

Pašto paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos

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

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

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

Pašto paslaugų teikimo užsienio paštams pajamos/sąnaudos

Dalis Grupės/Bendrovės veiklos grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuo-
jamos suteiktų pašto paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Re-
miantis šiais susitarimais, Grupė/Bendrovė faktinius siuntinių duomenis, apimančius suteiktų/
gautų pašto paslaugų kiekius bei gautinas/mokėtinas sumas, pateikia ir derina su pašto paslau-
gų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius.  
Faktiniai duomenys, apimantys pašto korespondencijos siuntimo suteiktų/gautų pašto paslau-
gų kiekius, pateikiami ir derinami su pašto paslaugų pirkėjais/tiekėjais (tarptautiniais paštais) 
ketvirčiui pasibaigus dažniausiai per 2-3 mėnesius. Faktinių pašto korespondencijos gautinų / 
mokėtinų sumų  skaičiavimas vykdomas po pusmečio, pasibaigus  ataskaitiniam laikotarpiui, 
kai patikslinami faktiniai įkainiai. Faktiniai įkainiai yra paremti paslaugų kokybės tyrimais ir yra 
nustatomi atskiroms šalims tik praėjus nepilniems metams po ataskaitinio laikotarpio 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 pas-
laugas Grupė/Bendrovė vertina faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis bei vėliausius žinomus 
galiojančius įkainius ir paslaugų kiekių statistiką.
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Pasiuntinių ir terminalų paslaugų teikimo Lietuvos klientams pajamos

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

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

Prekių pardavimo pajamos

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

Kitų pajamų pripažinimo principai:

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

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

Finansavimo elementai

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

Patirtų prenumeratos nuostolių kompensacija

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

Remdamasi TAS 20- reikalavimu ir atsižvelgdama į tai, kad minimi nuostoliai atsiranda iš paslau-
gos kainos apribojimo, 2020 m. Bendrovė pakeitė apskaitos politiką, atvaizduojant prenume-
ratos nuostolių kompensaciją ir bendrųjų pajamų ataskaitoje atvaizduoja kaip kitas pajamas 
(anksčiau bendrųjų pajamų ataskaitoje buvo atvaizduojama kaip patirtų sąnaudų atstatymas). 

Pajamų pripažinimo kriterijai

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

2.7 Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  principu tuo ataskaitiniu 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 sąnaudo-
mis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. 
Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų 
dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.

2.8 Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Įsigytas nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės 
sumažėjimo nuostolius. Įsigyto nematerialaus turto savikaina yra didinama tiesiogiai su turto 
įsigijimu susijusiomis pridėtinės vertės mokesčio sąnaudomis, kurios nėra grąžinamos pagal 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Amortizacija apskaitoma bendrųjų pajamų ataskaitoje tie-
siogiai proporcingu metodu per 3 - 10 metų naudingojo tarnavimo laikotarpį.

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

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

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

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

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigiji-
mo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti 
arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Ilgalaikio materialiojo turto vertė yra didinama ir tiesiogiai su 
turto įsigijimu susijusiomis pridėtinės vertės mokesčio sąnaudomis, kurios nėra sugrąžinamos 
pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patir-
tos 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 tarna-
vimo laikotarpius:

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

2.10 Investicinis turtas 

Grupės/Bendrovės investicinį turtą sudaro ilgalaikis nekilnojamas turtas, kuris laikomas paja-
moms iš nuomos gauti. Grupėje/Bendrovėje investiciniu turtu laikomas turtas, kuris  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 nusidėvė-
jimą ir pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius. Pradinę investicinio turto vertę sudaro įsigi-
jimo 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 (ap-
skaičiuojamos kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra įtrau-
kiamos į tų metų bendrųjų pajamų ataskaitą. Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada ir 
tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.

2.11 Turto vertės sumažėjimas

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas 

Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto 
vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas 
apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotar-
piais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės suma-
žėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas bendrųjų pajamų 
ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.

 Pastatai                                                                                                                                15 - 80 metų
Mašinos ir įrengimai                                                                                                             6 - 10 metų
Transporto priemonės                                                                                                                10 metų
Kompiuterinė technika                                                                                                           3 - 7 metai
Ryšių priemonės                                                                                                                    3 - 15 metų
Baldai                                                                                                                                             10 metų
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                                                                         6 - 15 metų
Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                                                      4 - 10 metų
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2.12 Tikrosios vertės vertinimas

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

- pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje;

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

Pagrindinė arba palankiausia rinkos turi būti prieinamos Grupei/Bendrovei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma naudojant prielaidas, kurias rinkos dalyviai nau-
dotų įvertinant turto ir įsipareigojimų kainą, darant prielaidą, kad jie veikia siekdami geriausio 
ekonominio rezultato.

Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kai-
nomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo 
aplinkybių.

Grupė/Bendrovė naudoja vertinimo metodikas, kurios esamomis aplinkybėmis yra tinkamos ir 
apie kurias turima pakankamai duomenų tikrajai vertei nustatyti, naudodama kuo daugiau svar-
bių stebimų duomenų ir kuo mažiau nestebimų duomenų.

Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėje atas-
kaitoje, yra suskirstomi pagal toliau aprašomą tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai 
vertei nustatyti naudojamais reikšmingais žemiausio lygio duomenimis:

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

2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose naudojami tiesiogiai ar netiesiogiai rinkoje stebimi že-
miausio 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) kie-
kvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Gautinų sumų iš užsienio paštų vertės sumažėjimas yra vertinamas individualiai kiekvienam 
klientui (užsienio paštui). Vertinant vertės sumažėjimą yra vadovaujamasi dviejų komponentų 
sandauga: i) numatoma įsipareigojimo nevykdymo tikimybė ir ii) tikėtini nuostoliai įsipareigoji-
mo nevykdymo atveju. Apskaičiuojant numatomos įsipareigojimo nevykdymo tikimybės reikšmę, 

Grupė ir Bendrovė laiko, kad konkrečios šalies Kredito rizikos apsikeitimo sandorių instrumentų 
(toliau CDS) kaina nusako tikimybę, jog atsitiks nemokumo įvykis. Jeigu nėra laisvai prieinamų 
CDS kainų, CDS kaina yra priskiriama pagal kredito reitingo vertinimo agentūros Moody’s suteiktą 
kredito reitingą šaliai, kurioje veikia užsienio paštas, o jeigu Moody’s nėra suteikusi kredito rei-
tingo konkrečiai šaliai, yra priskiriama aukščiausia rinkoje esanti CDS kaina. Grupė ir Bendrovė, 
apskaičiuojant tikėtinų nuostolių įsipareigojimo nevykdymo atveju komponento reikšmę, remiasi 
kokiai kategorijai priskiriamos valstybės, kurioje veikia užsienio paštas, obligacijos. Obligacijos 
yra skirstomos į investicinio lygio ar spekuliacinio lygio. Lygiai yra priskiriami pagal žemiausią, 
iš trijų reitingo vertinimo agentūrų(Standard & Poor’s, Mooy’s, Fitch) reitingą. Grupė ir Bendrovė 
daro prielaidą, kad tikėtini nuostoliai įsipareigojimo nevykdymo atveju, kai valstybės obligacijos 
priskiriamos investiciniam lygiui, sudaro 75 proc. visų galutinių atsiskaitymo sumos, o spekulia-
cinio lygio - 100 proc.“

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

2.13 Pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno 
mokestis yra apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra susi-
jęs 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 nu-
traukiamas, jeigu Grupės/Bendrovės įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susida-
rė, 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. eina-
mųjų mokestinių metų apmokestinamojo pelno.

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis at-
spindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės gry-
nąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, 
kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas 
įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti finansinės 
būklės ataskaitos datą. 
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Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek vadovybė 
tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno pro-
gnozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis 
nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose. Atidėtojo pelno mokesčio turtas nėra pripažįstamas 
nuo nepanaudotų galimų  pelno mokesčio  lengvatų.

2.14 Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesniąją iš apskaitinės ir tikrosios ver-
tės, atėmus pardavimo išlaidas. Ilgalaikis turtas priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balan-
sinė vertė atsipirks jį parduodant, o ne tęsiant jo eksploataciją. Ši sąlyga tenkinama tik tuomet, 
kai pardavimas yra labai tikėtinas ir turtas yra visiškai paruoštas greitam pardavimui. Esminės 
tikėtino pardavimo sąlygos -  akcininko patvirtintas sprendimo parduoti bei neatšaukiamos pir-
kimo sutarties pasirašymas su ilgalaikio turto pirkėju. Perklasifikavus ilgalaikį turtą į turtą laiko-
mą 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 taisymus, 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 apskai-
tomi kaip ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai).

2.15 Atsargos

Atsargos apskaitomos jų įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo 
to, kuri iš jų yra mažesnė. Grynoji realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina įprastinėmis 
veiklos sąlygomis, atėmus pardavimų sąnaudas. Savikaina apskaičiuojama FIFO (first-in, first-
out) metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, transportavimo ir kitos išlaidos, tiesiogiai 
priskirtinos jų įsigijimui, bei mokesčiai, kurių Grupė/Bendrovė vėliau neatgauna iš valstybinių ins-
titucijų. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 

2.16 Finansinis turtas

Finansinio turto pirminis pripažinimas ir vertinimas

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

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

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

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

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). 2020 m. ir 2019 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). 2020 m. ir 2019 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių priemonių. 

- Tikrąja verte per pelną ar nuostolius. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių 
finansinių priemonių. 
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Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas (skolos finansinės priemonės)

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

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

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

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas vėliau yra apskaitomas naudojant efektyvios 
palūkanų normos metodą (EIR) atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ar nuostoliai aps-
kaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai turto pripažinimas yra nutraukiamas, turtas yra pakei-
čiamas ar šiam nustatomas vertės sumažėjimas.

Bendrovės finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina apima pinigus ir pinigų ekviva-
lentus, prekybos gautinas sumas, kitas trumpalaikes ir ilgalaikes gautinas sumas ir išduotas 
paskolas.

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 prisi-
ima prievolę be reikšmingo uždelsimo sumokėti visus gautus pinigų srautus trečiajai šaliai pagal 
perleidimo sutartį ir 

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

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

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

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

Finansinio turto vertės sumažėjimas 

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

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

2.17 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai 
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas 
neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

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



116

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2.18 Skolos

Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau jos 
apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti 
per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolį (išskyrus kapitalizuotą dalį - 
žr. žemiau). Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės būklės ataskaitos datos sudaryta 
finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas finansinės būklės ataskaitos datai pagal pobūdį 
buvo ilgalaikis.

Skolinimosi išlaidos 

Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo kriterijus atitinkančio turto įsigijimui, 
statybai ar gamybai, yra kapitalizuojamos kaip atitinkamo turto įsigijimo savikainos dalis. Kitos 
skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Skolinimosi išlaidos apima pa-
lūkanas ir kitas su lėšų skolinimusi patirtas išlaidas. Grupės/Bendrovės pasirinkimu, tikslinės 
paskolos užbaigus tikslinės paskirties turto statybą/įsigijimą netampa bendrosiomis, todėl susi-
jusios skolinimosi išlaidos toliau nekapitalizuojamos. 

2.19 Nuoma

Grupė/Bendrovė kaip nuomininkas

Pagal 16-ojo TFS reikalavimus Grupė/ Bendrovė pripažįsta naudojimo teisės turtą ir nuomos 
įsipareigojimus visoms nuomos rūšims, kurių terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių, išskyrus 
atvejus kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė yra nedidelė. Vadovybės sprendimu ši 
vertė yra nustatyta 1000 eurų.

Pirminiam atvaizdavimui nuomininkas vertina nuomos įsipareigojimą kaip nesumokėtų nuomos 
mokesčių dabartinę vertę, įskaitant šiuos mokesčius:

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

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

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

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

Naudojimo teisės turtas pripažįstamas  suma, lygia lizingo įsipareigojimams, pakoreguotais at-
sižvelgiant į visas iš anksto sumokėtas nuomos įmokas. Nuomos įsipareigojimai buvo pripažinti 
remiantis likusių nuomos mokėjimų dabartine verte, diskontuota naudojant papildomą skolini-
mosi normą pirminio taikymo dieną.

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

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

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

Pirminio pripažinimo metu naudojimo teise valdomo turto savikainą sudaro: 

- nuomos įsipareigojimo pirminio vertinimo suma;

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

- bet kokios nuomininko patirtos pirminės tiesioginės išlaidos; ir 

- turto atstatymo išlaidų įvertis.

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

Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo laikotarpis  1-12 metų.

Mokėjimai, susiję su trumpalaike nuoma ar  tokio turto, kurio nuomos kaina kinta, priklausomai 
nuo sutartyse numatytų kintamų dydžių (kilometrų, valandų skaičiaus) nuoma yra pripažįstami 
sąnaudomis per pelną/nuostolį tiesiniu būdu. Trumpalaike nuoma laikoma 12 mėnesių ar trum-
pesnio termino nuoma. 
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Veiklos nuoma - Grupė/Bendrovė kaip nuomotojas

Nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda Grupės/Bendrovės ne-
prarandama, yra laikoma veiklos nuoma. Pradinės tiesioginės sąnaudos, patiriamos dėl nuo-
mos derybų, yra pridedamos prie nuomojamo turto balansinės vertės ir yra pripažįstamos per 
nuomos laikotarpį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nuomos pajamos. Nuomos įmokos yra 
pripažįstamos pajamomis tuo laikotarpiu, kai yra uždirbamos.

2.20 Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos ir subsidijos (toliau - dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalai-
kiam 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.

2.21 Finansiniai įsipareigojimai

Pirminis pripažinimas ir vertinimas

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

Vėlesnis vertinimas 

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

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius

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

Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami kaip laikomi prekybai, jei jie yra patiriami su atpirkimo 
tikslu artimiausiu metu. Į šią kategoriją taip pat įeina Bendrovės sudarytos išvestinės finansinės 
priemonės, kurios nėra priskiriamos apsidraudimo priemonėmis apsidraudimo santykiuose, kaip 
apibrėžta 9-ajame TFAS. Atskiros įterptosios išvestinės priemonės taip pat priskiriamos kaip lai-
komos prekybai, nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms. Pelnas 
arba nuostoliai, atsiradę iš finansinių įsipareigojimų laikomų prekybai, yra pripažįstami bendrųjų 
pajamų ataskaitoje. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė  neturėjo išvestinių fi-
nansinių priemonių.

Amortizuota savikaina vertinami įsipareigojimai

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 įsiparei-
gojimu 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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2.22 Ilgalaikės išmokos darbuotojams

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš 
Grupės/Bendrovės įmonių sulaukus pensinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo 
dydžio išmoka. 

Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina pripažįstama sąnaudomis iš karto bendrųjų 
pajamų ataskaitoje. Anksčiau patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis lygiomis dalimis per 
vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti išmoką. Dėl išmokų sąlygų pakeitimo (sumažini-
mo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstami iš 
karto. 

Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, 
taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės 
ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą. 
Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsi-
mus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir 
išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, pa-
lūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.23 Investicijos į dukterines įmones 

Atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines įmones yra apskaitomos 
įsigijimo savikainos metodu. Investicijų vertė mažinama pripažįstant investicijų vertės sumažėji-
mą. Toks vertės mažinimas yra vertinamas ir taikomas kiekvienai investicijai atskirai.

2.24 Atidėjiniai

Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Grupė/Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų įsiparei-
gojimą kaip praeities įvykių pasekmę; kuri greičiausiai pareikalaus ekonominių resursų įsiparei-
gojimams vykdyti ir ta suma gali būti patikimai apskaičiuota. Sąnaudos susijusios su atidėjinių 
apskaitymu, yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės 
poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai yra diskontuojami prieš mokestine norma, kuri atspindi įsi-
pareigojimui būdingą riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis 
praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip skolinimosi sąnaudos.

2.25 Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsi-
pareigojimus, susijusius su verslo jungimais. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus 
tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. 

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas fi-
nansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 

2.26 Pobalansiniai įvykiai 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės/Bendrovės padėtį fi-
nansinės būklės ataskaitos dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. 
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikš-
minga. 

2.27 Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansines ataskaitas, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaito-
mos tarpusavyje, išskyrus tuos atvejus, kai atskiras TFAS leidžia arba reikalauja tokio užskaitymo.
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PAJAMOS  PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS PAGAL  RŪŠĮ: GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 m. 2019 m.
Pašto paslaugos (išskyrus UPP) (a)  30 834 300  26 946 421
Universaliosios pašto paslaugos (UPP)  14 940 683  15 005 836
Paslaugos užsienio paštams  21 210 848  19 581 131
Finansinės paslaugos (b)  7 027 319  7 715 230
Kurjerių pašto paslaugos (c)  15 185 976  10 455 827
Mažmeninė ir komisinė prekyba  4 864 141  5 587 653
Periodinių leidinių prenumerata  3 052 136  3 096 807
Tarpininkavimo paslaugos  1 231 343  2 096 157
Kitos paslaugos  2 500 665  2 871 815

 100 847 411  93 356 878

3. PAJAMOS PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS. PARDAVIMO PAJAMOS

a) Pašto paslaugų pajamos (išskyrus UPP) Grupėje/Bendrovėje 
per 2020 m., lyginant su 2019 m. pajamomis, didėjo 14 proc., pa-
grindinė priežastis - išaugusios daiktų siuntimo paslaugų apim-
tys.      
  
b) Finansinių paslaugų pajamų gauta mažiau lyginant su 2019 m., 
sumažėjus pajamoms už tarpininkavimo išduodant kreditus, iš-
mokų išmokėjimo bei perlaidas paslaugas.  

c) Kurjerių pašto paslaugų pajamų augimą įtakojo išaugusios 
siuntų savitarnos paštomatų siuntimo paslaugos.

GRUODŽIO 31 D.
PAJAMOS  PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS PAGAL KLIENTŲ GEOGRAFINĮ REGIONĄ:                                                   GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 m. 2020 m. 2020 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
Lietuva Europos sąjunga Kitos šalys Lietuva Europos sąjunga Kitos šalys

Pašto paslaugos (išskyrus UPP)  24 408 627  4 281 944  2 143 729  24 798 239   541 219  1 606 963
Universaliosios pašto paslaugos (UPP)  14 940 683 - -  15 005 836 - -
Paslaugos užsienio paštams -  8 995 450  12 215 398 (  0)  5 512 092  14 069 039
Finansinės paslaugos  7 021 015    879   5 425  7 706 859   1 127   7 244
Kurjerių pašto paslaugos  14 466 091   539 214   180 671  9 551 175   724 271   180 381
Mažmeninė ir komisinė prekyba  4 848 581   15 560 -  5 572 519   15 134 -
Periodinių leidinių prenumerata  3 052 136 - -  3 096 807 - -
Tarpininkavimo paslaugos   865 868   363 330   2 145  1 641 026   451 870   3 261
Kitos paslaugos  1 867 608   252 726   380 331  2 309 090   70 263   492 462

 71 470 609  14 449 103  14 927 699  69 681 551  7 315 976  16 359 350
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4. KITOS PAJAMOS

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 
Nuoma   462 573   577 259
Kompensacija už prenumeratos nuostolius (a)  6 919 395  6 994 208
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas, grynas rezultatas (b)  3 721 509   28 738
Kitos pajamos   110 566   219 778

 11 214 044  7 819 983

5. KITOS SĄNAUDOS
GRUODŽIO 31 D.

GRUPĖ/BENDROVĖ
2020 M. 2019 M. 

Išorinės siuntų pristatymo paslaugos  5 479 163  5 571 781
Nuomojamų patalpų eksploatacinės sąnaudos   281 863   380 953
Reklama ir reprezentacija   521 712   447 541
Inkasacija ir palydos mokestis   750 848   665 158
Konsultacinės, audito ir apsaugos paslaugos   566 655   465 332
Bankų paslaugos   416 640   276 759
Draudimo paslaugos   41 820   40 161
Ūkio sąnaudos   153 818   104 197
Atsargų, gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų nurašymo 
sąnaudos

  186 255   160 366

Su pašto operacijomis susijusios sąnaudos (a)   740 368   282 813
Kitos sąnaudos  1 427 552   188 230

 10 566 692  8 583 291

GRUODŽIO 31 D.
KITAS PELNAS (NUOSTOLIAI) GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 
Valiutos kurso pasikeitimo pajamos  1 779 741   676 012
Valiutos kurso pasikeitimo sąnaudos (1 310 539) ( 587 152)

  469 203   88 860

a) Bendrovė vykdydama įpareigotąją, periodinių leidinių pristaty-
mo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams, veiklą patiria 
nuostolius, kuriuos kompensuoja valstybė. Nuostoliai susidaro 
dėl to, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtinti didžiausi 
periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenu-
meratoriams tarifai yra reikšmingai mažesni nei paslaugos są-
naudos. Atsižvelgdama į tai, kad nuostoliai atsiranda iš paslau-
gos kainos apribojimo, dėl kurio yra nesurenkama pakankamai 
pajamų nuostoliams padengti, Bendrovė nusprendė kompensa-
ciją už prenumeratos pristatymo nuostolius atvaizduoti Bendrų-
jų pajamų ataskaitos straipsnyje kitos pajamos.   
   
b) Ilgalaikio turto pardavimo grynojo rezultato straipsnyje atvaiz-
duotas ilgalaikio turto pardavimo pajamų ir sąnaudų skirtumas. 
      
 

a)  Didžiausią su pašto operacijomis susijusių sąnaudų  pokytį 
sudaro paštomatų aptarnavimo sąnaudų išaugimas 401 672 
eurais.      
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6. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
                                           GRUODŽIO 31 D.

                                                                           GRUPĖ                                                                 BENDROVĖ
2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M.

Palūkanų pajamos   4 907   1 204   4 907   70 440
Delspinigių pajamos   3 252    234   3 252    234
Kitos finansinės veiklos pajamos   3 070   1 109   3 070   1 109
Finansinės veiklos pajamų iš viso   11 229   2 548   11 229   71 784

Palūkanų (sąnaudos) ( 132 718) ( 152 789) ( 132 718) ( 152 789)
Nuomos įsipareigojimo palūkanos ( 311 584) ( 214 559) ( 311 584) ( 214 559)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) ( 29 164) ( 27 339) ( 29 164) ( 27 339)
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso ( 473 466) ( 394 687) ( 473 466) ( 394 687)
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7. NEMATERIALUSIS TURTAS

GRUPĖ PATENTAI IR LICENZIJOS PROGRAMINĖ ĮRANGA NEBAIGTI PROJEKTAI IŠ VISO

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

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

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.   111 946  1 318 729   946 766  2 377 441
Įsigijimai   71 334   154 977   795 880  1 022 191
Perklasifikavimai tarp grupių - - - -
Nurašymai - - - -
Vertės sumažėjimas - - - -
Amortizacija ( 33 141) ( 382 968) - ( 416 109)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.   150 139  1 090 738  1 742 646  2 983 523

2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė   828 125  8 106 384  2 982 240  11 916 749
Sukauptas vertės sumažėjimas - (1 406 079) (1 239 594) (2 645 673)
Sukaupta amortizacija ( 677 986) (5 609 567) - (6 287 553)
Likutinė vertė   150 139  1 090 738  1 742 646  2 983 523
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Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacija yra įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.        

Įsigijimų straipsnyje nebaigtų projektų skiltyje atvaizduojamas įsigytas, bet dar netinkamas naudoti nematerialus turtas (išmanioji skirstymo programa bei verslo valdymo sistemos naujinimo projektas). 2020 m. Bendrovėje buvo 
sukurta ir kapitalizuota su minėtais projektais susijusio nematerialaus turto, kurio vertė 355 202 eurai (2019 m. - 210 634 eurai).           
        

BENDROVĖ PATENTAI IR LICENZIJOS PROGRAMINĖ ĮRANGA NEBAIGTI PROJEKTAI IŠ VISO

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d.   175 846  1 429 168   592 551  2 197 565
Įsigijimai   4 002   169 192   446 687   619 881
Perklasifikavimai tarp grupių -   92 472 ( 92 472) -
Nurašymai - - - -
Vertės sumažėjimas - - - -
Amortizacija ( 67 902) ( 372 103) - ( 440 005)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.   111 946  1 318 729   946 766  2 377 441

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

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.   111 946  1 318 729   946 766  2 377 441
Įsigijimai   71 334   154 977   795 880  1 022 191
Perklasifikavimai tarp grupių - - - -
Nurašymai - - - -
Vertės sumažėjimas - - - -
Amortizacija ( 33 141) ( 382 968) - ( 416 109)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.   150 139  1 090 738  1 742 646  2 983 523

2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė   828 125  7 466 512  2 046 708  10 341 345
Sukauptas vertės sumažėjimas - ( 766 207) ( 304 062) (1 070 269)
Sukaupta amortizacija ( 677 986) (5 609 567) - (6 287 553)
Likutinė vertė   150 139  1 090 738  1 742 646  2 983 523
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8. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

GRUPĖ PASTATAI IR 
STATINIAI

MAŠINOS IR 
ĮRENGIMAI

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

KITAS MATERIALUS 
TURTAS

NEBAIGTA 
STATYBA IŠ VISO

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

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

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.  23 811 784  4 536 401   554 401  4 099 564  5 409 148  38 411 298
Įsigijimai   926 095  3 810 477 -   931 005  11 327 516  16 995 093
Pardavimai (8 751 041) ( 120 935) - - - (8 871 976)
Nurašymai - (  135) - (  122) ( 108 647) ( 108 904)
Perkelta iš investicinio turto   251 566 - - - -   251 566
Vertės sumažėjimas - ( 106 985) - - - ( 106 985)
Perklasifikavimas tarp grupių  8 961 758   180 140 -   46 015 (9 187 913) -
Perklasifikuota į turtą, skirtą pardavimui ir kitus straipsnius ( 929 554) ( 6 820) - ( 186 902) - (1 123 276)
Nusidėvėjimas ( 425 908) ( 651 328) ( 115 451) (1 356 284) - (2 548 971)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  23 844 700  7 640 815   438 950  3 533 276  7 440 104  42 897 845

2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  40 020 958  12 170 360  3 715 703  8 577 133  7 440 104  71 924 258
Sukauptas nusidėvėjimas (11 435 775) (4 422 560) (3 276 752) (5 043 857) - (24 178 944)
Sukauptas vertės sumažėjimas (4 740 483) ( 106 985) (  1) - - (4 847 469)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  23 844 700  7 640 815   438 950  3 533 276  7 440 104  42 897 845
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BENDROVĖ PASTATAI IR 
STATINIAI

MAŠINOS IR 
ĮRENGIMAI

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

KITAS MATERIALUS 
TURTAS

NEBAIGTA
STATYBA IŠ VISO

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

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  43 872 481  8 797 107  3 715 703  8 076 888  5 409 148  69 871 327
Sukauptas nusidėvėjimas (14 654 548) (4 260 706) (3 160 190) (3 968 121) - (26 043 565)
Sukauptas vertės sumažėjimas (5 406 149) - ( 1 112) - - (5 407 261)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  23 811 784  4 536 401   554 401  4 108 767  5 409 148  38 420 501

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.  23 811 784  4 536 401   554 401  4 108 767  5 409 148  38 420 501
Įsigijimai   926 095  3 810 477 -   931 005  11 327 516  16 995 093
Pardavimai (8 751 041) ( 120 935) - - - (8 871 976)
Nurašymai - (  135) - (  122) ( 108 647) ( 108 904)
Perkelta iš investicinio turto   251 566 - - - -   251 566
Vertės sumažėjimas - ( 106 985) - - - ( 106 985)
Perklasifikavimas tarp grupių  8 961 758   180 140 -   46 015 (9 187 913) -

Perklasifikuota į turtą, skirtą pardavimui ir kitus straipsnius ( 929 554) ( 6 820) - ( 186 902) (1 123 276)

Nusidėvėjimas ( 425 908) ( 651 328) ( 115 451) (1 359 534) - (2 552 221)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  23 844 700  7 640 815   438 950  3 539 229  7 440 104  42 903 798

2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  40 020 958  12 170 360  3 715 703  8 590 126  7 440 104  71 937 251
Sukauptas nusidėvėjimas (11 435 775) (4 422 560) (3 276 752) (5 050 897) - (24 185 984)
Sukauptas vertės sumažėjimas (4 740 483) ( 106 985) (  1) - - (4 847 469)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  23 844 700  7 640 815   438 950  3 539 229  7 440 104  42 903 798
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Grupės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2020 m. sudaro 2 548 971 eurą (2 343 605 eurus 
2019 m.). Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą 2020 m. sudaro  2 552 221 eurą 
(2 346 856 eurus 2019 m.). Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje ilgalaikio materialiojo 
turto nusidėvėjimas yra įtrauktas į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį.
     
Bendrovėje 2020 m. buvo sukurta ir kapitalizuota materialiojo turto (išmanioji skirstymo įranga), 
kurio vertė 106 657 eurai (2019 m. - 16 977 eurai).  
       
2020 m. spalio mėn. buvo kapitalizuotas ir pradėtas naudoti Vilniaus logistikos centro pastatas, 
kurio vertė 10 790 866 eurai.  
      
2020 m. gruodžio 31 d. dalis Bendrovės pastatų, kurių likutinė vertė  5 541 859 eurai, buvo įkeis-
ta Šiaulių bankui kaip banko sąskaitos perviršio (angl. - overdraft) užstatas (20 pastaba). 2019 m 
gruodžio 31 d. - Šiaulių bankui, kaip banko sąskaitos perviršio (angl. - overdraft) užstatas, įkeista      
5 666 786 eurai pastatų likutinės vertės.      
  
       
Grupės vadovybės vertinimu 2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 
reikšmingai nesiskyrė nuo jo atsiperkamosios vertės. 
 
2019 m. gruodžio  31 d. metais Bendrovės ilgalaikio materialaus turto atsiperkamoji vertė buvo 
patikslinta remiantis nepriklausomų turto vertintojų nustatyta ilgalaikio materialaus turto vienetų 
verte. Vertinami buvo atskiri turto vienetai naudojant lyginamąjį ir pajamų metodus. Lyginamasis 
metodas buvo taikomas tuo atveju, kai aktyvioje rinkoje buvo įvykusių analogiško ir panašaus turto 
sandorių. Nustatant ilgalaikio materialaus turto tikrąją vertę pajamų metodu, buvo naudojami du 
vertės skaičiavimo būdai: kapitalizavimo ir diskontuotų pinigų srautų. Vertę nustatant kapitaliza-
vimo skaičiavimo būdu buvo taikoma 8 – 12 proc. kapitalizavimo norma, naudojant diskontuotų 
pinigų srautų skaičiavimo būdą turto teikiamos naudos grynųjų pinigų srautai buvo diskontuojami 
taikant 9,5 – 9,6 proc. diskonto normą. Pajamų metodu buvo vertinamas tik tas turtas, kuris duoda 
ar gali duoti pajamas. Turto vertintojų nustatytos atsiperkamosios vertės atspindi turto vertę verti-
nimo dienos rinkos konjunktūros sąlygomis. Kintant šioms sąlygoms vertinamo turto rinkos vertė 
irgi kis priklausomai nuo šių sąlygų kitimo tendencijų.  
Vertinto turto tikroji vertė pagal 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 
3-čio lygio tikrosios vertės hierarchijos lygiui.

Remiantis vertinimo rezultatais 2019 metais buvo apskaitytas 428 351 Eurų vertės sumažėjimas, 
taip pat, remiantis turto vertinimu, 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo dalinai atstatytas ankstesniais 
metais apskaitytas nekilnojamo turto vertės sumažėjimas, viso vertės sumažėjimo atstatymas - 1 
778 638 Eurų. Bendra įtaka 2019 metų Bendrovės rezultatui - 1 350 287 Eurų - atvaizduota bendrų-
jų pajamų ataskaitos „Kito turto vertės sumažėjimas (atstatymas)“ straipsnyje.

2020 m. Šiaurės  investicinio banko priskaitytos palūkanos bei įsipareigojimo mokestis -96 544 
eurai - buvo apskaityti prie ilgalaikio materialaus turto  (2019 m. - 39 295 eurai).

2020 m. gruodžio mėn. buvo parduotas Vilniaus centrinio pašto pastatas, esantis adresu Gedimino 
pr. 7, Vilniuje. Jo balansinė vertė buvo 8 117 589 eurai, pardavimo kaina - 11 220 000 eurų.  
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9. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS

GRUPĖ/BENDROVĖ ŽEMĖ PASTATAI IR 
STATINIAI

MAŠINOS IR 
ĮRENGIMAI

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

KITAS 
MATERIALUS 

TURTAS
IŠ VISO

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
 Naudojimo teise valdomu turto pripažinimas 2019 m. sausio 1d.   911 600  12 849 672   11 942   145 559   36 878  13 955 651
Pasirašytos naujos sutartys, perskaičiuota kaina   189 885  3 639 251 -   538 225   5 552  4 372 913
Nutrauktos sutartys - ( 674 648) - - - ( 674 648)
Nusidėvėjimas ( 190 769) (2 227 767) ( 5 131) ( 11 777) ( 18 026) (2 453 471)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.   910 716  13 586 508   6 810   672 007   24 404  15 200 444

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
 Likutinė vertė 2020 m. sausio 1d.   910 716  13 586 508   6 810   672 007   24 404  15 200 444
Pasirašytos naujos sutartys, perskaičiuota kaina   845 692  2 342 698   9 352  2 425 553   35 655  5 658 950
Nutrauktos sutartys ( 39 738) ( 115 235) - - - ( 154 973)
Nusidėvėjimas ( 430 669) (2 557 912) ( 8 145) ( 576 073) ( 37 161) (3 609 960)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  1 286 001  13 256 059   8 017  2 521 487   22 898  17 094 461

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

Naudojimo teise valdomas turtas klasifikuotas grupėje „žemė“ - teisė į vietą, kur pastatyti pašto siuntų termi-
nalai. Pastatų ir statinių grupėje atvaizduota teisė į patalpų nuomą, skirtą bendrovės pagrindinei veiklai vykdyti, 
mašinų ir įrengimų grupėje - kortelių skaitytuvų nuoma. 
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11. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
GRUODŽIO 31 D.

GRUPĖ BENDROVĖ
2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M.

Investicijos į dukterines įmones - -   23 543   23 543
Paskolos dukterinėms įmonėms - -  1 951 072  1 951 072
Investicijos į kitas įmones, įstaigas                                                                         (a)   60 000   30 000   60 000   30 000
Po vienerių metų gautinos sumos   243 584   200 242   243 584   200 242

  303 584   230 242  2 278 199  2 204 857
-Suteiktų paskolų dukterinėms įmonėms vertės sumažėjimas - - (1 951 072) (1 951 072)
-Suteiktų investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas - - ( 17 751) ( 17 752)
-Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas ( 170 319) ( 169 156) ( 170 319) ( 169 156)

  133 265   61 086   139 057   66 878

a) 2019 m. Bendrovė tapo viešosios įstaigos „Transporto inova-
cijų centras“ dalininke. 2020 m. buvo padaryti papildomi įnašai            
30 000 eurų, kurie atvaizduoti ilgalaikio finansinio turto straips-
nyje. Bendra įnašų vertė 60 000 eurų. Visi viešosios įstaigos da-
lininkai turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo dalininkų įneštos 
sumos.      
  

10. INVESTICINIS TURTAS

GRUPĖ/BENDROVĖ PASTATAI

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d.  2 724 516
Perklasifikavimas į ilgalaikį materialujį turtą ( 444 514)
Nusidėvėjimas ( 39 207)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  2 240 795

2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  3 407 609
Vertės sumažėjimas ( 611 165)
Vertės sumažėjimo atstatymas   112 356
Sukauptas nusidėvėjimas ( 773 015)
Sukauptas vertės sumažėjimo nusidėvėjimas   105 010
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  2 240 795

GRUPĖ/BENDROVĖ PASTATAI

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.  2 240 795
Perklasifikavimas į ilgalaikį materialujį turtą ( 251 566)
Nusidėvėjimas ( 43 170)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  1 946 059

2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė  2 686 719
Vertės sumažėjimas ( 272 871)
Sukauptas nusidėvėjimas ( 517 437)
Sukauptas vertės sumažėjimo nusidėvėjimas   49 648
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.  1 946 059

Investicinis turtas apima dalį biurų pastatų nuomojamų juridiniams ir fiziniams asmenims. Taip pat jam priski-
riamas turtas nenaudojamas veikloje, bet  iš kurio tikimasi vertės padidėjimo pardavimo metu. Su investiciniu 
turtu susijusios sąnaudos per 2020 metus, kurias sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, bendrųjų pajamų ataskaitoje 
yra apskaitytos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnyje 43 170 eurų (39 207 eurai 
2019 m.).        
      

2020 m. gruodžio 31 d. dalis investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 15 931 euras, buvo įkeista Šiaulių 
bankui kaip banko sąskaitos perviršio (angl. - overdraft) užstatas (20 pastaba).    

Investicinio turto tikroji vertė 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. yra apytikriai lygi jų apskaitinei vertei.  
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13. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS

                                                                                                                                                         GRUODŽIO 31 D.
                                                                                    GRUPĖ                                                                              BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte  8 109 877  7 006 014  8 109 877  7 011 894
Užsienio paštų įsiskolinimas, bendrąja verte  3 269 181  2 729 534  3 269 181  2 729 534

 11 379 058  9 735 548  11 379 058  9 741 428

Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas ( 497 158) ( 573 723) ( 497 158) ( 573 723)
Užsienio paštų įsiskolinimo vertės sumažėjimas ( 14 385) - ( 14 385) -

( 511 543) ( 573 723) ( 511 543) ( 573 723)
 10 867 515  9 161 825  10 867 515  9 167 705

Iš vietos rinkoje teikiamų paslaugų pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 dienų. Su tarptautinių paslaugų pirkėjais suderintų  sąskaitų apmokėjimo terminas yra 6 savaitės. 
Pirkėjų įsiskolinimo 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. 

12. ATSARGOS

Grupės/Bendrovės atsargų vertės sumažėjimas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 35 880 eurus (36 369 eurus 
2019 m. gruodžio 31 d.). Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2020 m. ir 2019 m. Grupės/Bendrovės ben-
drųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį. 

Nurašytų atsargų bei parduotų prekių savikaina apskaityta  Grupės/ Bendrovės  bendrųjų  pajamų ataskaitoje. 
2020 m. parduotų prekių  savikaina buvo 2 635 595 eurai, sunaudoto kuro vertė yra 1 415 226 eurai, kitų 
atsargų savikaina 873 146 eurai. 2019 m. parduotų prekių savikaina - 3 238 196 eurai, sunaudoto kuro vertė       
1 011 353 eurai ir kitų atsargų savikaina - 596 219 eurai. 

Konsignacijos pagrindu laikomų atsargų 2020 m. Grupė/Bendrovė turėjo už 782 191 eurą (1 413 016 eurus - 
2019 m.), šios atsargos nebuvo apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje.

                                                       GRUODŽIO 31 D.
                 GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Atsargos ir medžiagos   135 475   45 421
Filatelinė produkcija   78 114   79 075
Pirktos prekės, skirtos perparduoti  3 436 231  3 332 011

 3 649 820  3 456 507
Vertės sumažėjimas ( 35 880) ( 36 369)

 3 613 940  3 420 138
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UŽSIENIO PAŠTŲ PAŠTŲ ĮSISKOLINIMO VERTĖ PAGAL GRUPES GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ
2020 M. 2019 M.

Investicinio lygio užsienio paštų grupė  2 975 344  2 504 681
Spekuliatyvaus lygio užsienio paštų grupė   279 452   224 853
Viso  3 254 796  2 729 534

GRUPĖ/BENDROVĖ
2018 m. gruodžio 31 d. likutis   551 801
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus   119 992

Nurašyta/atgauta beviltiškų skolų per metus ( 98 070)

2019 m. gruodžio 31 d. likutis   573 723

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus ( 23 864)

Nurašyta/atgauta beviltiškų skolų per metus ( 38 316)

2020 m. gruodžio 31 d. likutis   511 543

Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį.    
      
Vertinant prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą, individualios klientų skolos yra sugrupuojamos pagal pradelsimo laikotarpį. Žemiau, panaudojus  
tikėtinų kredito nuostolių normas ECL apskaičiavimui, pateikta iš pirkėjų gautinų sumų senaties analizė 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.:  
      

Užsienio paštų įsiskolinimo vertės sumažėjimą Grupė/Bendrovė apskaičiavo sugrupuodama užsienio paštus pagal kredito reitingus tų šalių, kuriuose 
užsienio paštai veikia. Grupė/Bendrovė yra įsitikinusi, kad toks paštų sugrupavimas pagal kredito reitingus yra pakankamas pagrindas įvertinti kredito 
kokybei ir nustatyti tikėtinus kredito nuostolius gautinoms sumoms. Užsienio paštų įsiskolinimo vertė pagal grupes po vertės sumažėjimo pateikiama 
žemiau esančioje lentelėje.        
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GRUPĖ APMOKĖJIMO TERMINAS 
NĖRA PRAĖJĘS

IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS, KURIŲ APMOKĖJIMŲ TERMINAS JAU PRAĖJĘS
IKI 30 DIENŲ 30-60 DIENŲ 60 – 90 DIENŲ 90 – 180 DIENŲ >180 DIENŲ IŠ VISO

2019 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte  5 530 826   548 832   215 405   67 310   74 136   569 505  7 006 014
Tikėtinų nuostolių norma (%) 0.004% 0.142% 2.831% 21.860% 57.033% 89.483%
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (  235) (  782) ( 6 098) ( 14 716) ( 42 282) ( 509 610) ( 573 723)

 5 530 591   548 050   209 307   52 594   31 855   59 896  6 432 293
2020 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte  6 065 434   913 695   412 778   69 987   61 871   586 111  8 109 876
Tikėtinų nuostolių norma (%) 0.003% 0.128% 2.805% 17.034% 48.812% 75.426%
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (  202) ( 1 172) ( 11 577) ( 11 922) ( 30 200) ( 442 084) ( 497 158)

 6 065 231   912 523   401 201   58 065   31 672   144 027  7 612 719

BENDROVĖ APMOKĖJIMO TERMINAS 
NĖRA PRAĖJĘS

IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS, KURIŲ APMOKĖJIMŲ TERMINAS JAU PRAĖJĘS
IKI 30 DIENŲ 30-60 DIENŲ 60 – 90 DIENŲ 90 – 180 DIENŲ >180 DIENŲ IŠ VISO

2019 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte  5 536 706   548 832   215 405   67 310   74 136   569 505  7 011 894
Tikėtinų nuostolių norma (%) 0.004% 0.142% 2.831% 21.860% 57.033% 89.483%
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (  235) (  782) ( 6 098) ( 14 716) ( 42 282) ( 509 610) ( 573 723)

 5 536 471   548 050   209 307   52 594   31 855   59 896  6 438 173
2020 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte  6 065 434   913 696   412 778   69 987   61 871   586 111  8 109 876
Tikėtinų nuostolių norma (%) 0.003% 0.128% 2.805% 17.034% 48.812% 75.426%
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (  202) ( 1 172) ( 11 577) ( 11 922) ( 30 200) ( 442 084) ( 497 158)

 6 065 231   912 524   401 201   58 065   31 672   144 027  7 612 720

Pirkėjų, kurie dalyvauja teisminiuose ginčuose su Grupe/Bendrove arba jie turi bankrutuojančios ar likviduoja-
mos įmonės statusą, skoloms nustatomas 100 proc. vertės sumažėjimas. Individualiai vertinamos tų pirkėjų 
skolos, kurių atsiskaitymo terminai priklauso nuo galutinių suderintų kiekių.     
    

Bendrovė laiko, kad skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su finansiniu turtu, jei sutartiniai mo-
kėjimai 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 re-
organizavimo 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.        
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14. SUTARČIŲ TURTAS

15. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS

Grupės/Bendrovės veikla grindžiama tarptautiniais susitarimais, kuriuose reglamentuojamos suteiktų pašto 
paslaugų apskaitos dokumentų išrašymo bei atsiskaitymo taisyklės. Remiantis šiais susitarimais, Grupė/Ben-
drovė 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 turtas. Sutarčių turtas yra teisė į 
atlygį mainais už prekes ar paslaugas, kurios buvo perduotos klientui. Jei Grupė/Bendrovė perduoda prekes ar 
suteikia paslaugas klientui prieš jam sumokant ar prieš mokėjimo terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas 
ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam atlygiui ir mažinamas iš kliento gauto avanso suma. Skaičiuodama 
sukauptas pajamas už suteiktas paslaugas Grupė/Bendrovė vertina faktines suteiktų/gautų paslaugų apimtis 
bei vėliausius žinomus galiojančius įkainius ir paslaugų kiekių statistiką.    
    

2020 m.  gruodžio 31 d. finansinės padėties ataskaitos  išankstinių apmokėjimų už paslaugas straipsnyje nero-
domi  sumokėti užsienio paštams  (paskirtiesiems  operatoriams) išankstiniai apmokėjimai, susiję su tarptau-
tinėmis pašto paslaugomis, jei pastarieji sumokėti tiems patiems užsienio paštams už tas pačias paslaugas, 
kaip ir įsipareigojimų dalyje apskaitytose sukauptose sąnaudose. Minėti išankstiniai apmokėjimai sudengiami 
su sukauptomis sąnaudomis, kaip vienarūšiai turtas ir įsipareigojimai.       
    

Sutarčių turto straipsnyje Bendrovė sukauptas  pajamas iš užsienio paštų atvaizdavo sumažinus jas gautais 
avansais iš tų pačių tarptautinių partnerių už tas pačias suteiktas paslaugas.      
    
Sukauptų pajamų iš užsienio paštų  vertės sumažėjimą Grupė/Bendrovė apskaičiavo sugrupuodama užsienio 
paštus pagal kredito reitingus tų šalių, kuriuose užsienio paštai veikia. Grupė/Bendrovė yra įsitikinusi, kad toks 
paštų sugrupavimas pagal kredito reitingus yra pakankamas pagrindas įvertinti kredito kokybei ir nustatyti ti-
kėtinus kredito nuostolius sukauptoms pajamoms. Sukauptų pajamų iš užsienio paštų įsiskolinimo vertė pagal 
grupes po vertės sumažėjimo pateikiama žemiau esančioje lentelėje.    
    

                          GRUODŽIO 31 D.
                                                 GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 
Ateinančio laikotarpio sąnaudos   180 413   553 017
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas   287 654   414 998
Avansu sumokėtas pelno mokestis   107 634   126 060
Viso   575 701  1 094 076

        GRUODŽIO 31 D.
         GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Sukauptos   pajamos iš užsienio paštų  19 933 186  16 979 402
Sukauptų pajamų iš užsienio paštų vertės sumažėjimas ( 84 833) -
Viso  19 848 353  16 979 402

SUKAUPTŲ PAJAMŲ IŠ UŽSIENIO PAŠTŲ ĮSISKOLINIMO 
VERTĖ PAGAL GRUPES

             GRUODŽIO 31 D.
             GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Investicinio lygio užsienio paštų grupė  19 305 558  16 261 344
Spekuliatyvaus lygio užsienio paštų grupė   542 795   718 058
Viso  19 848 353  16 979 402
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16. KITOS GAUTINOS SUMOS

17. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M.
Prenumeratos nuostolio kompensacijos gautina suma (a)  3 572 613  3 669 430  3 572 613  3 669 430
Avansiniai mokėjimai į biudžetą   113 820   113 820 - -
Kitos gautinos sumos   512 703   225 442   512 703   225 442

 4 199 136  4 008 692  4 085 316  3 894 872

PRENUMERATOS NUOSTOLIO KOMPENSACIJOS GAUTINŲ SUMŲ JUDĖJIMAS: PRENUMERATOS NUOSTOLIO KOMPENSAVIMAS 
Gautina suma  2018 m. gruodžio 31 d.  5 023 073
Priskaičiuota gautina suma per 2019 metus  6 994 208
Gauta kompensacija per 2019 metus (8 347 851)
Gautina suma  2019 m. gruodžio 31 d.  3 669 430
Priskaičiuota gautina suma per 2020 metus  6 919 395
Gauta kompensacija per 2020 metus (7 016 212)
Gautina suma  2020 m. gruodžio 31 d.  3 572 613

a) Bendrovė per 2020 metus patyrė 6 919 395 eurų 
nuostolį teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo 
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą. Pa-
gal  Vyriausybės nustatytą  periodinių leidinių prista-
tymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 
paslaugos nuostolių dengimo tvarką,  per 2020 me-
tus Bendrovei buvo išmokėta 7 016 212  eurų nuos-
tolių kompensacijos (už 2019 metų nekompensuotus 
nuostolius  ir už 2020 m. I pusmečio nuostolius). 2019 
metais išmokėta 8 347 851 euras nuostolių kompen-
sacijos.     

Pinigų ir pinigų ekvivalentų tikroji vertė 2020 m. ir 2019 
m. gruodžio 31 d. yra apytikriai lygi jų apskaitinei vertei. 

Grupė ir Bendrovė turimas pinigines lėšas laiko tik 
aukščiausius reitingus turinčiose kredito įstaigose. 
Vadovybė nenustatė piniginių lėšų vertės sumažėjimo 
požymių ir jų neapskaitė Bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
     
  

                GRUODŽIO 31 D.
                              GRUPĖ                    BENDROVĖ
2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 

Pinigai banke  8 113 192  2 616 978  8 074 294  2 567 124
Pinigai kasoje   778 299  1 671 561   778 299  1 671 561
Pinigai kelyje   896 590  1 916 019   896 590  1 916 019

 9 788 081  6 204 557  9 749 183  6 154 703
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SVERTINIO VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. AKCIJŲ 
SKAIČIUS

NOMINALI 
VERTĖ

APYVARTOJE/ 
365 (DIENOMIS) SVERTINIS VIDURKIS

2018 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410    0 365/365 113 074 410
2019 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410    0 365/365 113 074 410

SVERTINIO VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. AKCIJŲ 
SKAIČIUS

NOMINALI 
VERTĖ

APYVARTOJE/ 
365 (DIENOMIS) SVERTINIS VIDURKIS

2019 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410    0 365/365 113 074 410

2020 m. gruodžio 31 d. akcijų skaičius 113 074 410    0 365/365 113 074 410

2020 M. 2019 M.

Dividendai paskirti akcininkams - -
Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.)  113 074 410  113 074 410
Bendrovės pelnas, tenkantis vienai akcijai (eur.) 0,0140 0,0456

18. ĮSTATINIS KAPITALAS

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso Bendrovės 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro (2019 m. gruodžio 31 d.- 0,29 euro). Paprastosios akcijos sudaro 
pagrindinę bendrovės akcijų dalį. Visų paprastųjų akcijų nominalios vertės yra vienodos. Visos paprastosios 
akcijos suteikia balso teisę. Tik paprastųjų akcijų savininkai turi teisę gauti naujų akcijų, kurios išleidžiamos, 
kai iš bendrovės nepaskirstytojo pelno ar sudarytų iš paskirstytojo pelno rezervų ABĮ nustatyta tvarka didina-
mas įstatinis kapitalas. 2020 gruodžio 31 d. ir  2019 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. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį reikalavimą. 
       
Bendrovės paprastosios akcijos negali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas. Bendrovei neleidžia-
ma įstatuose ar akcijų pasirašymo sutartyje nustatyti dividendo dydį paprastųjų akcijų savininkams. 
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19. REZERVAI

20. FINANSINĖS SKOLOS

Šis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Kasmetinis 
pervedimas į įstatymo numatytą rezervą sudaro 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno, apskaičiuoto 
pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, ir yra privalomas tol, kol šis 
rezervas pasiekia 10 proc. akcinio kapitalo.   2019 m. Grupė/Bendrovė dirbo pelningai, tačiau 2020 m. skirs-
tant  2019 m. nepaskirstytąjį pelną, 5 proc. grynojo ataskaitinio laikotarpio pelno nebuvo pervesti į privalomąjį 
rezervą dėl sukaupto nepaskirstyto nuostolio. 

PROVALOMASIS REZERVAS

Kadangi Bendrovė turi sukaupusi nepaskirstytuosius nuostolius, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 
pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius į 
paskirstytiną pelną (nuostolius) pervedant sumas tokia seka:
1) iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
2) iš privalomojo rezervo.       
 

                                               GRUODŽIO 31 D.
                                                 GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Ilgalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos  13 533 331  5 000 000
Banko sąskaitos perviršis    2 -

 13 533 333  5 000 000

Trumpalaikės finansinės skolos
Bankų paskolos – ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis   966 667 -
Banko sąskaitos perviršis -  7 426 341
Finansinių skolų iš viso  14 500 000  12 426 341

Ilgalaikių finansinių skolų  grąžinimo terminai:
                                               GRUODŽIO 31 D

                                               GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Per vienerius metus   966 667 -
Nuo vienerių iki penkerių metų  9 666 666  5 000 000
Po penkerių metų  3 866 667 -

 14 500 000  5 000 000
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                            GRUPĖ/BENDROVĖ

2018 M. 
GRUODŽIO 31 D.

PINIGŲ GAVIMAS 
(MOKĖJIMAS)

TIKROSIOS VERTĖS 
PASIKEITIMAS KITA 2019 M. 

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

                            GRUPĖ/BENDROVĖ

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D.

PINIGŲ GAVIMAS 
(MOKĖJIMAS)

TIKROSIOS VERTĖS 
PASIKEITIMAS KITA 2020 M. 

GRUODŽIO 31 D.
Banko sąskaitos perviršis  7 426 341 (7 426 339) - -    2
Paskola bankui  5 000 000  9 500 000 - -  14 500 000
Viso  12 426 341  2 073 661 - -  14 500 002

2020 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 mėn. EURIBOR + 2,8 proc.,  3 mėn. EURIBOR 
+ 1,20 proc., 6 mėn. EURIBOR + 0,95 proc.  2019 m. gruodžio 31 d. negrąžintų paskolų palūkanų normos: 3 
mėn. EURIBOR + 2,8 proc., 3 mėn. EURIBOR + 1,2 proc. 
        
2020 m. priskaičiuotos Šiaurės Investicijų Bankui palūkanos -96 544 eurai,  buvo pridėtos prie ilgalaikio ma-
terialaus turto ir nudėvimos per turto naudojimo laikotarpį (40 metų).    
    
Dalis Grupės/Bendrovės  ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto  yra įkeista AB Šiaulių bankui kaip 
banko sąskaitos perviršio (angl. - overdraft) užstatas (8 ir 10 pastabos).    
        
2020 m. gruodžio 31 d. Grupė/ Bendrovė turėjo iki 2021 m. spalio 29 d. galiojančią banko sąskaitos perviršio 
(angl. - overdraft) sutartį dėl 12 mln. eurų su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu. Pagal sutartį banko sąs-
kaitos perviršis yra naudojamas apyvartinio kapitalo finansavimui. Palūkanos už panaudotą perviršį - 3 mėn. 
EURIBOR + 1,20 proc.         

2020 m. gruodžio 31 d. Grupė/ Bendrovė turėjo iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. galiojančią banko sąskaitos pervir-
šio (angl. - overdraft) sutartį su AB Šiaulių bankas. Sutarties suma - 5 792 400 eurų.   
     

2020 m. gruodžio 31 d. Grupė/ Bendrovė yra sudariusi 17,5 mln. eurų vertės tikslinę ilgalaikę paskolos sutartį 
su Šiaurės Investicijų Banku (angl. - Nordic Investment Bank) 10 metų laikotarpiui. Sutarties tikslas: 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. 2020 m. gruodžio 31 d. šios paskolos buvo panaudota 14 500 000 eurų (2019 
m. gruodžio 31 d. - 5 000 000 Eurų).       
 
Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės sąlygos, kurių Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis. 
Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sutartyse numatytus įsipareigojimus vykdė.

2020 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų banko sąskaitos perviršių suma sudarė 17 792 400 eurų (2019 m. gruo-
džio 31 d. - 10 366 059 eurai). 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo panaudota banko sąskaitos perviršio suma, 
o 2019 m pasinaudota - 7 426 341 euras - buvo klasifikuojama kaip trumpalaikės finansinės skolos, nes iki 
sutarties galiojimo pabaigos likę mažiau nei vieneri metai.      
   
Visos paskolos yra eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos.    
    
        

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYČIAI  



137

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

21. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

22. VEIKLOS NUOMA IR PANAUDA

                   GRUODŽIO 31 D.
                                                       GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.  15 333 138  13 955 651
Naujų sutarčių įsipareigojimai  5 658 950  4 372 914
Pasibaigę įsipareigojimai (nutrauktos sutartys) ( 154 973) ( 674 649)
Priskaičiuotos palūkanos   311 584   214 559
Sumokėta nuomotojams (4 240 772) (2 535 337)
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.  16 907 927  15 333 138

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

                   GRUODŽIO 31 D.
                                                        GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Minimalios įmokos
Per vienerius metus  3 991 559  3 120 039
Nuo vienerių iki penkerių metų  9 903 609  8 438 299
Po penkerių metų  5 117 473  5 665 961
Iš viso  19 012 641  17 224 299
Būsimos finansinės sąnaudos
Iš viso (2 104 714) (1 891 161)
Apskaitinė vertė  16 907 927  15 333 138

                   GRUODŽIO 31 D.
                             GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Per vienerius metus   279 489   387 769
Nuo vienerių iki penkerių metų   272 235   322 844
Po penkerių metų   16 497   31 214

  568 221   741 827

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi 173 nuomos sutartis, pagal 
kurias nuomoja 18 229,79 kvadratinius metrus patalpų ir statinių. Neter-
minuotų sutarčių yra 27, o 58 sutarčių galiojimo laikas baigiasi 2021 m., 
tačiau šias sutartis numatoma pratęsti. Vidutinės vieno mėnesio nuomos 
pajamos yra 38 548 eurai.   

Bendrovė turi sudariusi 3 panaudos sutartis su panaudos gavėjais. Šių su-
tarčių pagrindu Bendrovė nuomoja 175,50 kvadratinių metrų patalpų. Pa-
naudos būdu nuomojamo turto likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo  
127 436 eurai. Panaudos teikimo sutartys yra teminuotos (2 sutartys bai-
giasi 2020-12-31, viena iki 2030-08-27).    
    

 2020 m. Bendrovė patyrė 2 254 185 eurus transporto nuomos sąnaudų (2019 m. - 2 679 525 eurus) pagal sudarytas trumpalaikes nuomos sutartis, kurioms nepritaikytas 16 TFAS ir susijusių turto eksploatavimo sąnaudų. Didžioji 
sąnaudų dalis - trumpalaikės automobilių nuomos sąnaudos, kurių nuomos vertė priklauso nuo nuvažiuotų kilometrų ir kitų kriterijų, nuomojamų automobilių priežiūra, mažos vertės turto trumpalaikės nuomos sąnaudos.  
      

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

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės ilgalaikes išmokas darbuotojams sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams, susiję su vienkartinėmis išmokomis išeinantiems į pensiją darbuotojams. Su šių įsiparei-
gojimų apskaitymu susijusios sąnaudos įtrauktos į Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos kitų sąnaudų straipsnį.        

Žemiau pateikiamas pensijinių išmokų  įsipareigojimo darbuotojams kitimas:

                          GRUPĖ/BENDROVĖ

ILGALAIKĖS IŠMOKOS 
DARBUOTOJAMS

ILGALAIKIŲ IŠMOKŲ 
DARBUOTOJAMS 
EINAMŲJŲ METŲ 

DALIS
2018 m. gruodžio 31 d. likutis   325 046   520 672
Pasikeitimas ( 40 140) ( 216 350)
2019 m. gruodžio 31 d. likutis   284 906   304 322
Pasikeitimas ( 90 797) ( 10 663)
2020 m. gruodžio 31 d. likutis   194 109   293 659

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

2020 M. 
GRUODŽIO 31 D. 

2019 M. 
GRUODŽIO 31 D. 

Diskonto norma procentais 0,4 proc. 1,64 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis procentais 27,63 proc. 25,42 proc.
Metinis atlyginimo augimas procentais 3 proc. 3 proc.

2020 m. pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams sumažėjimas susijęs su darbuotojų skaičiaus Bendrovėje pokyčiais.
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Toliau pateiktoje lentelėje atskleidžiama Bendrovės pagrindinių prielaidų jautrumo analizė 2020 m. gruodžio 31 d.:

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

PRIELAIDOS DISKONTO NORMA PLANUOJAMAS METINIS ATLYGINIMO PADIDĖJIMAS DARBUOTOJŲ KAITOS KOEFICIENTAS

Jautrumo lygis
0,4 proc. punkto 

padidėjimas
0,4 proc. punkto 

sumažėjimas
1 proc. punkto 
padidėjimas

1 proc. punkto 
sumažėjimas

1 proc. punkto 
padidėjimas

1 proc. punkto 
sumažėjimas

Įtaka ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimo 
padidėjimas/sumažėjimas

( 3 493)   3 596   8 853 ( 8 420) ( 11 857)   12 755

24. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

GRUPĖ/BENDROVĖ
Bendroji vertė 2019 m. gruodžio 31 d.   79 058
Gauta dotacija   35 976
Nurašyta dotacija -
Bendroji vertė 2020 m. gruodžio 31 d.   115 034

Sukaupta amortizacija 2019 m. gruodžio 31 d.   11 983
Amortizacija už laikotarpį   8 044
Nurašyto turto amortizacija -
Sukaupta amortizacija 2020 m. gruodžio 31 d.   20 027

Grynoji likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.   67 075
Grynoji likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.   95 007
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25. PELNO MOKESTIS

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Pelno mokesčio (sąnaudų) pajamų komponentai:
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) ( 584 464) ( 197 141)
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai   227 518 ( 70 632)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   411 451 ( 250 814)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje   54 505 ( 518 587)

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. 2020 m. ir  
2019 m. pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno mokestį:        

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą ( 229 599) ( 850 869)
Nuolatiniai skirtumai   95 361 ( 457 658)
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai dėl investicinio projekto lengvatos panaudojimo   270 981 -
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai ( 43 463) ( 70 632)
Laikinųjų skirtumų atsiradimas (išnykimas) ( 38 775) ( 145 839)
Sukauptų mokestinių nuostolių panaudojimas, nuo kurių nebuvo pripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas, panaudojimas -   457 682
Nepripažintas atidėtasis pelno mokestis dėl mokestinių nuostolių ir kitų laikinųjų skirtumų - -
Ankščiau nepripažinto atidėtojo pelno mokesčio nuo sukauptų mokestinių nuostolių pripažinimas -   548 729
Pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos   54 505 ( 518 587)
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                                                                                          GRUODŽIO 31 D.    
        GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Atidėtojo pelno mokesčio turto komponentai:
Keliami mokestiniai nuostoliai -   741 408
Sukaupti atostoginiai ir kitos sukauptos sąnaudos   239 148   233 308
Gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimas   79 956   91 514
Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės vertės sumažėjimą   319 104  1 066 230
Minus: realizacinės vertės sumažėjimas - -
Minus: atidėtojo pelno mokesčio turtas, sudengtas su  atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimu - -
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte   319 104  1 066 230

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo komponentai:
Ilgalaikis materialusis turtas ir investicinis turtas ( 663 613) (1 822 190)
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas ( 663 613) (1 822 190)
Minus: atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, sudengtas su atidėtojo pelno mokesčio turtu - -
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, grynąja verte ( 344 509) ( 755 960)

Finansinės būklės ataskaitose atidėtasis pelno mokestis yra pateiktas kaip atidėto pelno mokesčio įsiparei-
gojimas 344 509 eurų (iš finansinės padėties ataskaitos).     
   
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitomi naudo-
jant 15 proc. tarifą.        
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai užskaitomi bendrovės ir kiekvienos 
dukterinės įmonės finansinės būklės ataskaitoje, nes jie abu yra susiję su ta pačia mokesčių administravimo 
institucija.        

2019 m liepos 1 dieną, baigus reorganizavimą, prijungiant AB „Baltic Post“ prie Akcinės bendrovės Lietuvos 
paštas,  7 993 933 eurai sukauptų mokestinių nuostolių, susidariusių AB „Baltic Post“ iki 2019 m. birželio 30 
d., buvo perimti Akcinės bendrovės Lietuvos paštas.      
  
Skaičiuojant 2019 m pelno mokestį buvo panaudota 2 753 846 eurų perimtų mokestinių nuostolių maži-
nančių apmokestinamąjį pelną. 2020 m. pelno mokesčio skaičiavimuose buvo panaudota likusi mokesti-
nių nuostolių dalis 5 240 087 eurų.       
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GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ
2020 M. 2019 M. 

Gauti išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą  4 863 501  4 249 483

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai   916 343   620 565

Ateinančių laikotarpių pajamos   313 685   250 669

 6 093 529  5 120 717

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

2020 m.  gruodžio 31 d. finansinės padėties ataskaitose  sutarčių įsipareigojimų, gautų išankstinių apmokėjimų už paslaugas straipsnyje, nerodomi užsienio paštų sumokėti avansai, susiję su tarptautinėmis pašto 
paslaugomis, jei avansai gauti iš tų pačių užsienio paštų ir už tas pačias paslaugas kaip ir turto dalyje apskaitytose sukauptose pajamose. Minėti gauti išankstiniai apmokėjimai sudengiami su sukauptomis pajamomis, 
kaip vienarūšiai turtas ir įsipareigojimai. 

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ/BENDROVĖ
2020 M. 2019 M. 

Sukauptos sąnaudos už užsienio paštų suteiktas paslaugas (a)  19 130 633  12 700 792
Sukauptas atostogų rezervas  3 899 916  3 660 620
Kintamos darbo užmokesčio dalies, metinių premijų sukaupimas   250 000   350 010
Kita   138 066   567 190

 23 418 614  17 278 612

26. SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

27. SUKAUPTOS SĄNAUDOS

a) Galutinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštų (paskirtųjų operatorių) gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir sąskaitos bus gautos tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitų 
datos. Finansinės padėties ataskaitoje galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos yra mažinamos sumokėtais avansais už tas pačias paslaugas tiems patiems užsienio operatoriams, kaip vienarūšių turto ir įsipareigojimo 
straipsnių dengimas. Grupės/ Bendrovės sukauptų sąnaudų pagrindinės augimo priežastys yra 82,5 proc. išaugęs į užsienį siunčiamų siuntų kiekis ir nuo 2020 m. liepos 1 d. pabrangęs atsiskaitymas su užsienio paštais, 
ypač su JAV, dėl padidintų tarpusavio atsiskaitymų tarifų.        
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28. KITOS MOKĖTINOS SUMOS 

29. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

KREDITO RIZIKA GRUODŽIO 31 D.
                                                           GRUPĖ                                                        BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M.
Iš pirkėjų ir užsienio paštų gautinos sumos  11 622 641  9 935 790  11 622 641  9 941 670
Sutarčių turtas  19 933 186  16 979 402  19 933 186  16 979 402
Kitos gautinos sumos  4 085 316  3 894 872  4 085 316  3 894 872
Suteiktos paskolos - -  1 951 072  1 951 072
Pinigai bankuose ir kelyje  9 009 782  4 532 997  8 970 884  4 483 143
Pirkėjų įsiskolinimo ir suteiktų paskolų vertės sumažėjimas ( 766 695) ( 742 879) (2 717 767) (2 693 951)

 43 884 230  34 600 182  43 845 332  34 556 208

GRUODŽIO 31 D
GRUPĖ/BENDROVĖ

2020 M. 2019 M.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   450 229 ( 3 002)
Restruktūrizavimo atidėjinys (a)   537 000   218 697
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)   176 706   287 146
Kita ( 2 527)   11 125
Kitos mokėtinos sumos  1 161 408   513 965

a) 2020 metais mobilaus laiškininko projektas buvo užbaigtas ir iš-
mokėtos suplanuotos išeitinės kompensacijos darbuotojams. 2020 
m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė įvertino vykdomų investicinių pro-
jektų apimtis bei paruošė atidėjinio apskaičiavimo modelį, susijusį 
su darbuotojų išeitinėmis kompensacijomis. Atidėjinys buvo apskai-
čiuotas vidutinį, planuojamų atleisti darbuotojų, trijų mėnesių atlygį 
padauginus iš dviejų. 2020 metais Grupė/Bendrovė sudarė 537 000 
eurų atidėjinį skirtą su išmanaus skirstymo programa susijusioms 
darbuotojų išeitinėmis kompensacijomis padengti.   
     

„Grupės/Bendrovės finansinį turtą sudaro iš pirkėjų, užsienio paštų bei kitos gautinos sumos, sutarčių turtas, suteiktos paskolos ir pinigai bei pinigų ekvivalentai, o finansinius įsipareigojimus - skolos tiekėjams, nuomos 
įsipareigojimas, finansinės skolos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos.

Grupės/Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali kredito rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų, sutarčių turto, kitų gautinų sumų, pinigų (išskyrus grynuosius) ir trumpalaikių investicijų sumai, atėmus pripažintus vertės suma-
žėjimo 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 jų grupių skolos ir 
vadovaujantis Grupės/Bendrovės nustatyta tvarka yra priimamas sprendimas dėl gautinų sumų vertės sumažėjimo apskaitymo. Bendrovės suteiktai paskolai dukterinei įmonei UAB „LP mokėjimų sprendimai“ apskaitytas 100 
proc. vertės sumažėjimas.        

PALŪKANŲ NORMOS RIZIKA

Grupės/Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje. Grupė/Bendrovė neturi reikšmingo kintamas palūkanas uždirbančio turto.   
     
Didžiąją dalį Grupės/Bendrovės finansinių skolų sudaro paskolos  su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su  EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 2020 m. ir 2019 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.        
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GRUPĖ/BENDROVĖ

PADIDĖJIMAS/SUMAŽĖJIMAS 
PROCENTINIAIS PUNKTAIS

ĮTAKA PELNUI PRIEŠ 
MOKESČIUS

2019 m. gruodžio 31 d.

Eurai +0,5 ( 41 519)
Eurai -0,02   1 661
2020 m. gruodžio 31 d.
Eurai +0,5 ( 67 852)
Eurai -0,02   2 714

VALIUTŲ KURSŲ RIZIKA

Pagrindinė valiutos rizika, su kuria susiduria Grupė/Bendrovė, kyla dėl to, kad Grupė/Bendrovė  vykdo paš-
to veiklą tarptautiniu mastu. Piniginis vienetas, kuris numatytas Pasaulinėje pašto konvencijoje ir kuris 
didžiąja dalimi naudojamas suteiktoms ir gautoms tarptautinėms pašto paslaugoms įvertinti - specia-

                                              2020 M.  
                                            GRUODŽIO 31 D.

                                        2019 M.  
                                    GRUODŽIO 31 D. 

GRUPĖ TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI

Eurais (EUR)  33 136 358 44 498 453  22 769 181 38 579 233
JAV doleriais (USD)   60 215   11 745   204 191   43 326

Specialiosios skolinimosi teisės (SDR)  11 465 844  5 132 785  13 298 371  3 860 197

Kita valiuta    112   2 050 -   1 702
 44 662 529 49 645 033  36 271 743 42 484 458

                                            2020 M.  
                                         GRUODŽIO 31 D.

                                          2019 M.  
                                        GRUODŽIO 31 D. 

BENDROVĖ TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI

Eurais (EUR) 33 097 460 44 498 453 22 725 207 38 579 233
JAV doleriais (USD)  60 215  11 745  204 191  43 326
Specialiosios skolinimosi teisės (SDR) 11 465 844 5 132 785 13 298 371 3 860 197
Kita valiuta   112  2 050 -  1 702

44 623 631 49 645 033 36 227 769 42 484 458

lioji skolinimosi teisė (SDR), 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, pa-
dedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. piniginis turtas ir piniginiai 
įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie:      
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LIKVIDUMO RIZIKA

Grupės/Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba 
užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose pla-
nuose numatytus įsipareigojimus. Grupės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mo-
kėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo (trumpalaikio turto iš viso - atsargos) / per 
vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2020 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo  
0,93  ir 0,86  (0,84 ir 0,77 - 2019 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 2020 m. gruodžio 31 d. 
atitinkamai buvo  0,92  ir 0,86  (0,84 ir 0,77 - 2019 m. gruodžio 31 d.).

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).        

2020 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai  viršija trumpalaikį turtą - 3 940 
tūkst. eurų/ 4 093 tūkst. eurų atitinkamai. 2021 m. planuojama, kad Grupės EBIT (pelnas prieš palūkanas, 
mokesčius) bus 1,9 mln. eurų.  2021 m.  CAPEX (kapitalo išlaidos) planuojamos  apie 11,3 mln. eurų.  Dalis 
kapitalo išlaidų bus finansuojama ilgalaikių paskolų (2020 m. gruodžio 31 d. likusi nepanaudota suma 3 mln. 
eurų), bei nepanaudotų banko sąskaitos perviršių suma. Vertindama visus vykdomus ir planuojamus vykdyti 
veiksmus bei tai, kad Grupė/Bendrovė vienintelė šalyje valstybės pavedimu teikia universaliąsias pašto pas-
laugas,  Grupės/Bendrovės vadovybė nemato ateityje rizikos dėl Grupės/Bendrovės veiklos tęstinumo. 
       

                                                                                                      GRUPĖ/BENDROVĖ
VALIUTOS KURSO PADIDĖJIMAS/

SUMAŽĖJIMAS ĮTAKA PELNUI PRIEŠ MOKESČIUS

2019 m. gruodžio 31 d.
SDR - 10% ( 943 817)
USD - 10% ( 16 087)
Kita valiuta - 10%    170

SDR + 10%   943 817
USD + 10%   16 087
Kita valiuta + 10% (  170)

2020 m. gruodžio 31 d.
SDR - 10% ( 633 306)
USD - 10% ( 4 847)
Kita valiuta - 10%    194

SDR + 10%   633 306
USD + 10%   4 847
Kita valiuta + 10% (  194)
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Žemiau pateikta lentelė apibendrina Grupės/Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.  pagal nediskontuotus mokėjimus.

PAREIKALAVUS NUO 1 IKI 3 NUO 3 IKI 12 NUO 1 IKI 5 PO 5 METŲ

GRUPĖ/BENDROVĖ MĖNESIŲ MĖNESIŲ METŲ IŠ VISO

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems nustatytos palūkanos -   22 279  7 525 825  5 083 125 -  12 631 229
Skolos tiekėjams   48 499 14 913 790 - - - 14 962 289
Nuomos įsipareigojimai -   780 010  2 340 029  8 438 299  5 665 961  17 224 299
2019 m. gruodžio 31 d. likutis   48 499 15 716 079  9 865 854  13 521 424  5 665 961 44 817 817
Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems nustatytos palūkanos -  1 106 330  8 124 594  5 897 777  15 128 701
Skolos tiekėjams   47 614 18 132 126 - - - 18 179 740
Nuomos įsipareigojimai -   997 890  2 993 669  9 903 609  5 117 473  19 012 641
2020 m. gruodžio 31 d. likutis   47 614 19 130 016  4 099 999  18 028 203  11 015 250 52 321 082

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 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 
31 d.  balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.      
  
Paskolų, kitų finansinių įsipareigojimų ir kito finansinio turto tikroji vertė buvo apskaičiuota naudojant rin-
kos palūkanų normą.         
Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielai-
dos:         
(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).     
    
(c) Nuomos įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma vadovaujantis palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu 
apskaitant diskontuotą nuomos įsipareigojimą (pagal 2.12 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją 
priskiriama 3-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui).      
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30. KAPITALO VALDYMAS

31. NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTUMAI

Pagrindinis Grupės/Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupė atitiktų išorinius kapitalo 
reikalavimus ir kad Grupė palaikytų teisingus kapitalo rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti 
akcininkų vertę („kapitalas“ pagal 1-TAS sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskai-
tose).         
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 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d, nebuvo.  Valstybei 

Bendrovė kaip užtikrinimą dėl  pašto, kurjerių, įmokų surinkimo, pensijų ir kitų išmokų pristatymo pas-
laugų sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymo yra klientams pateikusi banko garantijų arba draudi-
mo bendrovių laidavimo raštų, kurių suma  2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 454 238 eurus ( 2019 m.  
gruodžio 31 d. -  1 693 702 eurus ).       
 

Bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir todėl turi atitikti elektroninių pinigų įstaigos nuosavo 
kapitalo reikalavimus. Bendrovės, kaip elektroninių pinigų  įstaigos nuosavo kapitalo dydžio, apskaičiavi-
mo ir taikymo taisykles nustato priežiūros institucija (Lietuvos bankas). Nuosavo kapitalo poreikis  - 745 

nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai  privalo  užtikrinti, kad akcinėse Grupėse/Bendrovėse, kurio-
se valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip pusę visų balsų,  dividendams už 
finansinius metus išmokėti skiriama bendrovės paskirstytino pelno dalis priklauso nuo bendrovės ataskaiti-
nių metų nuosavo kapitalo grąžos.       
 
Grupė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą sudaro 
paprastosios akcijos, rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).     
   

2020 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė turi neįvykdytų ilgalaikio turto pirkimo sutarčių už 2,4 mln. Eurų (2019 
m. - 19,55 mln. Eurų).        

GRUODŽIO 31 D.
GRUPĖ BENDROVĖ

2020 M. 2019 M. 2020 M. 2019 M. 
Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius mokesčius ir dotacijas)  27 419 357  18 578 590  27 419 357  18 578 590
Trumpalaikiai įsipareigojimai  53 769 148  48 468 736  53 769 148  48 468 736
Įsipareigojimų iš viso  81 188 505  67 047 326  81 188 505  67 047 326
Nuosavas kapitalas  33 695 773  32 112 430  33 554 774  31 969 606
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis    2,41    2,09    2,42    2,10

tūkst. eurų , faktiškas nuosavo kapitalo dydis - 31 970 tūkst. eurų 2020 gruodžio 31 d., skaičiuojant pagal 
Lietuvos banko nustatytą metodiką.       
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PREKIŲ IR 
PASLAUGŲ 

PIRKIMAI

PREKIŲ IR 
PASLAUGŲ 

PARDAVIMAI

SUSIJUSIOMS 
ŠALIMS 

MOKĖTINA SUMA

IŠ SUSIJUSIŲ ŠALIŲ 
GAUTINA SUMA

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“
 2019 m. gruodžio 31 d. -  -    -    -   

 2020 m. gruodžio 31 d. -  -    -    -   

UAB „LP mokėjimų sprendimai”
 2019 m. gruodžio 31 d. -  -    -    1 951 072

 2020 m. gruodžio 31 d. -  -    -    1 951 072

Patronuojančios Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2020 m. ir 2019 m. 
ir atitinkami gautinų/mokėtinų sumų likučiai 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.:        

32. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

IŠMOKOS VADOVYBEI

2020 m. darbo užmokestis, sumokėtas Grupės/Bendrovės vadovybei (6 vadovai), iš viso sudarė 502  tūkst. 
eurų (2019 m. – 530 tūkst. eurų  – 6 vadovai). Grupės/ Bendrovės vadovybę sudaro generalinis direktorius 
ir 5 padalinių direktoriai.  Grupės/Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių reikšmingų paskolų, garantijų, 
nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

SANDORIAI SU KITOMIS SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą 
įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grupės/Bendrovės susijusios šalys - tai valstybės 
įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.  
      
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. 
       
Patronuojančioji Bendrovė yra suteikusi 1 951 072 eurų paskolą UAB „LP mokėjimų sprendimai“.  2020 m. 
gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. visai paskolos sumai yra apskaitytas vertės sumažėjimas.   
 

33. COVID-19 ĮTAKA

Nors Covid-19 pandemijos metu 2020 m. buvo užtikrinta sklandi Grupės veikla, įgyvendinti svarbūs stra-
teginiai pokyčiai bei projektai, fiksuojamas vidaus rinkos augimas, tačiau pandemija turėjo ir neigiamą 
poveikį:        
• Viso tipo importo siuntų kiekiai sumažėjo 31,5 proc.      
  
• Sutrikusi tarptautinės logistikos grandinė reikšmingai pailgino siuntų tranzito laikus, dalis krypčių buvo 
laikinai uždarytos, siuntos ženkliai vėlavo, o užsienio paštai nuolatos informavo apie galimus veiklos sutri-
kimus, vėlavimus.        
• Transportavimo kaštai į trečiąsias šalis padidėjo 174 proc., o į ES šalis – 10 proc.   
     

• Pandemijos metu gyventojai pirmenybę teikė patogesniam siuntimui ir gavimui, t. y. dažniau naudojosi 
paštomatais, todėl daiktų siuntimas pašto skyriuose sumažėjo 22 proc.    
    
• Siekiant užtikrinti klientų bei darbuotojų saugumą, pašto skyriuose vienu metu buvo galima aptarnauti 
mažiau klientų, tai lėmė mažesnes pajamas iš finansinių paslaugų bei mažmeninės prekybos, prarastos 
pajamos atitinkamai siekia 0,7 mln. Eur ir 0,3 mln. Eur.      
  
• Patirtos papildomos išlaidos siekiant užtikrinti klientų bei darbuotojų saugumą, išleista apie 1,1 mln. Eur. 
       
• Per 2020 m. iš valstybės gauta kompensacija už darbuotojų prastovas siekia 0,3 mln. Eur.  
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34. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PALYGINAMŲJŲ DUOMENŲ KOREGAVIMAI -  2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Rengdama 2020 m. finansines ataskaitas, Bendrovė pakeitė kompensacijų už prenumeratą bei pajamų ir sąnaudų dėl valiutų kurso pasikeitimo atvaizdavimą Bendrųjų pajamų ataskaitoje. 2019 m. ir ankstesniais metais 
kompensacijomis buvo mažinama kitų sąnaudų suma. 2020 m. Bendrųjų pajamų ataskaitoje šios sumos atvaizduojamos kaip kitos pajamos. 2019 m. ir ankstesniais metais pajamos ir sąnaudos dėl valiutų kurso pasikeiti-
mo buvo atvaizduojamos finansinių pajamų ir sąnaudų straipsniuose, nuo 2020 m. valiutų kurso pasikeitimo rezultatas atvaizduojamas viena suma straipsnyje „kitas pelnas (nuostoliai)“.     
   
Dėl aukščiau minėtų atvaizdavimų pakeitimo retrospektyviai pakoreguotos ir 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos. Perskaičiavimo įtaka pateikiama lentelėse žemiau.     
   

Konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita

 GRUPĖ 
  2019-12-31  

 BENDROVĖ
 2019-12-31 

 PRENUMERATOS 
NUOSTOLIŲ 

KOMPENSACIJOS 
ATVAIZDAVIMO PAKEITIMAS 

 GRUPĖ
2019-12-31 

(PERSK.) 

 BENDROVĖ 
2019-12-31  

(PERSK.) 

Pajamos pagal sutartis su klientais  93 356 878  93 356 878  93 356 878  93 356 878
Kitos  pajamos   825 775   825 775  6 994 208  7 819 983  7 819 983

 94 182 653  94 182 653  101 176 861  101 176 861
-

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (49 120 127) (49 114 611) (49 120 127) (49 114 611)
Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais sąnau-
dos

(16 245 442) (16 245 442) (16 245 442) (16 245 442)

Komunalinių paslaugų sąnaudos (2 073 361) (2 073 361) (2 073 361) (2 073 361)
Transporto nuoma (2 679 525) (2 679 525) (2 679 525) (2 679 525)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (1 931 833) (1 931 833) (1 931 833) (1 931 833)
Turto remontas ir priežiūra (3 392 193) (3 392 193) (3 392 193) (3 392 193)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (5 433 146) (5 436 394) (5 433 146) (5 436 394)
Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų savikaina (3 771 636) (3 771 636) (3 771 636) (3 771 636)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį (2 365 524) (2 365 524) (2 365 524) (2 365 524)
Ryšio sąnaudos ( 960 867) ( 960 867) ( 960 867) ( 960 867)
Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) ( 57 362) ( 57 362) ( 57 362) ( 57 362)
Kito turto vertės sumažėjimas (atstatymas)  1 341 682  1 341 682  1 341 682  1 341 682
Kitos sąnaudos (1 589 154) (1 589 083) (6 994 208) (8 583 362) (8 583 291)

(88 278 488) (88 276 149) (95 272 696) (95 270 357)
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 GRUPĖ 
  2019-12-31  

 BENDROVĖ
 2019-12-31 

 PRENUMERATOS 
NUOSTOLIŲ 

KOMPENSACIJOS 
ATVAIZDAVIMO PAKEITIMAS 

 GRUPĖ
2019-12-31 

(PERSK.) 

 BENDROVĖ 
2019-12-31  

(PERSK.) 

Kitas pelnas (nuostoliai) - -   88 860   88 860   88 860

Veiklos pelnas  5 904 165  5 906 504  5 993 025  5 995 364
Finansinės veiklos pajamos   678 560   747 796 ( 676 012)   2 548   71 784
Finansinės veiklos (sąnaudos) ( 981 839) ( 981 839)   587 152 ( 394 687) ( 394 687)
Pelnas prieš apmokestinimą  5 600 886  5 672 461  5 600 886  5 672 461
Pelno mokesčio (sąnaudos) ( 518 587) ( 518 587) ( 518 587) ( 518 587)
Grynasis pelnas(nuostoliai)  5 082 299  5 153 874  5 082 299  5 153 874
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurios bus pripažintos 
pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais

- - -

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

- - -

Iš viso bendrųjų pajamų  5 082 299  5 153 874  5 082 299  5 153 874

35. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Šių finansinių ataskaitų vadovybės patvirtinimo datai Akcinė bendrovė Lietuvos paštas dar nebuvo paren-
gusi pelno paskirstymo projekto.      
 
2021 m. sausio 20 d. Grupė/Bendrovė išsiėmė paskutinę Šiaurės investicijų banko tikslinės ilgalaikės 
paskolos dalį – 3 mln. eurų, 17,5 mln. eurų vertės tikslinė sutartis, skirta naujo automatizuoto skirstymo 
Vilniaus logistikos centro statybos, logistikos ir pašto transporto parko atnaujinimui ir savitarnos siuntų 
terminalų plėtros finansavimui, galioja iki 2028 m. gruodžio 31 d.     
   
Lietuvoje 2021 m. besitęsiant karantinui Grupėje/Bendrovėje, kaip ir visus 2020 m., buvo fiksuojamos ne 
tik neigiamos - apsunkintas importas dėl įvairiose šalyse susikaupusių neįprastai didelių siuntų kiekių, 
pervežimų ribojimų, bet ir teigiamos pasekmės - gyventojai naudoja vidaus rinkoje siūlomus elektroni-
nius apsipirkimo būdus, todėl mūsų kurjerių ir paštomatų paslaugų apimtys išlieka kaip niekada išaugu-
sios. Rengiant šias finansines ataskaitas vis dar nėra aišku, kiek tęsis šalyse įvesti apribojimai, galintys 
keisti vartotojų įpročius ir elgseną, tačiau Bendrovės vadovybė nuolatos stebi besikeičiančią situaciją ir 
maksimaliai adaptuoja veiklą, kad galimos pasekmės būtų suvaldytos.

Iki ataskaitų pasirašymo datos, per 2021 m. pirmą ketvirtį Grupė/Bendrovė pardavė ilgalaikio turto aps-
kaityto Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui, kurio balansinė vertė 
2020 m. gruodžio 31d. buvo 858 tūkst. eurų, pardavimo kaina siekė 1 941 tūkst. eurų. Taip pat pardavė 
ilgalaikio turto apskaityto Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje Ilgalaikis materialusis turtas, kurio 
balansinė vertė 2020 m. gruodžio 31d. buvo 141 tūkst. eurų, pardavimo kaina siekė 296 tūkst. eurų.
 
Iki ataskaitų pasirašymo datos, per 2021 m. pirmą ketvirtį įvyko ilgalaikio turto pardavimo aukcionai, ta-
čiau pardavimo sutartys dar nebuvo sudarytos, parduodamo turto balansinė vertė 2020 m. gruodžio 31d. 
buvo 1 466 tūkst. eurų (iš jų 1 262 tūkst. eurų objekto esančio adresu Rodūnios kelias 9, Vilnius balansinė 
vertė), pardavimo kaina siekė 2 625 tūkst. eurų (iš jų iš jų 2 174 tūkst. eurų objekto esančio adresu Rodū-
nios kelias 9, Vilnius pardavimo kaina).


