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BENDROJI INFORMACIJA 

Tarpinis pranešimas parengtas už 2017 m. sausio-birželio mėn. 

Kontaktiniai duomenys 
            

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

Buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius 
Telefonas (8 700) 55 400 
Faksas (8 5) 216 3204 
El. paštas info@post.lt 
Interneto adresas www.lietuvospastas.lt 

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus 
juridinis asmuo 

Veiklos laikotarpis Neribojamas 
Įmonės kodas 121215587 
Juridinių asmenų registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras 
Įregistravimo data 
Pagrindinė veikla 

2016 m. gruodžio 21 d. 
Pašto, logistikos ir finansinio tarpininkavimo paslaugos  
 

Bendrovės misija – taupyti klientų laiką efektyviai teikiant paslaugas 

Bendrovės vizija – veiksmingiausias paštas Šiaurės ir Baltijos šalių regione 

 
Siekdama vizijos ir įgyvendindama misiją bendrovė savo veiklą grindžia šiomis vertybėmis: 

 paprastumas 

 patikimumas 

 prieinamumas 

Įgyvendindama strategiją bendrovė siekia kurti vertę akcininkui ir visuomenei. 

Šiam rezultatui pasiekti išskiriamos penkios strateginės kryptys, į kurias bus orientuoti veiksmai: 

 klientų aptarnavimo gerinimas; 
 pajamų iš besitraukiančių rinkų išlaikymas; 
 rinkos dalies augančiose rinkose didinimas; 
 veiklos efektyvumo didinimas; 
 organizacinės kultūros stiprinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvospastas.lt/
mailto:info@post.lt
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Pagrindinės veiklos pobūdis 

Lietuvos paštas gyventojams, verslo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teikia pašto, kurjerių, finansinio 
tarpininkavimo ir kitas paslaugas. 

Lietuvos paštas yra universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) teikėjas Lietuvoje.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Lietuvos paštą 7 metus teikti universaliąją pašto paslaugą visoje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 2012, Nr. 135-6867) nustatyta, kad 
akcinė bendrovė Lietuvos paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėja iki 2019 m. gruodžio 31 d. 
Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą kainą 
turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti 
naudotojams. 

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai 

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

Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

2017 m. rugpjūčio 4 d. bendrovės valdyba iš pareigų atšaukė Lietuvos pašto generalinę direktorę Liną 
Minderienę. 

2017 m. rugpjūčio 10 d. iš pareigų atsistatydino Lietuvos pašto finansų ir administravimo direktorius 
Kęstutis Jaržemskas.  

VALDYMAS IR VADOVYBĖ  
Bendrovės įstatinis kapitalas 

Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 32 791 579 Eur. Jį sudaro 113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų, kurių 
nominali vertė yra po 0,29 Eur. 

Bendrovės akcijos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią tvarko akcinė bendrovė Šiaulių 
bankas. 

Akcininkai 

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

Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2017 m. 6 mėnesius savų akcijų 
neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista. 

Dividendų politika 

Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. 
nutarimu Nr. 20 (nauja redakcija nuo 2017-01-01 (TAR,2016, Nr.2016-22335)), kuriame yra nustatyti 
dividendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principai.  

Valdymo organai 

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

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

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems 
metams. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas.  
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Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina 
pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. 
Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja 
kasdieninę bendrovės veiklą. 

Valdybos nariai (2017 m. birželio 30 d. duomenys) 

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas 
Kadencijos 

pradžia 

Paulius Martinkus Susisiekimo viceministras 

Stokholmo aukštoji ekonomikos 
mokykla Rygoje. Ekonomikos ir 
verslo administravimo 
kvalifikacija 

2017 05 29 

Janina Laskauskienė 
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės 
turto valdymo departamento Biudžeto 
programų vertinimo skyriaus vedėja 

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

2014 01 13 

Algimantas 
Variakojis 

Komanditinės ūkinės bendrijos „Verslo angelų 
fondas I“ vykdantysis partneris, juridinio 
asmens kodas 302481770, registruotos 
buveinės adresas: A. Goštauto g. 40A, 01112 
Vilnius 

Vilniaus universitetas. 
Ekonomistas 

2016 08 22 

Jonas Butautis 

„Magnetic MRO“, AS vykdantysis direktorius, 
juridinio asmens kodas 10865988, 
registruotos buveinės adresas: Väike-Sõjamäe 
1A, 11415 Talinas, Estija 

Vytauto Didžiojo universitetas. 
Verslo administravimo 
magistras 

2014 06 30 

 
Bendrovės vadovybė (2017 m. birželio 30 d. duomenys) 
 

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas 

Lina Minderienė Generalinė direktorė 
Vilniaus universitetas, finansų ir kredito 
specialybės mokslai. Ekonomisto kvalifikacija 
(1993 m.) 

Kęstutis Jaržemskas 
Finansų ir administravimo 
direktorius 

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

Aurimas Čiagus 
Rinkodaros ir pardavimų 
direktorius 

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

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

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

Aurika Pelanienė 
Buhalterinės apskaitos 
departamento vadovė, 
vyriausioji buhalterė 

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

2016 m. liepos 27 d. įsigaliojo nauja Lietuvos pašto organizacijos struktūra. Dabartinę struktūrą sudaro 
generalinis direktorius, 4-ių padalinių direktoriai (Finansų ir administravimo, Rinkodaros ir pardavimų, Pašto 
operacijų, Tinklo) ir 20 departamentų, iš kurių 4 – Korporatyvinių reikalų, Organizacijos vystymo, Strategijos 
ir plėtros, Teisės – yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui. 

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.  

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. turėjo tris pavaldžias įmones: UAB „Baltic Post“, UAB „Lietuvos pašto 
finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“.  

Pagrindiniai antrinių įmonių duomenys 
 

  UAB „Baltic Post“ 
UAB „Lietuvos pašto 

finansinės paslaugos“ 
UAB „LP mokėjimų 

sprendimai“ 

Teisinė organizacinė forma 
(įmonės rūšis)  

Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė 

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

Įmonės kodas  302544039 301178592 302889099 

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

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

El. paštas  info@lpexpress.lt      

Lietuvos pašto akcijų dalis, 
proc. 

100 100 100 

Pagrindinės veiklos pobūdis 
LP EXPRESS – kurjerių ir 
siuntų savitarnos 
terminalų veikla 

Spausdinimo paslaugos Konsultacijų paslaugos 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lpexpress.lt
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VEIKLOS APŽVALGA 

Lietuvos pašto 2017 m. 6 mėnesių veiklos pajamos sudarė 32 824 tūkst. Eur ir, palyginti su 2016 m. pirmojo 
pusmečio pajamomis – 31 643 tūkst. Eur, padidėjo 3,7 proc.  

2017 m. 6 mėnesių bendrovės EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir 
pelno mokestį) sudarė 120 tūkst. Eur , o per 2016 m. tą patį laikotarpį EBITDA buvo 724 tūkst. Eur. 
 
Pagrindiniai Lietuvos pašto veiklą apibūdinantys rodikliai 
 

  2017 m. 6 mėn. 2016 m. 6 mėn. 

Veiklos rodikliai     

Suteikta paslaugų, tūkst. vnt. 71.764 88.560 

Suteikta UPP, tūkst. vnt. 8.029 7.565 

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, tūkst. Eur 879 1.078 

Darbuotojų skaičius     

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 5.774 5.904 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai 4.387 4.447 

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur     

Veiklos pajamos 32.824 31.643 

Pardavimo pajamos 32.431 31.306 

Veiklos pelnas -906 -250 

EBITDA 120 724 

Pelnas prieš apmokestinimą -725 -127 

Grynasis pelnas -647 -100 

Ilgalaikis turtas 37.897 47.552 

Trumpalaikis turtas 35.203 30.892 

Iš viso turto 73.100 78.444 

Nuosavas kapitalas 22.448 33.596 

Pelningumas, proc.     

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2,9 -0,3 

Turto grąža (ROA) -0,9 -0,1 

Veiklos pelno marža -2,8 -0,8 

EBITDA marža 0,4 2,3 

Pelno prieš apmokestinimą marža -2,2 -0,4 

Grynojo pelno marža -2,0 -0,3 

Finansų struktūra     

Įsiskolinimo koeficientas 0,2 0,2 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,3 0,4 

Einamojo  likvidumo koeficientas 1,0 1,0 
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Paslaugos 

2017 m. sausį - birželį Lietuvos paštas suteikė 71 764 tūkst. vnt. paslaugų, arba 19,0 proc. mažiau, palyginti 
su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu.  
 

  

2017 2016 
Pokytis, proc. 

6 mėnesiai 6 mėnesiai 

    Daiktų siuntimo paslaugos 16.734 17.788 -5,9 

    Informacijos siuntimo paslaugos 40.935 54.654 -25,1 

    Finansinės paslaugos 9.934 10.378 -4,3 

    Kitos paslaugos 4.161 5.740 -27,5 

Iš viso, tūkst. vnt.: 71.764 88.560 -19,0 

 
Didžiausią įtaką paslaugų apimčių sumažėjimui turėjo informacijos siuntimo paslaugose 14 591 tūkst. vnt., 
arba 41 proc., sumažėjusios  neadresuotosios reklamos apimtys. 

Per 2017 m. sausį–birželį daiktų siuntimo paslaugų suteikta 5,9 mažiau negu 2016 m. tą patį laikotarpį, nes 
suteikta 14,4 proc. mažiau paslaugų verslo klientams Lietuvoje.  

Per 2017 m. pirmus šešis mėnesius finansinių paslaugų sumažėjo 4,3 proc. dėl sumažėjusių šių paslaugų 
apimčių:  14,7 proc. pensijų pristatymo, 2,2 proc. - įmokų priėmimo ir administravimo. 

Kitų paslaugų, palyginti su 2016 m. 6 mėn. duomenimis, suteikta 27,5 proc. mažiau dėl spausdinimo 
paslaugų sumažėjimo. Be to, 2017 m. I pusmetį nebebuvo tranzitinių siuntų iš Kinijos. 

 

Pajamos  

Per 2017 m. sausį-birželį pardavimo pajamų gauta 32 431 tūkst. Eur, arba 3,6 proc. daugiau, palyginti su 
2016 m. sausio-birželio mėn. pardavimo pajamomis. 

  

2017 2016 
Pokytis, proc. 

6 mėnesiai 6 mėnesiai 

Veiklos pajamos, tūkst. Eur 32.824 31.643 3,7 

Pardavimo pajamos 32.431 31.306 3,6 

Pašto paslaugų pajamos 22.945 20.898 9,8 

    Daiktų siuntimo paslaugos 12.753 11.584 10,1 

    Informacijos siuntimo paslaugos 10.192 9.314 9,4 

 Finansinės paslaugos 5.924 5.871 0,9 

 Kitos paslaugos 3.563 4.537 -21,5 

Kitos veiklos pajamos 393 337 16,7 
 

   
Daugiausia pardavimo pajamų bendrovė gauna iš pašto paslaugų teikimo. Per 2017 m. sausį-birželį pašto 
paslaugos sudarė 70,7 proc., o prieš metus – 66,8 proc. pardavimo pajamų. 

Pašto paslaugų pajamos sudarė 22 945 tūkst. Eur ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
išaugo 9,8 proc. daiktų siuntimo paslaugų pajamos padidėjo 10,1 proc., o informacijos siuntimo – 9,4 proc. 

2017 m. pirmąjį pusmetį finansinių paslaugų pajamų gauta beveik tiek pat, kaip ir prieš metus. Nors pajamų 
iš vartojimo kreditų tarpininkavimo gauta 7,3 proc., už pensijų pristatymą -2,3 proc. mažiau, bet šį 
sumažėjimą kompensavo pajamų už perlaidas padidėjimas. 

Kitų paslaugų pajamų sumažėjimą įtakojo mažesnė mažmeninės prekybos apyvarta. Be to, įtakos turėjo ir 
pajamų iš papildomų pašto paslaugų, susijusių su korespondencijos siuntomis iš Kinijos pagal 
bendradarbiavimo sutartį su tarptautine logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“, pristatant siuntas iš 
Kinijos į Europos šalis, nebuvimas. 
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Veiklos sąnaudos 

2017 m. sausio-birželio mėn. veiklos sąnaudos sudarė 33 730 tūkst. Eur ir, palyginti su praėjusių metų to 
paties laikotarpio sąnaudomis, buvo 5,8 proc. didesnės.  

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 63,8 proc. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2017 m. 
sausio-birželio mėnesiais su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 11,2 proc. didesnės lyginant su 2016 m. 
tuo pačiu laikotarpiu ir sudarė 21 505 tūkst. Eur.  

Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos 2017 m. I pusmetį buvo 4 653 
tūkst. Eur, arba 8,8 proc. didesnės, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu.  

Iš veiklos sąnaudų patirta daugiau negu 2016 m. I pusmetį už medžiagas ir žaliavas bei transporto nuomą ir 
daugiau apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. 

 
Darbuotojai ir darbo užmokestis 
Bendrovės darbuotojų skaičius: 

 
2017 m. 6 

mėn. 
2016 m. 6 

mėn. 
Pokytis, proc. 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje   5.774 5.904 -2,2 

Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius  4.387 4.447 -1,3 

 

Lietuvos pašto darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d., palyginti su praėjusių metų birželio 30 d. 
duomenimis, sumažėjo 130 darbuotojais - nuo 5 904 iki 5 774.  Lietuvos pašte daugiau kaip pusė darbuotojų 
dirba ne visu etatu, nes dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai nepakanka darbo kiekio 
visam etatui nustatyti.  

Bendrovės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) 
2017 m. I pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 60 etatų - nuo 4 447 iki          
4 387. Daugiausia darbuotojų sumažėjo Pašto tinklo tarnyboje dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais 
plėtros.  

2017 m. I pusmetį darbo užmokestis ir socialinis draudimas sudarė 62,1 proc. veiklos sąnaudų. Darbo 
užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 20 944 tūkst. Eur, arba 11,4 proc., daugiau, palyginti su 2016 
metų to paties laikotarpio duomenimis.  

 
Veiklos rezultatai 

Lietuvos paštas 2017 m. I pusmetį patyrė  647 tūkst. Eur grynųjų nuostolių, o 2016 m. tą patį laikotarpį 
grynieji nuostoliai siekė 100 tūkst. Eur. 

Bendrovės 2017 m. 6 mėnesių EBITDA (pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo) sudarė 
120 tūkst. Eur, o  prieš metus sudarė 724 tūkst. Eur. 

 
Investicijos 

2017 m. sausio-birželio mėn. Lietuvos pašto investicijos sudarė 879 tūkst. Eur.   

2017 m. 6 mėn. iš nematerialiojo turto įsigyta Ateities laiškininko programinė įranga.  

Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 676 tūkst. Eur. 2017 m. sausį-birželį  investicijų skirta  patalpų, 
skirtų paštams, įrengimui ir  atnaujinimui,  bei Ateities laiškininko projekto įrangai bei kita įrangai.  
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Infrastruktūra 

Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą paštų 
tinklą. Pagal susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 „Dėl Universaliosios pašto 
paslaugos teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ nuostatas kaimo gyvenamosiose 
vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti ne mažiau kaip viena UPP teikimo vieta 
arba UPP teikėjo agentų darbo vieta.  

2017 m. birželio 30 d. bendrovė turėjo 745 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 606 stacionarieji paštai 
(miestuose – 189, kaimuose – 417), 19 stacionarių paštų priklausantys poskyriai (17 – miestuose, 2 – 
kaimuose), 120 kilnojamųjų paštų aptarnaujamos vietos). 

2017 m. birželio 30 d. bendrovės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė  144 skyriai. „PayPost“ 
skyriuose teikiamos tradicinės finansinės paslaugos, tokios kaip mokesčių mokėjimas, pinigų perlaidų 
siuntimas ir gavimas, vartojimo kreditų išdavimas, taip pat draudimo, LP mokėjimo sąskaitų atidarymo, 
bilietų į kultūrinius bei sporto renginius pardavimo paslaugos. 

 

Socialinė atsakomybė 

Aplinkosauga 

Prie visuotinės aplinkos švarinimosi akcijos „Darom“ visoje Lietuvoje prisijungė per 2 tūkst. mūsų bendrovės 
darbuotojų.  

Darbuotojai 

Lietuvos paštas yra prisijungęs prie nacionalinės saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“. Bendrovė 
prisideda prie šio projekto keliais aspektais. Pirmasis – informacijos sklaida. Pradėta socialinės atsakomybės 
kampanija, kuri apima Lietuvos pašto bendradarbiavimą su socialinės veiklos nevyriausybinėmis 
organizacijomis. Informavome visuomenę ir darbuotojus, nurodydami svarbiausius kontaktus, kur kreiptis 
patiriant smurtą, pastebint socialines rizikas ir kt. Visoje Lietuvoje esančių finansinių paslaugų „PayPost“ 
skyrių informaciniuose ekranuose visuomenei buvo siunčiama socialinės iniciatyvos „Pasibelsk“ žinia – 
kreipimasis į kaimynus nebūti abejingiems: išgirdus gretimame bute triukšmą, aimanas ar verkimą pasibelsti 
į kaimyno duris ir tokiu būdu bent trumpam nukreipti galimo smurtautojo dėmesį. Užmezgę partnerystę su 
„Caritas“ organizacija Šiaulių vyskupijoje bei toliau plėtodami glaudų bendradarbiavimą su organizacija 
„Gelbėkit vaikus“ raginame darbuotojus informuoti apie pastebėtas socialines rizikas šeimose. Kitas etapas - 
edukacinės ir šviečiamosios pašto istorijos pamokos vaikų dienos centruose; aplankėme kelis vaikų dienos 
centrus rytinėje Lietuvos dalyje. Į šios iniciatyvos įgyvendinimą įtraukiame tiek darbuotojus, tiek 
bendruomenės narius.  

Jau šeštus metus iš eilės gegužė skelbiama Gero aptarnavimo mėnesiu. Gyventojai balsavo ir išrinko 
geriausiai klientus aptarnaujančius Lietuvos pašto darbuotojus. Beveik 3 tūkst. klientų įvertino laiškininkų, 
paštų viršininkų ir klientų aptarnavimo specialistų, finansinių paslaugų „PayPost“ skyrių darbuotojų ir LP 
EXPRESS kurjerių kasdienį darbą. Viso išrinkta 15 geriausiai ir paslaugiausiai klientus aptarnaujančių 
Lietuvos pašto darbuotojų: po tris laiškininkus, paštuose dirbančius klientų aptarnavimo specialistus, paštų 
viršininkus, „PayPost“ skyrių darbuotojus ir LP EXPRESS kurjerius. 

Kelis kartus per metus, tradiciškai administracijos darbuotojai tampa neatlygintinais kraujo donorais. 
Bendradarbiavimas vykdomas su Nacionaliniu kraujo centru.  
 

Bendruomenės 

Bendrovė, įsitraukdama į nacionalinę saugumo kampaniją „Už saugią Lietuvą“, toliau tęsė 
bendradarbiavimą su Širvintų vaikų dienos centru. Bendrovė Širvintų vaikų dienos centrui skyrė 6000 Eur 
paramą atlikti patalpų atnaujinimo darbus. 

Vilniaus centriniame pašte vyko meninė instaliacija „Neparašyti laiškai“, kuri aktyviai įtraukė pašto klientus.  

https://www.facebook.com/kraujodonoryste/photos/a.1221715684514625.1073742273.120853984600806/1221716091181251/?type=3
https://www.facebook.com/kraujodonoryste/photos/a.1221715684514625.1073742273.120853984600806/1221716091181251/?type=3
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Vasario 16-osios akcija „Su Lietuva“, gyventojams suteikėme galimybę pasveikinti vieni kitus su Lietuvos 
nepriklausomybe bei išsiųsti nemokamai dalintus proginius atvirlaiškius.   

Švietimas 

Projektų valdymo čempionate Lietuvos pašto Strategijos ir plėtros vadovas Mikas Jovaišas dalinosi 
praktinėmis žiniomis apie projektų valdymą.  

46-ąjį kartą Pasaulinės pašto sąjungos rengiamas konkursas, partneris Lietuvoje – Lietuvos paštas. Šiais 
metais tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso tema: „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus patarėjas (-a). Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?“. 
Konkurse dalyvauja apie 1,5 milijono moksleivių iš viso pasaulio. 

Vasario mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo surengta kolekcininko Liudo Mažylio filatelinė paroda, kurioje 
buvo galima išvysti Vilniaus miesto pašto įstaigų pašto korespondencijos spaudus, kurie naudoti nuo 1860 
metų iki šių dienų. Ant laiškų, antspauduotų Vilniuje, išlikę užrašai ВИЛЬНО, WILNA, WILNO, ВИЛЬНЮС, 
VILNIUS žymi ne tik sostinės, bet ir visos Lietuvos istoriją.   

Balandžio mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo surengta žinomo kolekcininko ir filatelisto Henriko Kebeikio 
ikonografijos paroda „Lietuviai žiūri į dangų“. Filatelisto H. Kebeikio pristatomoje į dangų žvelgusių lietuvių 
galerijoje – LDK bajoras, artilerijos inžinierius ir raketų išradėjas Kazimieras Simonavičius, aviacijos Lietuvoje 
pradininkas Aleksandras Emanuelis Jonas Griškevičius, lėktuvų konstruktorius lakūnas Antanas Gustaitis, 
sklandytojas Bronius Oškinis, kosmonautai Aleksejus Jelisejevas (Kuraitis), Rimantas Antanas Stankevičius, 
Karolis Josephas Bobko ir kiti lietuvių kilmės mokslininkai ir inžinieriai, kurie buvo ar yra įtraukti į NASA ir 
kitas kosmines misijas.  

Gegužės mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo eksponuojama filatelisto Algimanto Dugno paroda „Espal“. 
Ekspozicijoje – Venesueloje gyvenusio lietuvių išeivio A. Dugno per kelis dešimtmečius sukaupta Ispanijos ir 
Lotynų Amerikos pašto ženklų kolekcija. Parodoje buvo eksponuojami per daugiau kaip 50 metų 
kolekcininko sukaupti Lotynų Amerikos kultūrą reprezentuojantys pašto ženklai. 

Birželio mėn. Vilniaus centriniame pašte buvo eksponuojama Vilniaus centriniame pašte pristato 
kolekcininko Jono Načiūno parodą. Kelis dešimtmečius rinktose neženklinių vokų ir telegramų blankų 
kolekcijose – iliustraciniai rožių motyvai. Filatelinėje parodoje J. Načiūnas pristato dvi kolekcijas „Rožės - 
neženklinių vokų iliustracija“ bei „Rožės meninių telegramų iliustracijose“, kuriose per 300 eksponatų iš viso 
pasaulio. 

Įmonėje surengta daugiau nei 20 ekskursijų ir kūrybinių dirbtuvių vaikams, visoje Lietuvoje.  

 
 



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už  laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

2017 m. birželio 

30 d.

2016 m. birželio 

30 d.

2017 m. birželio 

30 d.

2016 m. 

birželio 30 d.

Pardavimo pajamos 4 32 431 023 31 306 357 16 759 376 15 973 370
Kitos  pajamos 5  392 688  336 600  187 750  151 221

32 823 711 31 642 957 16 947 126 16 124 591
- -

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (21 505 373) (19 331 771) (10 721 911) (9 630 913)

Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos (4 652 538) (4 274 757) (2 873 634) (2 286 865)

Komunalinių paslaugų sąnaudos ( 961 715) (1 002 636) ( 372 756) ( 325 636)

Transporto nuoma (1 182 971) (1 153 721) ( 585 803) ( 581 296)

Medžiagų ir žaliavų sąnaudos ( 702 153) ( 618 119) ( 366 035) ( 319 092)

Turto remontas ir priežiūra (1 157 047) (1 195 811) ( 555 143) ( 592 220)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ( 972 595) ( 961 064) ( 507 486) ( 481 838)

Kitos sąnaudos 6 (2 595 473) (3 354 818) (1 299 613) (2 047 486)

(33 729 864) (31 892 698) (17 282 381) (16 265 346)

Veiklos pelnas ( 906 153) ( 249 741) ( 335 255) ( 140 755)

Finansinės veiklos pajamos 7  355 768  275 570  331 259  26 885

Finansinės veiklos (sąnaudos) 7 ( 174 679) ( 152 868) ( 239 343) ( 16 281)

Pelnas prieš apmokestinimą ( 725 065) ( 127 039) ( 243 339) ( 130 150)

Pelno mokesčio (sąnaudos)  77 966  26 818  21 231  18 701

Grynasis pelnas(nuostoliai) ( 647 099) ( 100 221) ( 222 109) ( 111 449)

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 ( 647 099) ( 100 221) ( 222 109) ( 111 449)

#VALUE!
Vidutinis svertinis išleistų akcijų skaičius (vnt.)  113 074 410  113 074 410  113 074 410  113 074 410

Dividendai, tenkantys vienai akcijai (EUR) -0,0057 -0,0009 -0,0020 -0,0010

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J.Jasinskio g. 16, Vilnius

Trijų mėnesių laikotarpis, 

pasibaigęs 

Šešių mėnesių laikotarpis, 

pasibaigęs 

Bendrųjų pajamų ataskaita



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už  laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos 2017-06-30 2016-12-31

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Nematerialusis turtas 8 2 867 828 2 882 095

Ilgalaikis materialusis turtas 8 26 861 781 26 870 900

Investicinis turtas 8 1 977 646 2 032 698

Ilgalaikis finansinis turtas 9 5 963 265 6 003 265

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  226 480  136 190

37 897 001 37 925 148

Trumpalaikis turtas

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui 10  924 197 1 028 669

Atsargos 11 2 730 275 3 077 752

Iš pirkėjų gautinos sumos 12  4 476 937  5 665 661

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 

sukauptos pajamos 13  16 248 304  15 742 693

Kitos gautinos sumos 14  6 721 296  3 786 653

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 15  4 101 565  4 682 231

 35 202 576  33 983 659

Turto iš viso  73 099 577  71 908 807

NUOSAVAS KAPITALAS

Įstatinis kapitalas 16  32 791 579  32 791 579

Privalomas rezervas 17   861 254   861 254

Kiti rezervai -   2 381

Nepaskirstytas pelnas ( 11 205 133) (10 560 415)

Nuosavo kapitalo iš viso  22 447 700  23 094 799

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos 18  14 916 097  5 062 411

Ilgalaikės išmokos darbuotojams   339 800   339 800

Dotacijos ir subsidijos   10 587   11 517

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas - -

 15 266 484  5 413 728

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos 18 -  5 423 346

Skolos tiekėjams 8 045 493 11 858 331

Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos 19  22 360 003  24 376 262

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis   460 299   460 299

Pelno mokestis - -

Kitos mokėtinos sumos 20  4 519 598  1 282 043

 35 385 393  43 400 281

Įsipareigojimų iš viso  50 651 877  48 814 008

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  73 099 577  71 908 807

-

Finansinės padėties ataskaita

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J.Jasinskio g. 16, Vilnius

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už  laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

2017 m. birželio 30 d. 2016 m. birželio 30 d.

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Grynasis pelnas ( 647 099) ( 100 221)

Nepiniginių pajamų / sąnaudų koregavimai:

Pelno mokestis  12 324 ( 48 261)

Nusidėvėjimas ir amortizacija  972 595  961 064

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostoliai (pelnas) ( 59 555)  37 215

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai ir vertės 

sumažėjimai (atstatymai)
 1 286   233

Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimai (atstatymai)  34 546  297 836

Sukauptų sąnaudų pasikeitimas  857 409 (1 008 281)

Sukauptų pajamų pasikeitimas ( 583 648) ( 6 050)

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis ( 90 290) ( 64 868)

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas ( 127 677) ( 110 331)

 369 891 ( 41 666)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  326 108 ( 481 790)

Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                1 154 913  897 732

Kitų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio 

sąnaudų  (padidėjimas) sumažėjimas
(2 874 368) (2 693 630)

Skolų tiekėjam padidėjimas (sumažėjimas) (3 812 839) 2 766 375

Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) 

padidėjimas
 363 888  177 989

Sumokėtas pelno mokestis (  48 142) (  47 674)

(4 890 439)  619 002

Grynieji pagrindinės veiklos  pinigų srautai (4 520 548)  577 337

Pinigų srautai iš investicinės veiklos

Ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas)  20 632  2 593

Ilgalaikio  turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) ( 919 057) ( 472 466)

Ilgalaikio  turto (išskyrus investicijas) perleidimas  186 708  851 993

Paskolų suteikimas - ( 606 000)

Paskolų susigrąžinimas  93 580  310 658

Gautos palūkanos  191 120  163 595

Investicinės veiklos grynieji pinigų srautai ( 427 015)  250 373

Pinigų srautai iš finansinės veiklos

Paskolų gavimas  4 760 012 1 842 738

Paskolų (grąžinimas) ( 329 671) ( 632 515)

Dividendų išmokėjimas - ( 692 298)

(Sumokėtos) palūkanos ( 63 444) ( 53 264)

Finansinės veiklos grynieji pinigų srautai 4 366 897  464 661

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas ( 580 666) 1 292 370

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje 4 682 231 3 049 358

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje 4 101 565 4 341 728

4101565

Papildoma pinigų srautų informacija:

Nepiniginė investicinė veikla:

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Pinigų srautų ataskaita

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J.Jasinskio g. 16, Vilnius

Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už  laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Įstatinis 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas
Kiti rezervai

Nepaskirs-

tytasis pelnas
Iš viso

Likutis 2016 m. sausio 1 d. 32 791 579  731 448 -  865 372 34 388 399

Grynieji (nuostoliai) - - - ( 100 221) ( 100 221)

Viso bendrųjų pajamų - - - ( 100 221) ( 100 221)

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

Pervesta į kitus rezervus  43 268 ( 43 268) -

Sumokėti dividendai - - - ( 692 298) ( 692 298)

Likutis 2016 m. birželio 30 d. 32 791 579  861 254  43 268 ( 100 221) 33 595 880

Likutis 2017 m. sausio 1 d. 32 791 579  861 254  2 381 (10 560 415) 23 094 799

Grynasis pelnas - - - ( 647 099) ( 647 099)

Viso bendrųjų pajamų - - - ( 647 099) ( 647 099)

Pervesta į privalomąjį rezervą - - - - -

Pervesta iš kitų rezervų - - ( 2 381)  2 381 -

Sumokėti dividendai - - - - -

Likutis 2017 m. birželio 30 d. 32 791 579  861 254 - (11 205 133) 22 447 700

32 791 579  861 254 - (11 205 133) 22 447 700
  0   0

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J.Jasinskio g. 16, Vilnius

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės 



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už  laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (Neaudituota)

Įmonės kodas: 121215587, adresas: J.Jasinskio g. 16, Vilnius
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamsis raštas

1 Bendroji informacija 

UAB „Baltic post"
UAB „LP mokėjimų 

sprendimai“ 

UAB „Lietuvos pašto 

finansinės paslaugos"

Šalis                                                                         Lietuva Lietuva Lietuva

Bendrovės valdomų akcijų dalis (procentais)                           100 100 100

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

2017 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)       (  162 591) (  42 305) (  7 242)

Nuosavas kapitalas 2017-06-30 d.                     ( 6 477 700)   47 788   14 205

Veikla                                                             Kurjerių Konsultacinės Spausdinimo

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 5 774  (2016 m. birželio 30 d. – 5 904).

2 Apskaitos principai

Bendrovė parengė šias sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas, siekdama informuoti akcininkus.

3

    - mokėjimo operacijų vykdymą, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo 

paslaugų teikėjo įstaigoje:  tiesioginio debeto pervedimų vykdymą, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus; mokėjimo operacijų vykdymą 

naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone; kredito pervedimų vykdymą, įskaitant periodinius pervedimus;

    - mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;

    - paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2016 m. metinėse finansinėse 

ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

    - pinigų perlaidas.

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių  laikotarpį, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., yra parengta pagal Tarptautinį apskaitos 

standartą Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su akcinės bendrovės Lietuvos 

paštas  metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2017 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei informacijai, 

nebuvo.

Apskaitos politika

Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, 

prasidedantiems 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

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

J.Jasinskio g. 16,

Vilnius,

Lietuva.

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

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

valstybės įmonę Lietuvos paštas į Akcinę bendrovę Lietuvos paštas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija  valdo 100 procentų Bendrovės akcijų. 

Bendrovės veikla apima universaliųjų, kitų pašto, kurjerių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą. 

2017 m. birželio 30 d. bei 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 113 074 410 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro centai, 

yra paprastosios ir pilnai apmokėtos. Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų.

2017 m. birželio 31 d.  Ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo šias 100 proc. valdomas dukterines įmones: UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, 

UAB LP mokėjimų sprendimai ir UAB „Baltic post". Dukerinių įmonių duomenys 2017 m. birželio 30 d. buvo:

Nuo 2016 m. Bendrovė yra įgijusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, pagal kurią turi teisę teikti tokias paslaugas:

    - elektroninių pinigų leidimą, platinimą, išpirkimą;

    - paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už  laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (Neaudituota)
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(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

4 Pardavimo pajamos

2017 m. birželio 30 d. 2016 m. birželio 30 d.

Universaliosios pašto paslaugos (UPP) 9 971 308 8 985 506

Sutartinių klientų pašto paslaugos    10 466 493 10 263 281

Kurjerių paslaugos  635 322  638 893

Finansinės paslaugos 5 923 618 5 871 168

Periodinių leidinių prenumerata 2 115 291 2 143 987

Mažmeninė ir komisinė prekyba 2 327 278 2 637 655

Kitos paslaugos    991 712  765 867

32 431 022 31 306 357

32431023  31 306 357

5 Kitos pajamos

2017 m. birželio 30 d. 2016 m. birželio 30 d.

Patalpų nuoma  308 807  330 512

Ilgalaikio turto pardavimo pelnas, grynasis rezultatas  65 182 -

Kitos pajamos  18 699  6 087

 392 688  336 600

 392 688   336 600

6 Kitos sąnaudos

2017 m. birželio 30 d. 2016 m. birželio 30 d.

Perparduoti skirtų prekių įsigijimo vertė 1 421 311 1 715 652

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį  770 876  733 655

Ilgalaikio turto skirto parduoti nuostolis, grynas rezultatas  5 627  37 215

Ryšio sąnaudos  519 912  481 074

Kurjerių paslaugų sąnaudos  152 938  200 337

Patalpų nuoma 1 118 389 1 082 730

Reklama ir reprezentacija  366 465  239 975

Inkasacija ir palydos mokestis  334 173  348 441

Konsultacinės, audito ir apsaugos paslaugos  152 879  111 370

Bankų paslaugos  68 615  56 234

Draudimo paslaugos  34 468  31 863

Kitos sąnaudos (kompensacija) (a) (2 350 180) (1 683 729)

2 595 473 3 354 818

2 595 473 3 354 818

Kitų paslaugų pajamų 29 proc. padidėjimui didžiausią įtaką turėjo išaugusios tranzitinių siuntų apimtys, pasirašius sutartį su Kazchstano paštu.

Sutartinių klientų pašto paslaugų (išskyrus UPP) padidėjimą 2 proc., palyginti su 2016 m. 6 mėn. duomenimis, nulėmė informacijos siuntimo paslaugų 

padidėjimas. Paprastosios mažosios korespondencijos išsiųsta ir gauta 5 proc., o registruotosios mažosios korespondencijos - 19 proc. daugiau.

Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 

Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 

Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 

a) Kitas sąnaudas (kompensacija) didžiąja dalimi   sudaro prenumeratos pristatymo kaimo vietovėse   bei universalių pašto paslaugų teikimo nuostolio 

kompensacija.

Universaliųjų  pašto paslaugų pajamos per 2017 m. šešis mėnesius, lyginant su 2016 m. šešių mėnesių pajamomis, padidėjo 11 proc. dėl  14 proc. 

išaugusių daiktų siuntimo iš kitų šalių paslaugos apimčių.
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7 Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2017 m. birželio 30 d. 2016 m. birželio 30 d.

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos  162 401  108 713

Palūkanų pajamos  191 120  163 595

Delspinigių pajamos  2 107  2 111

Kitos finansinės veiklos pajamos   140  1 151

Finansinės veiklos pajamų iš viso  355 768  275 570

 355 768  275 570

Palūkanų (sąnaudos) ( 63 444) ( 53 264)

(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo ( 110 436) ( 97 350)

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) ( 799) (2 254)

Finansinės veiklos (sąnaudų) iš viso ( 174 679) ( 152 868)

( 174 679)  152 868

8

Nematerialusis turtas Materialusis turtas Investicinis turtas

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2016 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė 2016 m. sausio 1 d.  1 912 278  27 604 322  2 866 982

Įsigijimai   140 128   332 338 -

Perleidimai ir nurašymai - (74 509) -

Perklasifikavimai -   23 922 (23 922)

Nusidėvėjimas ir amortizacija (148 265) (771 594) (42 105)

Likutinė vertė 2016 m. birežlio 30 d.  1 904 141  27 114 479  2 800 955

 2 882 095  26 870 900

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2017 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė 2017 m. sausio 1 d.  2 882 095  26 870 899  2 032 698

Įsigijimai   243 258   675 799 -

Perleidimai ir nurašymai - (23 968) -

Perklasifikavimai -   34 552 (34 552)

Nusidėvėjimas ir amortizacija (257 524) (695 501) (20 500)

Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.  2 867 829  26 861 781  1 977 646

 2 867 828  26 861 781  1 977 646

9 Ilgalaikis finansinis turtas

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Investicijos į dukterines įmones  3 467 687 3 467 687

Paskolos dukterinėms įmonėms  10 521 072 10 561 072

Po vienerių metų gautinos sumos   323 710  344 343

Atimti:investicijų į dukterinę įmonę vertės sumažėjimas ( 8 274 064) (8 274 065)

Atimti: kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas (75 140) (95 772)

5 963 265 6 003 265

 5 963 265  6 003 265

10 Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui 1 030 259 1 188 713

Atimti: vertės sumažėjimas ( 106 062) ( 160 044)

 924 197 1 028 669

 924 197 1 028 669

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nutarimu buvo patvirtintas galimo parduoti nekilnojamojo turto (pastatų) sąrašas.  Bendrovė šiuos turto 

vienetus perklasifikavo iš ilgalaikio materialiojo turto į ilgalaikį turtą skirtą pardavimui. Per 2017 m. šešis mėnesius parduoto turto balansinė vertė 104 472 

eurų . 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikainos metodu.

Ilgalaikio materialaus, investicinio turto nusidėvėjimas bei nematerialaus turto amortizacija  973 525  eurų įtraukta į ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudų straipsnį (dotacijų nusidėvėjimas - 930 eurų).

Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 
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11 Atsargos
Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Atsargos ir medžiagos  34 088  32 279

Filatelinė produkcija  88 081  90 447

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 2 660 254 2 985 805

2 782 423 3 108 531

Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės vertės (52 147) (30 779)

2 730 275 3 077 752

2 730 275 3 077 752

12 Iš pirkėjų gautinos sumos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte 6 118 470 7 273 384

Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai (1 641 533) (1 607 723)
4 476 937 5 665 661
4 476 937 5 665 661

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 5 – 30 dienų.

13 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos (a) 12 065 843 11 482 195

Ateinančio laikotarpio sąnaudos  710 766  115 119
Išankstiniai apmokėjimai 3 380 998 4 090 499
Avansu sumokėtas pelno mokestis  90 697  54 880
Kitos sukauptos pajamos - -

16 248 304 15 742 693

16 248 304 15 742 693

14 Kitos gautinos sumos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 

prenumeratoriams paslaugų kompensavimo gautina 
(a) 6 704 425 3 704 424

Kitos gautinos sumos  16 872  82 229

6 721 296 3 786 653

 6 721 296  3 786 653

a) Vyriausybė nustatė  periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus mažesnius nei šios paslaugos 

sąnaudos. Lietuvos Respublikos  Pašto įstatyme patvirtintas tokių sąnaudų ir tarifų skirtumo dengimas iš valstybės biudžeto lėšų pagal Vyriausybės 

nustatytą tvarką.  

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo savikaina 2017 m. birželio 30 d. sudarė 52 147 eurus (30 779 eurus 2016 m. gruodžio 31 

d.).  

a) Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų pajamų straipsnyje Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštams (paskirtiesiems operatoriams), kurios 

būna galutinai suderintos ir sąskaitos išrašomos dažniausiai tik ateinančiais metais po finansinės būklės ataskaitos datos. 
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15 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Pinigai banke  603 696  806 672

Pinigai kasoje 1 451 670 1 839 201
Pinigai kelyje 2 046 200 2 036 359

4 101 565 4 682 231

4 101 565 4 682 231

16 Įstatinis kapitalas

17 Rezervai

Privalomasis rezervas

18 Finansinės skolos

Likvidumo rizika

19 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.

Gauti išankstiniai apmokėjimai (a) 6 655 215 9 815 690

Tarptautinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos (b) 11 761 927 11 354 154

Sukauptas atostogų rezervas 2 942 039 2 477 460

Kita 1 000 822  728 958

22 360 003 24 376 262

22 360 003 24 376 262

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.  

Kadangi Bendrovė turi sukaupusi nepaskirstytuosius nuostolius, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą turi 

priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedant sumas tokia seka:

1) iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;

2) iš privalomojo rezervo.

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. valstybei priklauso 113 074 410 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro. 2017 m. 

birželio 30 d. ir  2016 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas 

kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2017 m. birželio 30 d.  ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį 

reikalavimą.

Visoms Bendrovės paskoloms yra nustatytos kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 3 mėnesiai. Paskolų grąžinimo 

užtikrinimui dalis Bendrovės  ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto  yra įkeista AB Šiaulių bankui kaip užstatas.

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų 

pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus 

mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir 

įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2017 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 0,99 ir  0,92 (2016 m. gruodžio 31 d. – 0,78 ir 0,71).  2017 m. birželio 30 d. 

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo jos trumpalaikį turtą atitinkamai 183 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 9 416 tūkst. eurų). 

a) 2016 m. gruodžio 31 d. gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas yra susijęs su gautais  išankstiniais apmokėjimais už 2017 m. prenumeratą .

b) Galutinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštų gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir sąskaitos už jas bus gautos tik po 

metinės finansinės padėties ataskaitos datos. 
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20 Kitos mokėtinos sumos 

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2017 m. 2016 m.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3 150 255 (1 669)
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)  432 728  367 359

Kita (a)  936 615  916 353

4 519 598 1 282 043

 4 519 598  1 282 043

21 Susijusių šalių sandoriai

Išmokos vadovybei

Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

  Gautina suma 

birželio 30 d.

Mokėtina suma 

birželio 30 d.
Pajamos Sąnaudos

UAB "Baltic Post" 8 669 062  107 821  395 469  136 420

UAB  „Lietuvos pašto finansinės paslaugos" - - - -

UAB LP mokėjimų sprendimai  2 011 545 -   45 305 -

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

22

23 Pobalansiniai įvykiai

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo suteikusi  10,5 mln. eurų paskolą dukterinėms įmonėms. Negrąžintų paskolų metinė  palūkanų norma yra fiksuota  

3,5 proc.  Pradelsimų gražinant paskolas nėra.

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos 

sprendimus. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt),  dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“  

bei UAB "Baltic Post" , UAB LP mokėjimų sprendimai

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį darbo užmokestis, sumokėtas Bendrovės vadovybei (6 vadovаi), iš viso sudarė 161 727 eurus (2016 m. primąjį pusmetį – 171 

834 eurus  – 7 vadovams). Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių reikšmingų paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar 

turto perleidimo. 

Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Bendrovė yra suteikusi garantijų ir laidavusi bankams už pensijų ir kitų išmokų pristatymą. 2017 m. birželio 30 d. pasirašytos socialinių išmokų (pensijų ir 

pašalpų) pristatymo sutarčių įvykdymo garantijos sudarė 2 161 070 Eur (2016 m. gruodžio 31 d.- 2 218 789 Eur.). 

a) 2016 m. gruodžio 31 d.  apskaitytas 915 060 eurų restruktūrizavimo atidėjinys  ateities laiškininko projekto įgyvendinimui.

Lietuvos respublikos Konkurencijos tarnyba 2016 metais pradėjo tyrimą dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams. Bendrovės vadovybės nuomone, šio tyrimo pasėkmes Bendrovės finansinėms ataskaitoms  yra per 

anksti vertinti, kadangi nėra gauti jokie šio tyrimo rezultatai. Pasitvirtinus Konkurencijos tarybos įtarimams Bendrovei gali grėsti bauda, siekianti iki 10 

proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.

Bendrovė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės ekonominės 

integracijos. Sandorių kainodara yra pagrįsta patvirtintais tarifais bei sandoriai su tokiomis įmonėmis nėra tiek individualiai, tiek visumoje reikšmingi.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo dukterinėmis įmonėmis per šių metų šešis mėnesius:

Bendrovė yra suteikusi 10 738   eurų  garantijų ar laidavimų susijusioms šalims. 

Po finansinės padėties ataskaitos sudarymo dienos ir iki šios tarpinės finansinės informacijos patvirtinimo reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

 2017 m. birželio 30 d.   iš susijusių šalių gautinų sumų vertė nebuvo sumažėjusi.


