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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m.

Pardavimo pajamos 44 519 737 41 019 444 88 174 302 84 241 437
Kitos  pajamos  608 247  826 361 1 135 697 1 864 468

45 127 984 41 845 805 89 309 999 86 105 905

Su darbuotojais susijusios sąnaudos 3 (29 311 421) (28 464 761) (58 883 361) (58 960 482)
Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su 
užsienio paštais sąnaudos

(5 155 733) (3 161 527) (8 345 753) (6 751 227)

Komunalinių paslaugų sąnaudos ( 984 596) (1 078 944) (3 771 626) (4 245 680)
Transporto nuoma (1 771 935) (1 958 063) (3 573 813) (4 007 315)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (1 688 886) ( 872 362) (3 441 946) (2 922 515)
Turto remontas ir priežiūra ( 298 531) (1 011 413) ( 843 636) (2 648 650)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (1 762 478) (2 279 080) (3 573 355) (5 039 233)
Kitos sąnaudos (4 403 284) (3 742 174) (9 399 064) (8 087 423)

(45 376 864) (42 568 324) (91 832 554) (92 662 525)
Veiklos pelnas ( 248 880) ( 722 519) (2 522 555) (6 556 620)
Finansinės veiklos pajamos  235 704  762 850  410 175  911 496
Finansinės veiklos (sąnaudos) ( 672 872) (1 213 541) (1 149 918) (1 471 985)
Pelnas prieš apmokestinimą ( 686 048) (1 173 210) (3 262 298) (7 117 109)
Pelno mokesčio (sąnaudos) ( 820 750) - ( 466 756) -
Grynasis pelnas(nuostoliai) (1 506 798) (1 173 210) (3 729 054) (7 117 109)

Kitos bendrosios pajamos:

Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos - - - -

Iš viso bendrųjų pajamų ( 1 506 798) (1 173 210) (3 729 054) (7 117 109)

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

(parašas)

2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

 Aurika Pelanienė

Bendrųjų pajamų ataskaita

Balandis-Birželis Sausis-Birželis

       Vyriausioji buhalterė
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

Pastabos 2011-06-30 2010-12-31

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas 4  168 563 057  171 273 648
Ilgalaikis nematerialusis turtas 4  4 265 823  4 176 980
Ilgalaikis finansinis turtas   126 994  88 555
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 1253585 1720341

 174 209 459  177 259 524

Trumpalaikis turtas
Atsargos 5  2 677 611  2 963 459
Pirkėjų įsiskolinimas 6  16 206 127  11 938 809
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio 
sąnaudos ir sukauptos pajamos  18 013 495  17 148 551
Kitos gautinos sumos   55 591   759 494
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7  6 646 962  9 695 732

 43 599 786  42 506 045

Turto iš viso  217 809 245  219 765 569

NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas 8  239 474 229  239 474 229
Rezervai -
Nepaskirstytas pelnas ( 130 128 873) ( 126 399 819)
Nuosavo kapitalo iš viso  109 345 356  113 074 410

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos 9  8 078 162  8 078 162
Ilgalaikės išmokos darbuotojams  2 796 505  2 796 505
Dotacijos ir subsidijos   6 958   14 230
Kitos ilgalaikės skolos  13 881 400  13 881 400

 24 763 025  24 770 297
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos 9  21 472 322  13 893 433
Skolos tiekėjams 17 475 158 17 329 222
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos  35 621 754  40 860 508

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis   970 077   970 078

Kitos mokėtinos sumos  8 161 553  8 867 621
 83 700 864  81 920 862

Įsipareigojimų iš viso  108 463 889  106 691 159

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  217 809 245  219 765 569
- -

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Aurika Pelanienė

Finansinės padėties ataskaita

       Vyriausioji buhalterė

     (parašas)
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

2011 m. 2010 m.
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynasis pelnas (3 729 054) (7 117 109)

Nepiniginių pajamų / sąnaudų koregavimai:
- Pelno mokestis
- Nusidėvėjimas ir amortizacija 3 573 355 5 039 233
- Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostoliai 
(pelnas) 

 20 024 ( 20 668)
- Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
nurašymai ir vertės sumažėjimai (atstatymai)  8 484 -
- Gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimai 
(atstatymai)

 70 387 -
- Atidėjinių pokytis -
- Sukauptų sąnaudų pasikeitimas 3 140 749  38 066
- Sukauptų pajamų pasikeitimas (1 161 016) (1 007 928)
- Atidėtojo mokesčio pokytis  466 756 -
- Kitos (pajamos)  666 818  207 843

3 056 503 (2 860 563)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

-Ilgalaikio finansinio  turto (padidėjimas)   
sumažėjimas

( 38 439) ( 9 957)
- Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  291 815  543 261
- Pirkėjų įsiskolinimo, išankstinių apmokėjimų, 
ateinančio laikotarpio sąnaudų (padidėjimas) 
sumažėjimas                (3 343 698) (1 316 300)
- Skolų tiekėjams, kitų finansinių įsipareigojimų, 
gautų išankstinių apmokėjimų  padidėjimas 
(sumažėjimas) (8 939 637) (17 433 712)

(12 029 959) (18 216 708)
Pagrindinės veiklos grynieji pinigų srautai (8 973 456) (21 077 271)

Pinigų srautai iš investicinės veiklos
Ilgalaikio  turto (išskyrus investicijas) (pirkimai) ( 206 055) ( 136 403)
Ilgalaikio nematerialiojo turto (pirkimai) ( 781 596) ( 527 106)
Įplaukos iš materialiojo turto pardavimo   265  24 689
Gautos palūkanos  3 591 -
Paskolų (suteikimas) - -
Investicinės veiklos grynieji pinigų srautai ( 983 795) ( 638 820)

Pinigų srautai iš finansinės veiklos
Gautos paskolos 20 962 769 22 695 772
Paskolų (grąžinimas) (12 400 000) (8 083 649)
Finansinio lizingo įmokų mokėjimas ( 983 879) (2 237 094)
(Sumokėtos) palūkanos ( 670 409) ( 207 843)
Finansinės veiklos grynieji pinigų srautai 6 908 481 12 167 186

Valiutų kursų pasikeitimo poveikis pinigų likučiui

(3 048 770) (9 548 905)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje 9 695 732 24 055 037
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje 6 646 962 14 506 132

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)              (parašas)

Pinigų srautų ataskaita

      Vyriausioji buhalterė
Aurika Pelanienė

Sausis-Birželis

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Įstatinis 
kapitalas Rezervai

Nepaskirs-
tytasis pelnas Iš viso

Likutis 2010 m. sausio 1 d. 239 474 229  345 446 (116 515 737) 123 303 938

Grynieji 2010 m. nuostoliai - - (7 117 109) (7 117 109)

Viso bendrųjų pajamų - - (7 117 109) (7 117 109)

Sandoriai su akcininkais - - - -

Likutis 2010 m. birželio 30 d. 239 474 229  345 446 (123 632 846) 116 186 829

Likutis 2011 m. sausio 1 d. 239 474 229 - (126 399 819) 113 074 410

Grynieji 2011 m. nuostoliai - - (3 729 054) (3 729 054)

Viso bendrųjų pajamų - - (3 729 054) (3 729 054)

Sandoriai su akcininkais - - - -

Likutis 2011 m. birželio 30 d. 239 474 229 - (130 128 873) 109 345 356
- , -

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

(parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

(parašas)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

       Vyriausioji buhalterė
Aurika Pelanienė
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų pastabos

1 Bendroji informacija 

2011 m. birželio 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 6874 (2010 m. birželio 30 d. – 7307).

2

3

4

Materialusis 
turtas

Nematerialusis 
turtas

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2010 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė 2009 m. gruodžio 31 d. 177 726 402 6 356 315
Įsigijimai  136 403  527 106
Perleidimai ir nurašymai ( 4 021) -
Perklasifikavimai - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija (3 604 719) (1 442 096)
Likutinė vertė 2010 m. birželio 30 d. 174 254 065 5 441 325

Trys mėnesiai, pasibaigę 2011 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. 171 273 648 4 176 980
Įsigijimai  206 055  781 596
Perleidimai ir nurašymai ( 28 907) -
Perklasifikavimai - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija (2 887 739) ( 692 753)
Likutinė vertė 2011 m. birželio 30 d. 168 563 057 4 265 823

2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė.  Bendrovės 
veikla apima universaliųjų, rezervuotųjų, kitų pašto, pasiuntinių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2011m. birželio 30 d. yra parengtos pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). 
Sudarant finansines ataskaitas buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2010 metų finansines ataskaitas.

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (klaidų taisymas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Sutrumpintos finansinės ataskaitos, įskaitant 2011 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitą ir šešių mėnesių, 
pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d. ir 2010 m. birželio 30 bendrųjų pajamų ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą bei nuosavo 
kapitalo pokyčių ataskaitą, yra auditorių netikrintos. Metinių finansinių ataskaitų auditą už iki 2010 gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus atliko UAB "ERNST & YOUNG BALTIC ". Siekant geriau suprasti šiose finansinėse ataskaitose pateiktą 
informaciją,  sutrumpintos Bendrovės finansinės  ataskaitos turi būti skaitomos kartu su Bendrovės metinėmis 2010 m. 
finansinėmis ataskaitomis.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Apskaitos principai

Bendrovė, vykdydama struktūrinius pertvarkymus, per 2010 m. pirmą ketvirtį   atleistiems darbuotojams išmokėjo   3 489 
899 Lt  išeitinių išmokų, tačiau pirmo ketvirčio finansinėse ataskaitose Bendrovė nepakoregavo atidėjinio išeitinėms 
išmokoms. Per pirmą ketvirtį išmokėtų išeitinių išmokų atidėjinio koregavimą Bendrovė atliko  2010 metų antrame 
ketvirtyje. Siekiant  neiškraipyti palyginamosios informacijos, 2010 m. bendrųjų pajamų ataskaitoje klaida taisoma  
sekančiai: su darbuotojais susijusios sąnaudos 3 489 899 Lt didinamos antrame 2010 m. ketvirtyje ir mažinamos 2010 m. 
pirmame ketvirtyje .
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

5 Atsargos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.
2011 m. 2010 m.

 478 482  925 339
Filatelinė produkcija  251 293  146 614
Pirktos prekės, skirtos perparduoti 2 093 632 2 043 269

2 823 407 3 115 222

(145 796) (151 763)

2 677 611 2 963 459

6 Pirkėjų įsiskolinimas

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.
2011 m. 2010 m.

Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte 17 379 366 13 258 026

(1 173 239) (1 319 217)

16 206 127 11 938 809

7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.
2011 m. 2010 m.

Pinigai banke  830 906 4 168 400
Pinigai kasoje 2 939 578 2 389 025
Pinigai kelyje 2 876 478 3 138 307

6 646 962 9 695 732

8 Įstatinis kapitalas

9 Paskolos

10 Garantijos, laidavimai

2011 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 28 562 769 Lt banko kreditų (2010 m gruodžio 31 d. - 20 000 000 Lt). Už naudojimasi
kreditais mokama 3-6 mėn Vilibor + banko nustatyta palūkanų marža.

2011 m. birželio 30 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už Bendrovės įsipareigojimus sudarė 27 792 252 Lt (2010 m.
gruodžio 31 d.-28 070 784 Lt).

Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai

Atsargos ir medžiagos

Valstybei priklauso 239.474.229 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 2011 m. bei 2010 m.
birželio 30 d. akcijos buvo pilnai apmokėtos.
Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio
kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neatitiko šio reikalavimo.

Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės
vertės
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A. Vivulskio g. 23, Vilnius

(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

11 Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai

Birželio 30 d. Birželio 30 d.
2011 m. 2010 m.

Pardavimų pajamos, tūkst. Lt  88 174  84 241
EBITDA, tūkst. Lt   836 ( 2 092)
Bendras likvidumas (laikotarpio pabaigoje) 0,52 0,52

(3 729 054) (7 117 109)
Akcijų skaičius, vnt 239 474 229 239 474 229

(0,02) (0,03)

12 Susijusių šalių sandoriai

Sandoriai su  susijusiomis šalimis pateikiami žemiau:

Pirkimai Pardavimai
Gautinos sumos

Mokėtinos 
sumos

2011 m. birželio 30 d.

Susijusios šalys  8 290  114 066  21 099  1 314

 8 290  114 066  21 099  1 314

Pirkimai Pardavimai
Gautinos sumos

Mokėtinos 
sumos

2010 m. birželio 30 d.
Susijusios šalys  9 741  117 235  12 837  1 331

 9 741  117 235  12 837  1 331

13 Pobalansiniai įvykiai

VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“ (bendras akcininkas)
VĮ „Kauno aerouostas" (bendras akcininkas)
VĮ „Oro navigacija" (bendras akcininkas)
VĮ „Problematika" (bendras akcininkas)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (bendras akcininkas)

Jokių reikšmingų įvykių, įvykusių po finansinių ataskaitų sudarymo, nebuvo.

Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas, Lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina 
Susisiekimo ministerija. Bendrovės susijusios šalys skelbiamos interneto tinklapyje www.transp.lt. Bendrovė identifikavo 
susijusias šalis, su kuriomis vyko reikšmingiausi sandoriai 2011 m. birželio 30 d. ir 2010 m. birželio 30 d.:

Grynasis pelnas(nuostolis), tenkantis akcininkams, Lt

9
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BeNDrojI INFormAcIjA

Pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Būstinės adresas A. Vivulskio g. 23, 03500 Vilnius

Telefonas (8 700)  55 400

Faksas (8 5) 216 3204

el. paštas info@post.lt

Internetinis tinklalapis www.post.lt

Įstatinis kapitalas 239 474 229 Lt

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės 
privatus juridinis asmuo

Veiklos laikotarpis Neribojamas

Įmonės kodas 121215587

PVm mokėtojo kodas LT 212155811

juridinių asmenų registro 
tvarkytojas VĮ registrų centras

Įstatai Įregistruoti juridinių asmenų registre 
2009 m. rugsėjo 14 d.

 Įmonė Lietuvos paštas įkurta 1992 
metais. 2006 metais reorganizuota į 
akcinę bendrovę Lietuvos paštą. 
 Pranešimas parengtas už 2011 m. 
sausio-birželio mėn.
 Lietuvos respublikos vyriausybė  
2010 m. liepos 14 d. patvirtino 
Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, 

pagal kurį bendrovės apskaita turi būti 
tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės 
apskaitos standartus (toliau - TFAS). 
Bendrovės tarpinės finansinės ataskai-
tos už laikotarpį, pasibaigusį 2011m. 
birželio 30 d. yra parengtos pagal 
TFAS, patvirtintus eS, tarp jų - pagal  
34 Tarptautinį apskaitos standartą 
(TAS). 

Pagrindiniai duomenys
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rodiklio pavadinimas
Sausis-birželis

Pokytis, proc.
2011 m. 2010 m.

Visos pajamos, tūkst. Lt 89 720 87 021 3,1

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt 88 174 84 241 4,7

Pelnas iki mokesčių, palūkanų, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos (eBITDA),  
tūkst. Lt

836 -2 092 140,0

eBITDA marža, proc. 0,9 -2,5

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Lt -3 729 -7 117 47,6

Visas turtas, tūkst. Lt 217 809 229 472 -5,1

Akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt 109 345 120 656 -9,4

Akcininkų nuosavybės pelningumas, proc. -3,4 -5,9

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc. 50,2 52,6

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai 
akcijai, Lt -0,02 -0,03 -47,6

Akcijų skaičius 239 474 229 239 474 229  

Investicijos, tūkst. Lt 988 664 48,9

Darbuotojų skaičius laikotarpio  
pabaigoje (žm.) 6 874 7 307 -5,9

Vidutinis darbuotojų skaičius (etatai) 5 135 5 749 -10,7

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  
(Lt / etat.) 1 369 1 300 5,3

Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt. 103 871 93 555 11,0

Universaliųjų pašto paslaugų skaičius iš 
viso, tūkst. vnt. 23 250 25 267 -8,0

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam 
darbuotojui (etatui), tūkst. Lt 17,2 14,7 17,2

PAGrINDINIAI roDIKLIAI
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 Akcinė bendrovė Lietuvos paštas  
(toliau – bendrovė arba Lietuvos paš-
tas) – didžiausia pašto paslaugų teikė- 
ja - įpareigota teikti universaliąsias 
pašto paslaugas (toliau – UPP) Lietuvoje.
 Bendrovė teikia pašto, pasiuntinių bei 
su jomis susijusias papildomas paslau-
gas, į apyvartą leidžia pašto ženklus, 
teikia reklaminių siuntų bei neadresuo-
tosios reklamos pristatymo, dokumentų 
spausdinimo, dėjimo į vokus bei jų 
pristatymo paslaugas. Be to, Lietuvos 
paštas teikia pašto perlaidų, grynųjų 
pinigų išdavimo bei įmokėjimo paslau-
gas, įmokų bei mokesčių priėmimo ir 

administravimo, pensijų pristatymo, 
prenumeratos priėmimo bei pristatymo 
paslaugas, teikia partnerių siūlomas 
kreditų, draudimo, reklamos paslau-
gas, vykdo mažmeninę prekybą. Lie-
tuvos pašto skyriuose galima įsigyti 
skaitmeninės televizijos paketus bei 
priedėlius, didžiausiuose Lietuvos 
pašto skyriuose galima įsigyti Lietu-
vos respublikos Vyriausybės taupymo 
lakštų, tarptautinių maršrutų bilietų, 
išsiųsti supirkimui nenaudojamus aukso 
gaminius bei senus mobiliuosius telefo-
nus. 
 

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS PASLAUGoS

mln. vnt.
Suteiktų paslaugų apimtys

 2011 m. I pusmetį buvo suteikta 
103 871 tūkst. vnt. paslaugų, arba  
11,0 proc. daugiau palyginti su  
2010 metų I pusmečio duomenimis.
 Palyginti su 2010 m. I pusmečio 
duomenimis, 2011 m. I pusmetį uni-
versaliųjų pašto paslaugų suteikta  
8,0 proc., o finansinių paslaugų –  
33,1 proc. mažiau. Klientams vis 
dažniau renkantis alternatyvias paslau-

gas elektroninėje erdvėje, efektyvinant 
veiklą bei taupant išlaidas, Lietuvoje, 
kaip ir pasaulinėje praktikoje, pastebi-
mas natūralus pašto ir su pašto paslau-
gomis susijusių paslaugų rinkos susi-
traukimas. 
 Per 2011 m. I pusmetį kitų pašto 
paslaugų padidėjo 10,3 proc., 
pasiuntinių paslaugų – 38,0 proc., kitų 
paslaugų – 35,1 proc.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS PASLAUGŲ APImTYS
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mln. vnt.
Suteiktų paslaugų apimtys

Siuntų dėžutės

 Bendros 2011 m. I pusmečio pajamos 
buvo 89 720 tūkst. Lt ir, palyginti su 
2010 m. I pusmečio pajamomis – 87 021 
tūkst. Lt, padidėjo 3,1 proc. 
 Pardavimo pajamų gauta 88 174 tūkst. 
Lt, arba 4,7 proc. daugiau, palyginti su 
2010 m. I pusmečio duomenimis.
 UPP pajamos sudarė 47,8 proc. par-
davimo pajamų, jų gauta 3,5 proc., dau-
giau, palyginti su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu.
 Pajamų už kitas pašto paslaugas 
gauta 10,7 proc. daugiau, palyginti su 
2010 m. I pusmečio duomenimis, nes 
pristatyta 21,4 proc. daugiau teismo 
šaukimų, 24,5 proc. – pašto korespon-
dencijos, sunkesnės kaip 2 kg, 24,9 proc. 
- pašto siuntinių, sunkesnių kaip 10 kg, 
8,0 proc. – reklaminių pašto siuntų.
 Pasiuntinių paslaugų pajamų gauta 
16,4 proc. daugiau, nes 38,0 proc. 
išaugo pasiuntinių paslaugos.
 Finansinių paslaugų pajamų gauta 

9,1 proc. mažiau, palyginti su 2010 m. 
I pusmečio duomenimis. Konkurencinės 
aplinkos plėtra bei galimybės klientams 
pasiūlyti žemesnes kainas turi įtakos 
Lietuvos pašto pajamų mažėjimui, tei- 
kiant įmokų surinkimo ir administravi-
mo bei pensijų pristatymo paslaugas.
 Kitų pajamų, kurias sudaro pajamos 
už periodinių leidinių prenumeratą, 
neadresuotosios reklamos paslaugas, 
mažmeninę ir komisinę prekybą ir kitas 
paslaugas, gauta  20,4 proc. daugiau 
negu praėjusių metų tą patį laikotarpį, 
nes 62,2 proc. daugiau buvo suteikta 
neadresuotosios reklamos paslaugų. 
Be to, 35,1 proc. padidėjo mažmeni-
nės ir komisinės prekybos pajamos,  
6,6 proc. – pajamos už papildomas 
pašto paslaugas, 40,6 proc. - kitų 
paslaugų, kurias sudaro informacijos 
parengimo paslauga (IPP), kopijavimo, 
krovinių vežimo ir kt., pajamos.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS PAjAmoS 

 2011 m. I pusmečio eBITDA buvo 
836 tūkst. Lt ir, palyginti su 2010 m.  
I pusmečio eBITDA – (2 092) tūkst. Lt 
padidėjo 2 927 tūkst. Lt. eBITDA  
marža sudarė 0,9 proc. (2010 m.  
I pusmetį buvo -2,5 proc.)
 Veiklos nuostoliai buvo 2 523 tūkst. 
Lt, arba 61,5 proc. mažesni nei prieš 

metus.  
 2011 m. I pusmetį bendrovės grynieji 
nuostoliai, įvertinus atidėtojo pelno 
mokesčio sąnaudas, sudarė 3 729 tūkst. 
Lt  ir buvo 47,5 proc. mažesni nei 2010 m.  
I pusmetį, kai bendrovės nuostoliai 
siekė 7 117 tūkst.Lt.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS VeIKLoS rezULTATAI
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 Bendrovės įstatinis kapitalas yra  
239 474 229 litai. jis padalytas į  
239 474 229 akcijas. Vienos akcijos 
nominali vertė – 1 litas. Visos bendrovės 
akcijos yra vienos klasės – paprastosios 
vardinės akcijos. Bendrovės akcijos yra 
nematerialios. jos fiksuojamos įrašais 
vertybinių popierių sąskaitoje, kurią 
tvarko akcinė bendrovė finansų makle-
rio įmonė „Finasta“.
 Visų bendrovės akcijų savininkė 
yra valstybė. Įgyvendinant valstybei 
nuosavybės teise priklausančių akcijų 
suteikiamas teises bendrovėje, valsty-

bei atstovauja Lietuvos respublikos su-
sisiekimo ministerija.
 Bendrovė  iki ataskaitinio laikotarpio 
nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2011 
m. 6 mėnesius savų akcijų neįsigijo ir 
neperleido.  Kitų įmonių akcijų nebuvo 
įsigyta ir perleista.
 Lietuvos paštas nėra patvirtinęs 
dividendų politikos. Bendrovė 2011 m. 
birželio 30 d. turėjo 130 129 tūkst. Lt 
nepaskirstytų nuostolių. Ateityje, ben-
drovei pradėjus dirbti pelningai, bus 
svarstoma galimybė mokėti dividendus.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKcIjoS. DIVIDeNDŲ PoLITIKA
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 Pagal Lietuvos pašto įstatus 
bendrovės valdymo organai yra 
visuotinis akcininkų susirinkimas, 
valdyba ir generalinis direktorius. 
Bendrovėje Stebėtojų taryba nesu-
daroma. Bendrovės valdyba atstovauja 
akcininkams ir atlieka priežiūros bei 
kontrolės funkcijas.
 Visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimams prilyginami Lietuvos 
respublikos susisiekimo ministerijos 
priimti raštiški sprendimai. 
 Bendrovės valdyba yra kolegialus or-
ganas, kurį sudaro penki nariai. Valdy-
bos nariai renkami ketveriems metams. 
Valdybos pirmininką iš savo narių renka 
valdyba. Valdybos narius renka visuo-
tinis akcininkų susirinkimas. 

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS VALDYmAS. STrUKTūrA

Pavardė, 
vardas pareigos Išsilavinimas Kadencijos 

pradžia

rimvydas 
Vaštakas

Susisiekimo vice-
ministras – valdybos 
pirmininkas

Vilniaus inžinerinis statybos insti-
tutas, mechaninės technologijos 
fakultetas

2010-01-11

Alminas 
mačiulis

Susisiekimo ministerijos 
kancleris

Vilniaus inžinerinis statybos in-
stitutas, mechaninės technologi-
jos fakultetas. Socialinių mokslų 
daktaras

2010-01-11 

Paulius 
jankauskas

Susisiekimo ministro 
patarėjas 

Klaipėdos universitetas, Istorijos 
fakultetas 2010-01-11 

jurgita 
Šoblinskienė

Susisiekimo ministerijos 
Teisės skyriaus vyriau-
sioji specialistė

Vilniaus universiteto, Teisės 
fakultetas. Teisės magistrė 2010-06-09 

Tomas 
Pilukas

Susisiekimo ministerijos 
Transporto politikos 
departamento Tranzito 
ir logistikos skyriaus 
vedėjas

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. Vadybos bakalau-
ras, diplomuoto inžinieriaus-
ekonomisto kvalifikacija

2010-06-09 

(2011 m. birželio 30 d. duomenys)
Valdybos nariai

 Per 2011 m. I pusmetį bendrovės 
valdybos nariai nesikeitė.
 Valdyba renka ir atšaukia bendrovės 
vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas dar-
bo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės 
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. 

Generalinis direktorius yra bendrovės 
vadovas. Bendrovės vadovas yra vie-
nasmenis bendrovės valdymo organas, 
kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja 
kasdieninę bendrovės veiklą.
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 Dabartinėje bendrovės valdymo 
struktūroje, kuri  patvirtinta AB Lie-
tuvos pašto valdybos 2010 m. sau-
sio 28 d. nutarimu Nr. 3-7, yra gene- 
ralinis direktorius, 5 tarnybų direktoriai 
(Finansų, Pardavimų, Pašto operacijų, 

Teisės ir administravimo, Pašto tinklo), 
19 departamentų, iš kurių 4 (Vidaus 
kontrolės ir audito, Personalo, rinkoda-
ros ir komunikacijos, Verslo vystymo) 
yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam di-
rektoriui. 

Pavardė, 
vardas pareigos Išsilavinimas

Lina 
minderienė Generalinė direktorė

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

Kęstutis 
jaržemskas

Finansų tarnybos direk-
torius

Kauno technologijos universitetas. Vadybos ir 
verslo administravimo magistro kvalifikacinis 
laipsnis. Specializacija – finansų vadyba (2002).

Gytis 
Kundrotas

Teisės ir administravimo 
tarnybos direktorius 

Vilniaus universitetas, vientisųjų studijų teisės 
programa. Suteiktas teisės magistro kvalifika-
cinis laipsnis (2003 m.)

Arūnas 
Venckavičius

Pardavimų tarnybos 
direktorius

 Vilniaus universitetas, prekybos programa. 
Suteiktas vadybos ir verslo administravimo 
magistro kvalifikacinis laipsnis (2002 m.)

Tomas 
jackevičius

Pašto operacijų tarny-
bos direktorius

Kauno technologijos universitetas, verslo 
administravimo studijų programa. Suteiktas 
vadybos ir verslo administravimo bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis (2003 m.).
Kauno technologijos universitetas, verslo 
administravimo studijų programa. Suteiktas 
vadybos ir verslo administravimo magistro 
kvalifikacinis laipsnis (2005 m.)

Inga 
Dundulienė

Pašto tinklo tarnybos 
direktorė

Vilniaus universitetas, buhalterinės apskaitos ir 
audito specialybės mokslai. Suteikta ekono-
misto kvalifikacija (1993 m.)

Aurika 
Pelanienė

Buhalterinės apskaitos 
departamento vadovė – 
vyriausioji buhalterė

Vilniaus universitetas, ekonominės informa-
tikos mokslai. Suteikta ekonomisto kvalifikacija 
(1990 m.)

(2011 m. birželio 30 d. duomenys)
Bendrovės vadovybės nariai

Informacija apie atlyginimo, tantjemų ar 
kitokių išmokų išmokėjimą bendrovės 

valdymo organams per 2011 m. I pusmetį:
2011 m. sausis-birželis Atlyginimas, Lt

Vidutiniškai vienam vadovybės nariui 7 813

Bendrai visiems vadovybės nariams 290 759

 2011 I pusmetį valdybos nariams at-
lyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų 
priskaičiuota nebuvo. 
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 2011 m. sausio-birželio mėn. 
bendrovė filialų neturėjo. 
 Lietuvos paštas 2007 metais įsteigė 
dukterinę įmonę UAB „Lietuvos pašto 
finansinės paslaugos“, kurios įstatinis 
kapitalas sudarytas iš akcinės bendrovės 
Lietuvos pašto piniginio įnašo ir lygus 
10 000 litų. Lietuvos paštui priklauso  

10 000  akcijų, kurių kiekvienos nominali 
vertė yra 1 litas, tai sudaro 100 procentų 
visų uždarosios akcinės bendrovės  
„Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ 
akcijų. 
 2011 m. I pusmetį UAB „Lietuvos 
pašto finansinės paslaugos“ faktinės 
veiklos nevykdė.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS INFormAcIjA APIe BeNDroVėS FILIALUS, DUKTerINeS 
ĮmoNeS

 Lietuvos paštas, vykdydamas UPP 
teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, 
privalo išlaikyti tam tikrą paštų tinklą. 
Pagal susisiekimo ministro 2009 m. 
liepos 14 d. įsakymo Nr. 3-330 „Dėl 
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo 
viešojo pašto tinklo charakteristikų pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2009, Nr.  
85-3628) nuostatas kaimo gyvenamo-
siose vietovėse vienos seniūnijos aptar-
naujamoje teritorijoje turi būti ne mažiau 
kaip viena UPP teikimo vieta arba UPP 
teikėjo agentų darbo vieta.
 Pašto paslaugoms nenutrūkstamai 

teikti visoje šalies teritorijoje sukurtas 
UPP teikimo tinklas, kurį sudaro stacio-
narieji miesto ir kaimo paštai, jų posky-
riai ir kilnojamųjų paštų sustojimo vie-
tos. UPP teikimo vietos ir siunčiamosios 
laiškų dėžutės išdėstytos laikantis 
Viešojo pašto tinklo charakteristikų.  
 2011 m. birželio 30 d. Lietuvos pašto 
viešąjį tinklą sudarė 862 UPP teikimo vie-
tos: 714 stacionariųjų paštų (miestuose – 
210, kaimuose – 504), 13 pašto poskyrių 
(9 – miestuose, 4 – kaimuose) ir 135 mo-
biliosios UPP teikimo vietos kaimuose, 
aptarnaujamos 28 kilnojamųjų paštų. 

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS VIeŠASIS TINKLAS

Kilnojamuosiuose paštuose

Kaimo paštuose

Miesto paštuose

UPP teikimo vietos

Kilnojamuosiuose paštuose
Kaimo paštuose
miesto paštuose

15,7%

58,9%

25,4%

 Siekdama optimizuoti veiklos rezul-
tatus, bendrovė per 2011 m. I pusmetį 
uždarė 17 nerentabilių UPP teikimo 

vietų, o įsteigė 7 naujas UPP teikimo 
vietas labiau klientams prieinamose vie-
tose.
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 Bendrovė teikia paslaugas tiek gyven-
tojams, tiek įvairioms įmonėms bei 
organizacijoms, bendradarbiauja su 
užsienio šalių pašto operatoriais. 
 Bendrovės klientų sąraše reikšmingas 
dalis sudaro finansų ir draudimo 
įstaigos, leidybos, elektronine prekyba 
užsiimančios įmonės, telekomunikacijų, 
komunalinių paslaugų bendrovės, 

teisines paslaugas teikiančios įmonės, 
transporto bei įvairia kita veikla 
užsiimančios bendrovės, valstybės in-
stitucijos, savivaldybių įstaigos.
 mažiausiai Lietuvos pašto paslaugomis 
naudojasi švietimo, mokslo, kultūros or-
ganizacijos, medicinos, pramonės bei 
statybos sektorių įmonės.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS KLIeNTAI 



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį,

pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.

20

 ryšių reguliavimo tarnybos (rrT)  
duomenimis, 2011 m. I ketvirtį 57,7 proc. 
šalies pašto ir pasiuntinių paslaugų 
rinkos pagal gautas pajamas sudaro 
pasiuntinių paslaugos, likusi 42,3 proc. 
dalis tenka pašto paslaugoms. Ben-
dra pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka 
pagal gautas pajamas per 2011 m.  
I ketvirtį, palyginti su 2010 m. tuo pačiu 
laikotarpiu, padidėjo 12,0 proc. (nuo 
55 mln. Lt iki 61,6 mln. Lt): pasiuntinių 
paslaugų segmentas padidėjo  
19,1 proc., pašto paslaugų segmen- 
tas – 3,6 proc. Lietuvos pašto užimamos 
rinkos dalies pokyčiai: pašto paslaugų 
rinkoje – sumažėjo 1,3 procentinio 
punkto, pasiuntinių paslaugų – padidėjo 
0,2 procentinio punkto, bendroje 
pašto ir pasiuntinių paslaugų rinko- 
je – sumažėjo 3,5 procentinio punkto ir 
sudarė 43,9 proc. 
 Lietuvos paštas yra pagrindinis pašto 
paslaugų teikėjas ir absoliutus šalies 
pašto rinkos lyderis, tačiau pelnin- 
giausioje – pasiuntinių paslaugų rinkoje 
įsitvirtino tarptautinės bendrovės. Lie-
tuvos paštas pagal gautas pajamas per 
2011 m. I ketvirtį užėmė 93,7 proc. pašto 
paslaugų rinkos ir 7,5 proc. -pasiuntinių 

paslaugų rinkos dalis.
 2011 m. balandžio 1 d. Lietuvoje pašto 
ir pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė  
72 ūkio subjektai, iš kurių 11 ūkio 
subjektų teikė pašto ir pasiuntinių 
paslaugas, 61 ūkio subjektas - tik 
pasiuntinių paslaugas.
 Lietuvos paštas konkuruoja beveik 
visose savo veiklos srityse. Kiekvienoje 
iš jų yra stiprių dalyvių: pašto paslau-
gose - UAB „Vilpostus“, UAB „Bijusta“, 
UAB „Greitasis kurjeris“, pasiuntinių pa-
slaugose -  UAB „DPD Lietuva“, „Lex Sys-
tem GmbH“, UAB „Nėgė“, UAB „Venipak 
LT“, UAB „Unipakas“, tarptautinių siuntų 
segmente – UAB „DHL Lietuva“, UAB 
„TNT“, UAB „Skubios siuntos“ (įgaliotasis 
„UPS“ atstovas Lietuvoje). 
 Finansinių paslaugų dalyje bendrovė 
konkuruoja su „Perlo“ terminalais, 
bankais, spaudos kioskais, mažmeninės 
prekybos srityje – su įvairiomis preky-
bos vietomis, įskaitant prekybos cen-
trus. Spausdinimo paslaugų segmente 
stiprus konkurentas yra UAB „Itella  
Information“, periodinių leidinių prenu-
meratos srityje reikšmingos konkrečių 
leidinių (pvz., „Lietuvos ryto“, „respub-
likos“) platinimo tarnybos.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS TeIKIAmŲ PASLAUGŲ rINKA
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 Lietuvos paštas turi vykdyti Lietuvos 
respublikos susisiekimo ministro 2004 m.  
spalio 12 d. įsakymu Nr. 3-495 (žin., 
2004, Nr. 157-5742; 2007, Nr. 91-3670) 
patvirtintus Universaliųjų pašto paslaugų 
kokybės reikalavimus siunčiamoms 
pirmenybinėms pašto korespondencijos 
siuntoms. Pagal nustatytus universaliųjų 
pašto paslaugų kokybės reikalavimus, 
kitą darbo dieną turi būti pristatoma  
85 procentai pirmenybinių korespon-
dencijos siuntų (D+1 85 proc.), trečią 
darbo dieną po išsiuntimo dienos 
gavėjus turi pasiekti 97 procentai 
pirmenybinių korespondencijos siuntų 
(D+3 97 proc.). rrT tikrina ar siunčiamos 
pirmenybinės pašto korespondencijos 
siuntos atitinka nustatytus reikalavimus 
ir pateikia metines ataskaitas. (2010 m. 

ataskaita dar nepaskelbta). 
 2011 m. I pusmetį Lietuvos paštas 
pasirašė sutartį su UAB „Socialinės infor-
macijos centras“ dėl vidaus pirmenybinių 
pašto korespondencijos siuntų siuntimo 
ir pristatymo Lietuvoje tyrimo.
UPP kokybės reikalavimai tarp eu-
ropos Bendrijos šalių reglamentuo-
jami europos standartu LST eN 13850. 
Tarptautinės pašto korporacijos (IPc) 
kokybės kontrolės sistema UNeX fik-
suoja pirmenybinių tarptautinių pašto 
korespondencijos siuntų, gaunamų iš 
eS šalių, pristatymo Lietuvoje kokybę 
(laiką). 
 Kokybės reikalavimų (tikslų) pagal 
reImS sutartis vykdymas turi įtakos 
galutiniams  atsiskaitymams tarp  šalių 
pašto operatorių.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS PASLAUGŲ KoKYBė

Tarptautinių pirmenybinių pašto kore-
spondencijos siuntų siuntimo, apdorojimo, 

pristatymo ir surinkimo Lietuvoje kontrolės 
pagal UNEX sistemos eDACS  programą 

(pagal REIMS sutartis) 2011 m. I pusmečio 
rodikliai

Pavadinimas

Gautų 
kontrolinių 

siuntų skaičius
(vnt.)

rezultatas K+1 
pristatymas

 (proc.)

rezultatas D+1 
surinkimas ir 

siuntimas (proc.)

reImS II/east (eDAcS)
(tikslas K*+1 90 proc.) 2180 81,8

41,6 
(tikslas D+1 2011 m. 

nenumatytas)

reImS IV
 (eDAcS)
(tikslas K*+1 88 proc.)
(tikslas D+1 80 proc.)*

Nėra duomenų 80,8 46,4

* K yra gaunamos tarptautinės pašto korespondencijos gavimo Pašto skirstymo departa-
mente data.
** Siunčiamos tarptautinės pašto korespondencijos siuntimas nuo siuntėjo Lietuvoje iki 
kitos šalies gavėjo.

 Siekiant įvykdyti nustatytus paslaugų 
kokybės rodiklius, numatoma sukurti  
Lietuvos pašto kokybės valdymo sistemą, 
nustatant kokybės tikslus atskiriems  
(daliniams) gamybiniams procesams.  
 Įgyvendinus europos standartą LST 
eN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų 
kokybė. Skundų apskaita ir žalos atlygi-
nimo procedūros“ ir įdiegus centralizuotą 

skundų registracijos sistemą pagal šį 
standartą, visi gauti skundai registruo-
jami skundų apskaitos kompiuterinėje 
Worktrace programoje ir nagrinėjami 
vadovaujantis Pašto paslaugų naudotojų 
skundų nagrinėjimo akcinėje bendrovėje 
Lietuvos pašte tvarkos aprašo nuosta-
tomis.



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį,

pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.

22

 2011 m. I pusmetį, esant  pakankamai 
sudėtingai bendrovės finansinei situaci-
jai, investicijos iš nuosavų lėšų buvo skir-
tos tik būtiniausiems technologiniams 
įrenginiams bei tęstiniams projektams 
vykdyti, - iš viso 988 tūkst. Lt. 
 2011 m. I pusmetį nematerialiojo 
turto investicijas sudarė 782 tūkst. Lt, 
skirti bendrovės diegiamos maršrutų 

optimizavimo sistemos programinei 
įrangai ir licencijoms įsigyti ir Personalo 
valdymo, darbo užmokesčio ir jo ap-
skaitos informacinė sistemai (PVDUAIS) 
užbaigti.
 materialiajam turtui skirta 206 tūkst. Lt, 
už juos įsigyta kompiuterių ir jų įrangos, 
nupirkta baldų naujai steigiamiems 
paštams.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS INVeSTIcIjoS

 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos 
respublikos pašto įstatymo 3 straip-
snio pakeitimo ir įstatymo papildymo 
13, 14, 15, 16 ir 17 straipsniais. Pašto 
įstatymas papildytas naujais 13, 14, 15, 
16 ir 17 straipsniais, reglamentuojančiais 
specifinių poveikio priemonių taiky-
mo pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų 
teikėjams, nesilaikantiems pašto ir 
(ar) pasiuntinių paslaugų teikimo 
veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų, procedūras. Įstatymas 
įtvirtina nuostatas numatančias, kad 
tam tikroje rinkoje, t.y. pašto ir (ar) 
pasiuntinių paslaugų rinkoje, vei-
kiantiems asmenims būtų taikomos 
specifinės poveikio priemonės (baudos, 
laikinas veiklos uždraudimas), priklau-
somai nuo asmenų padaryto pažeidimo 
pobūdžio, kurios būtų tinkamos ir 
proporcingos poveikio priemonės už 
pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teiki-
mo veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų pažeidimą.
 Lietuvos banko valdybos 2011 m. 
vasario 24 d. nutarimu  Nr. 03-25 Lietu-
vos paštui išduota mokėjimo įstaigos 
licencija, suteikianti teisę teikti Lietu-
vos respublikos mokėjimų įstatymo 5  
straipsnyje 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nus-
tatytas mokėjimo paslaugas.
 2011 m. balandžio 26 d. bendrovės 
generalinės direktorės pareigas oficialiai 
pradėjo eiti Lina minderienė, kuri iki šiol 
paštui vadovavo laikinai.
 Balandžio mėn. buvo suformuo-
tas ir veiklą pradėjo AB Lietuvos 

pašto Darbuotojų saugos ir sveika-
tos komitetas. Komitetas analizuos ir 
vertins bendrovės darbuotojų saugos 
ir sveikatos būklę, rengs pasiūlymus jai 
gerinti, svarstys prevencines priemo-
nes nelaimingiems atsitikimams darbe 
ir profesinėms ligoms išvengti, teiks 
pasiūlymus kolektyvinei sutarčiai.
 Nuo 2011 m. balandžio mėn. Lie-
tuvos paštas, bendradarbiaudamas 
su UAB „mobivokas.lt”,pradėjo teikti 
naują paslaugą. Lietuvos pašto klientui 
kompiuterizuotuose paštuose suteikia-
ma galimybė nemokamai išsiųsti nerei-
kalingus mobiliuosius telefonus ar aukso 
dirbinius ir, atėjus į bet kurį pašto skyrių, 
atsiimti UAB „mobivokas.lt“ pervestus 
pinigus už išsiųstus daiktus. 
 Gegužės mėn. Lietuvos pašte pradėta 
teikti nauja paslauga gyventojams ir 
verslo klientams – „ekonomiška siunta“. 
Tai labai patogus ir greitas siuntinio  
siuntimo būdas Lietuvoje. Klientai gali 
siųsti įvairius daiktus iki 10 kg – tereikės 
siuntą įduoti pašte ir ji bus pristatyta į 
artimiausią gavėjo paštą visoje Lietuvo-
je. Klientai galės stebėti siuntos buvimo 
vietą.
 Gegužės mėn. Lietuvos paštui emS 
kooperatyvas prie Pasaulinės pašto 
sąjungos skyrė sidabrinį apdovanojimą 
už pasiekimus 2010 metais teikiant tarp-
tautinio greitojo pašto (emS) pristatymo 
paslaugą. emS kooperatyvas kasmet 
apdovanoja pasaulio šalių pašto opera-
torius, kurie geriausiai teikia emS siuntų 
pristatymo paslaugą.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS SVArBūS ATASKAITINIo LAIKoTArPIo ĮVYKIAI

2011 m. balandžio 26 d. bendrovės generalinės 
direktorės pareigas oficialiai pradėjo eiti Lina 

minderienė, kuri iki šiol paštui vadovavo laikinai.
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 2011–2013 metais bendrovė išsikėlė 
didelius tikslus. Lietuvos paštas, rem-
damasis vertybėmis – profesionalumu, 
novatoriškumu, iniciatyvumu, verslumu, 
atsakingumu – siekia bendro tikslo tapti 
finansiškai stabilia, modernia ir klientų 
lūkesčius pateisinančia bendrove.
 Iki 2013-ųjų metų, kai pašto rinka Lie-
tuvoje bus liberalizuota, bendrovė sieks 
šių tikslų: 
• didinti pajamas, teikiant paklausias, į 
kliento poreikius orientuotas, pelningas 
paslaugas,
• didinti darbuotojų kompetenciją ir 
motyvaciją,
• efektyvinti bendrovės veiklą, įgy-
vendinti konkurencingą veiklos modelį, 

greitai prisitaikančią struktūrą bei su-
balansuotas veiklos sąnaudas.
 Lietuvos paštas prognozuoja 2011 me- 
tais gauti pelno (iki mokesčių)  
556 tūkst. Lt, 2012 metais – 2 351 tūkst. 
Lt, 2013 metais – 5 434 tūkst. Lt. 
 Siekdama užtikrinti naujų paslaugų, 
atitinkančių nuolat besikeičiančius rin- 
kos poreikius, teikimo galimybes, 
reikšmingai padidintų bendrovės veiklos 
efektyvumą bei konkurencingumą rinko-
je 2011-2013 metais bendrovė planuoja 
į infrastruktūros atnaujinimą investuoti 
apie 100 mln. Lt. Investicijos bus orien-
tuotos į infrastruktūros, logistikos, in-
formacinių technologijų sričių plėtrą.

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS VeIKLoS STrATeGIjA Ir TIKSLAI. GALImYBėS. GrėSmėS

1. Naujų paslaugų kūrimas, esamų 
paslaugų plėtojimas:
• Pasiuntinių paslaugos plėtojimas: 
tarptautinės ir vidinės rinkos didinimas.
• el. paslaugų plėtojimas.
• Tarptautinių paslaugų plėtojimas: 
tranzitas.
• Viešųjų paslaugų „langelis“.
• Finansinių paslaugų plėtojimas: 
mokėjimo, tarpininkavimo, lėšų valdy-
mas, pinigų gryninimo paslaugos.
2. Naujų paslaugų teikimo / pardavimo 

kanalų plėtojimas.
3. Viešojo pašto tinklo optimizavimas.
4. Lankstus tarifų taikymas.
5. Sąnaudų mažinimas.
6. Darbuotojų skatinimo sistemos tobu-
linimas.
7.  Personalo mokymas.
8.  Perteklinio nekilnojamojo turto par-
davimas arba nuoma.
9. Logistikos procesų modernizavimas.
10. Pardavimų aktyvinimas. 
11. UPP rezervuotosios rinkos dalies 
sureguliavimas.
12. UPP teikimo nuostolių kompensavi-
mas.

GALImYBėS

1. Konkurentai technologinius gamybos 
procesus plėtoja sparčiau ir lanksčiau.
2. Kylanti darbo rinka, grėsmė prarasti 

geriausius darbuotojus.
3. Tarptautinių kompanijų atėjimas.
4. Nesąžininga konkurencija.
5. rinkos liberalizavimas.
6. Nepakankamas investicijų poreikio 
tenkinimas.

GrėSmėS

 
 Lietuvos pašto, kaip valstybės įgalioto 
UPP teikėjo, veiklą, teikiant pašto pa-
slaugas, reglamentuoja Pašto įstatymas. 
minėto įstatymo ir kitų susijusių teisės 
aktų pakeitimai gali įtakoti bendrovės 
veiklą ir rezultatus.
 Pagrindinis ekonominis rizikos veiks-
nys - Lietuvos ekonomikos būklė. 
Bendrovės pajamos tiesiogiai priklauso 
nuo suteiktų paslaugų skaičiaus. UPP, 

kurių pajamos sudaro apie 50 proc. 
bendrovės gaunamų pajamų, poreikis 
koreliuoja su bendra ekonomine šalies 
ūkio situacija.
 Bendrovės teikiamos paslaugos 
glaudžiai susijusios su demografine 
šalies situacija. Statistikos departamen-
to duomenimis (www.statgov.lt), per  
2010 metus gyventojų skaičius sumažėjo 
2,5 proc. Kadangi bendrovė iš gyvento-
jų už suteiktas paslaugas gauna apie 
30 proc. pajamų, mažėjantis Lietuvos 
gyventojų skaičius neigiamai veiks 
bendrovės rezultatus.

PAGrINDINIAI rIzIKoS 
VeIKSNIAI
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 Lietuvos paštas sėkmingai įgyvendina 
AB Lietuvos pašto valdybos patvirtintą 
2011–2013 metų strateginį veiklos 
planą. 2011 m. I pusmetį bendrovė pla-
navo baigti patirdama 5 701 tūkst. Lt 
nuostolių, o, patyrė 3 729 tūkst. Lt, t. y. 
1 972 tūkst. Lt, arba 34,6 proc., nuostolių 
mažiau. mažiau nuostolių patirta, nes 
pajamų planas viršytas 1 005 tūkst. Lt, 
arba 1,1 proc. Be to, griežtai kontroliuo-
jant sąnaudas, jų patirta 1 434 tūkst. Lt, 
arba 1,5 proc., mažiau negu planuota. 
Pagrindinė sąnaudų mažėjimo priežastis 

buvo teikiamų paslaugų efektyvinimas.  
 2011 metais tęsiama griežta sąnaudų 
taupymo bei veiklos efektyvumo didi-
nimo politika. Nuostolingi ir neefektyvūs 
paštai perkeliami į klientams patogesnes 
ir patrauklesnes vietas - per 2011 m.  
I pusmetį įsteigtos 7 naujos UPP teikimo 
vietos. 
 Toliau bus tobulinami ir keičiami vi-
daus procesai, siekiant veiklos efekty-
vumo, paslaugų kokybės  ir geresnio 
bendrovės įvaizdžio. 

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS BeNDroVėS VeIKLoS rezULTATŲ ATITIKTIS BeNDroVėS 
VeIKLoS TIKSLAmS
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 Darbuotojų skaičius 2011 m. birželio 
30 d., palyginti su praėjusių metų to pa-
ties laikotarpio duomenimis, sumažėjo 
433 darbuotojais – nuo 7 307 iki 6 874. 
Daugiau kaip pusė darbuotojų dirba ne 
visu etatu, nes dėl nedidelio darbo krūvio 
kaime ir sezoniškumo dažnai nepakanka 
darbo kiekio visam etatui nustatyti. Visu 
etatu dirbančių darbuotojų skaičius per 
metus sumažėjo 614 darbuotojų, arba 
10,7 proc. Vadovaujančiojo personalo ir 
specialistų, kurie sudaro 10,1 proc. visų 
darbuotojų, sumažėjo 15,9 proc., kitų 

darbuotojų – 10,1 proc.
 2011 m. I pusmetį darbo užmokestis 
ir socialinis draudimas sudarė 60,1 
proc. visų sąnaudų. Darbo užmokesčiui 
išleista 40 595 tūkst. Lt, t. y. 4 250 tūkst. 
Lt, arba 9,5 proc., mažiau, palyginti su 
2010 metų to paties laikotarpio duo- 
menimis. Šių sąnaudų mažėjimą lėmė 
dėl vykdomų struktūros pokyčių 
sumažėjęs darbuotojų skaičius bei kitos 
sąnaudų taupymo priemonės. Vidutinis 
darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 
5,3 proc. nuo 1 300 Lt iki 1 369 Lt.  

GeNerALINIo DIreKTorIAUS žoDIS DArBUoTojAI

2011 m. I pusmečio vidutinis darbo užmokestis, Lt

0 500 1000 1500 2000 2500
Kitų darbininkų

Klientų aptarnavimo specialistų 
Pasiuntinių, pasiuntinių vairuojančių automobilį

Laiškininkų, laiškininkų, vairuojančių automobilį, pensijų pristatytojų
Vairuotojų, pašto lydėtojų, vairuotojų-pašto lydėtojų

Skirstytojų
Pašto viršininkų 

Vadovaujančio personalo ir specialistųVadovaujančiojo personalo ir specialistų
Pašto viršininkų 

Skirstytojų
Vairuotojų, pašto lydėtojų, vairuotojų-pašto lydėtojų

Laiškininkų ir laišk., vairuojančių autom., pensijų pristatytojų
Pasiuntinių ir pasiuntinių, vairuojančių automobilį

Klientų aptarnavimo specialistų 
Kitų darbininkų

2011 m. 6 mėnesių 
bendrovės darbuotojų skaičius 2011 m. 6 mėn. 2010 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje  6 874 7 307

Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius 5 135 5 749

 

Lietuvos pašto pasiuntiniai
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 Lietuvos paštas kasmet skiria dėmesio 
socialinės atsakomybės projektams, plė- 
tojamiems tiek įmonės viduje, tiek 
išorėje. mažindami elektros, vandens 
ir bendrovės automobilių degalų są- 
naudas, taupydami popierių prisi-
dedame prie aplinkos išsaugojimo. 
 Lietuvos paštas – visuomenės da-
lis, tad mums svarbu, kad gyventume 
švarioje ir saugioje aplinkoje. Kurdami 
tiek savo, tiek aplinkinių gerovę, Lietuvos 
pašto darbuotojai dalyvauja įvairiuose 
aplinkosaugai skirtuose projektuose.
 Lietuvos paštas remia aplinkosau-
gines iniciatyvas ir kviečia gyventojus at-
sakingai rūšiuoti atliekas. Visuose pašto 
skyriuose bus surenkamos panaudotos 
baterijos. jas gyventojai galės išmesti 
į specialias „Gyvybės medis“ ženklu 
pažymėtas dėžutes.
 Prie visoje Lietuvoje vykusios šva- 
rinimosi akcijos „Darom 2011“ pri-
sijungė daugiau nei tūkstantis Lietu-
vos pašto darbuotojų. Aplinką tvarkė 
ne tik didžiuosiuose šalies miestuose 
veikiančių paštų, bet ir mažų gyvenvie-
čių pašto darbuotojai.
 Lietuvos paštas dalyvauja organizuo-

jant Pasaulinės pašto sąjungos Tarptau-
tinio biuro kartu su UNeSco 38 metus 
rengiamą tarptautinį jaunimo epistolinio 
rašinio konkursą, kurio tema šiemet 
yra „Įsivaizduok, kad esi miško medis. 
Parašyk laišką ir paaiškink, kodėl svarbu 
saugoti miškus“.
 Bendrovė vykdo aplinkos tauso-
jimo akciją „žaliai ir atsakingai“. Pirma-
sis akcijos tikslas – prisidėti prie miškų 
išsaugojimo mažinant biuro popieriaus 
naudojimą. Šiais metais turime tikslą – 
bent 10 proc. sumažinti biuro popieriaus 
sąnaudas Lietuvos pašte.
 Lietuvos paštas kartu su VšĮ Naciona-
liniu kraujo centru organizavo krau-
jo donorystės akciją. Šia akcija buvo 
skatinama neatlygintinos donorystės 
idėja bei puoselėjamos Lietuvos pašto 
vertybės: bendras tikslas, iniciatyvumas, 
atsakingumas.
 Birželio mėn. sukurtas Lietuvos 
pašto profilis socialiniame tinklapyje  
„Facebook“ (http://www.facebook.com/
lietuvospaštas.) jame bendrovė ne tik 
reklamuos savo paslaugas, bet ir suteiks 
daug naudingos informacijos, bus skel-
biamos akcijos, žaidimai.
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