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ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS

Tarpinis pranešimas parengtas už 2014 m. sausio-kovo mėn.
Lietuvos paštas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. patvirtintą 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, bendrovė apskaitą nuo 2010 
metų tvarko pagal tarptautinius finansinės apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (to-
liau - TFAS). 
Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. yra 
parengtos pagal TFAS, patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). 

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Pavadinimas

Būstinės adresas

Telefonas

Faksas

El. paštas

Internetinis tinklalapis

Įstatinis kapitalas

Teisinė forma

Veiklos laikotarpis

Įmonės kodas

PVM mokėtojo kodas

Juridinių asmenų registro tvarkytojas

Įstatai

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

J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

(8 700) 55 400

(8 5) 216 3204

info@post.lt

www.post.lt, www.lietuvospastas.lt

113 074 410 Lt

Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus 
juridinis asmuo

Neribojamas

121215587

LT 212155811 

Valstybės įmonė Registrų centras

Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m. rugsėjo 14 d.
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MISIJA
kokybiškai, patikimai ir profesionaliai teikti pašto, 
logistikos bei finansines paslaugas.

VIZIJA
Lietuvos paštas 2020 metais – sėkmingai veikianti 
siuntimo paslaugų, finansinio tarpininkavimo ir 
mažmeninės prekybos bendrovė, viena iš savo srities 
lyderių Vidurio Rytų Europoje ir pirmasis 
Lietuvos klientų pasirinkimas. 
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Pažanga
Elektroninių paslaugų plėtra, 
inovacijos ir nuolatinis tobulėji-
mas Lietuvos paštui padės tapti 
moderniausia pašto bendrove 
Baltijos regione.

Efektyvumas 
Siekdamas aukščiausių rezul-
tatų optimaliomis sąnaudomis 
Lietuvos paštas taps geriausia 
valstybės valdoma įmone 
šalyje.

Kokybė
Gyventojams reikalingas, šiuo-
laikiškas paslaugas teikiantį ir 
aukščiausią jų kokybę užtikri-
nantį Lietuvos paštą klientai 
renkasi pirmiausia.

Patikimumas
Vykdydamas socialiai atsakin-
gą veiklą ir būdamas patikimas 
paslaugų teikėjas  ir verslo par-
tneris Lietuvos paštas tampa 
arčiausiai klientų esančia įmo-
ne ir vienu geriausių darbdavių 
Lietuvoje.

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Lietuvos paštas gyventojams, verslo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teikia pašto, kurjerių, finan-
sinio 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 paslau-
gą 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.
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BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 113 074 410 litų. Jį sudaro 113 074 410 vieno lito nominalios vertės 
paprastųjų vardinių akcijų. 
Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos. Bendrovės akcijos yra nema-
terialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią tvarko akcinė bendrovė finansų 
maklerio įmonė „Finasta“.

AKCININKAI

Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių ak-
cijų suteikiamas teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2014 metų 3 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 (2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 redakcija), kuriame yra nustatyti divi-
dendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principai.
Lietuvos paštas 2013 metais uždirbo 10 601 tūkst. Lt, 2012 m. – 484 tūkst. Lt grynojo pelno. 2013 me-
tais Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 387 184 Lt iš 2012 m. paskirstytinojo pelno.

VALDYMO ORGANAI

Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba 
ir generalinis direktorius. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akci-
ninkams 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. 
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. Ben-
drovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja 
kasdieninę bendrovės veiklą.
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VALDYBOS NARIAI 
(2014 M. KOVO 31 D. DUOMENYS)

Arijandas Šliupas
Susisiekimo viceministras 

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto tarptautinių 
pervežimų ir logistikos magistro 
laipsnis. ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto 
tarptautinės vadybos ir verslo 
administravimo magistro laipsnis

Linas Sasnauskas
Nepriklausomas verslo 
konsultantas

Vytauto Didžiojo universiteto 
verslo administravimo magistro 
kvalifikacinis laipsnis. Vilniaus 
universitetas, Ekonomikos fakul-
tetas, diplomuoto ekonomisto 
kvalifikacija. 

Vytautas Kudzys
Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos
gen. direktoriaus 
pavaduotojas transportui, 
tranzitui ir logistikai

Bratislavos aukštoji technikos
mokykla (dab. Bratislavos
technikos universitetas, Slovakija),
statybos ekonomikos ir valdymo
specialybė

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

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

Irma Kirklytė
L. e. p. Susisiekimo 
ministerijos Teisės skyriaus 
vedėjo pavaduotoja 

Vilniaus universitetas, Teisės 
fakultetas, teisės magistro 
kvalifikacinis laipsnis

Kadencijos pradžia
2013 - 02 - 20

Kadencijos pradžia
2013 - 02 - 07

Kadencijos pradžia
2012 - 08 - 20

Kadencijos pradžia
2012 - 06 - 14

Kadencijos pradžia
2013 - 02 - 20
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BENDROVĖS VADOVYBĖS NARIAI 
(2014 M. KOVO 31 D. DUOMENYS)

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

Kęstutis Jaržemskas
Finansų tarnybos 
direktorius
Kauno technologijos universitetas, 
Ekonomikos ir vadybos fakultetas. 
Vadybos ir verslo administravimo 
magistro kvalifikacinis laipsnis. 
Specializacija – finansų vadyba 
(2002 m.)

Gytis Kundrotas
Teisės ir administravimo 
tarnybos direktorius 
Vilniaus universitetas, vientisųjų 
studijų teisės programa. Teisės 
magistro kvalifikacinis laipsnis 
(2003 m.)

Arūnas Venckavičius
Pardavimų tarnybos 
direktorius
Vilniaus universitetas, prekybos 
programa. Vadybos ir verslo 
administravimo magistro 
kvalifikacinis laipsnis (2002 m.)

Robertas Gudavičius
Pašto operacijų tarnybos 
direktorius
Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos institutas
(dab. KTU), maisto pramonės 
mašinų ir aparatų specialybė. 
Inžinieriaus mechaniko 
kvalifikacija (1988 m.)

Inga Dundulienė
Pašto tinklo tarnybos 
direktorė
Vilniaus universitetas, buhalteri-
nės apskaitos ir audito specialybės 
mokslai. Ekonomisto kvalifikacija 
(1993 m.)

Aurika Pelanienė
Buhalterinės apskaitos 
departamento vadovė, 
vyriausioji buhalterė
Vilniaus universitetas, ekonominės 
informatikos mokslai. Ekonomisto 
kvalifikacija (1990 m.)

Bendrovės vadovybei per 2014 m. 3 mėnesius priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 224,3 tūkst. Lt, vidutiniškai vienam 
vadovybės darbuotojui – 32 tūkst. Lt.
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BENDROVĖS STRUKTŪRA

AB Lietuvos pašto valdyba 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 12-29 patvirtino naują bendrovės struk-
tūrą, kuri įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d. Dabartinę struktūrą sudaro generalinis direktorius, 5-ių 
tarnybų direktoriai (Finansų, Pardavimų, Pašto operacijų, Teisės ir administravimo, Pašto tinklo) ir 20 
departamentų, iš kurių 5 – Informacinių technologijų, Vidaus kontrolės ir audito, Personalo, Rinkodaros 
ir komunikacijos bei Verslo vystymo – yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. Bendrovė turi tris antrines įmones: UAB „Baltic Post“, UAB  „Lietu-
vos 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

Geležinkelio g. 6, 
Vilnius

J. Jasinskio g. 16, 
Vilnius

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

El. paštas info@lpexpress.lt

Interneto tinklalapis www.lpexpress.lt

Lietuvos pašto akcijų dalis, 
proc. 100 100 100

Veikla Kurjerių 
paslaugos

Spausdinimo
paslaugos

Konsultacinės 
paslaugos
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Nuo 2013 m. liberalizavus pašto paslaugų rinką Lietuvos paštas susiduria su didėjančia tiesiogine kon-
kurencija ir netiesiogine konkurencija su elektroninėmis komunikacijos alternatyvomis bei sparčiai be-
sikeičiančiais siuntėjų/gavėjų poreikiais ir lūkesčiais. 
Lietuvos paštas, siekdamas išlaikyti esamus ir pritraukti naujų klientų, aktyviai bendrauja su klientais, 
siūlo pagal jų poreikius nestandartinius paslaugų teikimo variantus ir per 2014 m. 3 mėnesius gavo tiek 
pat bendrųjų pajamų, kaip ir per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

VEIKLOS RODIKLIAI

 2014 m.
I ketvirtis

2013 m. 
I ketvirtis

Veiklos rodikliai   
Suteikta paslaugų, tūkst. vnt. 42.895 44.412
Suteikta UPP, tūkst. vnt.* 3.359 3.854
Investicijos (įsigijimai), tūkst. Lt 717 240
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 5.938 6.228
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai 4.716 4.862
Finansiniai rodikliai, tūkst. Lt   
Bendrosios pajamos 48.703 48.736
Pardavimo pajamos 47.054 47.877
Veiklos pelnas 360 -388
EBITDA 1.791 1.145
Pelnas prieš apmokestinimą 65 -509
Grynasis pelnas 65 -509
Ilgalaikis turtas 153.456 152.221
Trumpalaikis turtas 99.337 84.595
Iš viso turto 252.793 236.816
Nuosavas kapitalas 123.985 113.196
Pelningumas, proc.   
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9,4 -0,4
Turto grąža (ROA) 4,6 -0,2
Veiklos pelno marža 0,8 -0,8
EBITDA marža 3,8 2,4
Pelnas prieš apmokestinimą marža 0,1 -1,1
Grynojo pelno marža 0,1 -1,1
Finansų struktūra   
Įsiskolinimo koeficientas 0,51 0,52
Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,5 0,5
Einamojo  likvidumo koeficientas 0,8 0,7

*nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Pašto įstatymo redakcija, pagal kurią universaliajai pašto paslaugai nebepriski-
riamos dideliais kiekiais siunčiamos korespondencijos siuntos ir pašto siuntiniai bei paslaugos, turinčios pridėtinę vertę.
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VEIKLOS RODIKLIAI

VEIKLOS RODIKLIAI

Paslaugos pavadinimas 2014
II ketvirtis

2013
I ketvirtis

Pokytis, 
proc.

Pašto paslaugos 11.991 12.728 -5,8

         Universaliosios 3.359 3.854 -12,9

         Kitos pašto 8.632 8.874 -2,7

Kurjerių paslaugos 141,19 275,69 -48,8

Finansinio tarpininkavimo 
paslaugos 5.680 5.773 -1,6

Kitos paslaugos 25.083 25.635 -2,2

Iš viso, tūkst. vnt.: 42.895 44.412 -3,4

Per 2014 m. 3 mėnesius buvo suteikta 42 895 tūkst. vnt. paslaugų,  arba 3,4 proc. mažiau,  palyginti su 
2013 m. to paties laikotarpio duomenimis. 
Per 2014 m. sausį-kovą, palyginti su 2013 m. pirmų trijų mėnesių paslaugomis, pašto paslaugų suma-
žėjo 5,8 proc. ir jos sudarė 28,0 proc. bendrų paslaugų.
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PAJAMOS

Lietuvos pašto 2014 m. sausio–kovo veiklos pajamos buvo 47 944 tūkst. Lt ir, palyginti su 2013 m. pirmų 
trijų mėnesių pajamomis – 48 526 tūkst. Lt, sumažėjo 1,2 proc., tačiau neįskaičiavus pajamų iš kurjerių 
paslaugų, kurios perduodamos antrinei įmonei UAB „Baltic Post“, pajamos padidėjo 1,9 proc.
Per 2014 m. sausį-kovą pardavimo pajamų gauta 47 054 tūkst. Lt., arba 1,7 proc. mažiau, palyginti su 
2013 m. I ketvirčio pardavimo pajamomis.

PARDAVIMO PAJAMOS

Paslaugos pavadinimas 2014
II ketvirtis

2013
I ketvirtis

Pokytis, 
proc.

Pašto paslaugos 25.824 25.865 -0,2

         Universaliosios 11.498 11.769 -2,3

         Kitos pašto 14.326 14.096 1,6

Kurjerių paslaugos 1.505 2.970 -49,3

Finansinio tarpininkavimo
paslaugos 9.515 9.196 3,5

Kitos paslaugos 10.210 9.847 3,7

Pardavimo pajamos, 
tūkst. Lt: 47.054 47.877 -1,7

Per 2014 m. sausį-kovą, palyginti su 2013 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis, finansinio tarpininkavimo 
paslaugų pajamos padidėjo 3,5 proc., o kitų paslaugų - 3,7 proc. Kurjerių paslaugų  (kai siuntos, įteiktos 
asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį) pajamos sumažėjo 49,3 proc.,  nes šios paslaugos teikimas 
perduodamas antrinei įmonei UAB „Baltic Post“. Pajamų iš kurjerių paslaugų sumažėjimas nulėmė 
2014 m. 3 mėnesių bendrų pardavimo pajamų, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio duo-
menimis, sumažėjimą.
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iš viso pajamų (mln. Lt)

           2014 m.
         I ketvirtis

                  2013 m. 
                I ketvirtis

47,1
47,9

pašto paslaugų pajamų (%)

PARDAVIMO PAJAMOS, MLN. LT

 

Kilnojam
uosiuose paštuose

Kaim
o paštuose

M
iesto paštuose

Pašto paslaugos 55 %

Kurjerių paslaugos 3%

Kitos 22%

Finansinės 20%

2014 M. 3 MĖN. PARDAVIMO PAJAMŲ 
STRUKTŪRA

Per 2014 m. sausį-kovą daugiausia pardavimo pajamų gauta iš pašto paslaugų teikimo – 54,9 proc. 2014 
m. 3 mėnesių pašto paslaugų pajamos buvo praėjusių metų 3 mėnesių lygio ir sudarė 25 824 tūkst. Lt. 
Nors bendros pašto paslaugų pajamos beveik nekito, tačiau registruotųjų ir įvertintųjų pašto korespon-
dencijos pajamos  padidėjo 8,9 proc., o sumažėjo daugiausia paprastosios pašto korespondencijos iki 50 
g pajamos - 11,9 proc.
Per 2014 m. sausį-kovą  pajamų už kito piniginio tarpininkavimo (finansinių) paslaugų teikimą dalis 
pardavimo pajamose  sudarė 20,2 proc., už kitas paslaugas, kurias sudaro periodinių leidinių prenume-
rata, neadresuotoji reklama, mažmeninė komisinė prekyba ir kitos paslaugos –21,7 proc., už kurjerių 
paslaugas – 3,2 proc.

RINKA

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis bendra pašto paslaugų rinka, vertinant 
pagal pajamas, 2013 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 10,9 proc. Pa-
jamos, gautos už siuntas, siunčiamas pašto tinklu, 2013 m. IV ketvirtį padidėjo 21,6 proc., o pajamos, 
gautos už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį) – 3,7 proc. 
Lietuvos paštas pagal pajamas, gautas už siuntas, siunčiamas pašto tinklu, 2013 m. IV ketvirtį užėmė 
91,7 proc., o pagal pajamas, gautas už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį) – 4,3 
proc. rinkos. Bendroje pašto paslaugos rinkoje bendrovė pagal 2013 m. IV ketvirtį gautas pajamas užėmė 
didžiausią rinkos dalį – 43,0 proc., tuo tarpu didžiausi konkurentai UAB  „DPD Lietuva“ ir UAB  „DHL 
Lietuva“ – atitinkamai 17,8 ir 7,7 proc.
RRT duomenimis, 2014 m. balandžio 24 d. pašto paslaugos rinkoje iš viso veikė 74 ūkio subjektai.
Lietuvos paštas su konkurencija susiduria ir kitose savo veiklos srityse. Finansinių paslaugų srityje Lie-
tuvos paštas konkuruoja su „Perlo“ terminalais, bankais, spaudos kioskais. 
Mažmeninės prekybos srityje bendrovė varžosi su įvairiomis prekybos vietomis, įskaitant prekybos cen-
trus. Regionuose mažmeninių prekių prekybos konkurentai yra mažmeninę prekybą vykdantys tinklai 
„Koop“ ir „Aibė“, taip pat pavieniai vietiniai prekybininkai. 
Periodinių leidinių užsakymų rinkos dalyje Lietuvos paštas užima tvirtą poziciją, tačiau konkurencija 
didėja atsirandant vis naujoms prenumeratos užsakymo formoms: prekybos centrų prenumeratos sky-
riams, grupinių pirkimų portalų prenumeratos paslaugų pardavimui, prenumeratos užsakymo interne-
tu moduliams (pvz., prenumerata.lt, zurnalai.lt, užsakome.lt), atskirų leidėjų sukurtoms prenumeratos 
sistemoms. Leidinių pristatymo srityje reikšmingi konkurentai yra UAB „Press Express“, UAB „Respu-
blikos leidiniai“, UAB „Lietuvos rytas“. 
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VEIKLOS SĄNAUDOS

2014 m. sausio-kovo mėn. veiklos sąnaudos sudarė 47 584 tūkst. Lt ir, palyginti su praėjusių metų to 
paties laikotarpio sąnaudomis, buvo 2,7 proc. mažesnės.

VEIKLOS SĄNAUDOS MLN. LT

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 62,3 proc. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2014 
m. sausio-kovo mėnesius su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 1,4 proc. mažesnės lyginant su 2013 
m. tuo pačiu laikotarpiu.  
Per 2014 m. 3 mėnesius su darbuotojais susijusių sąnaudų patirta 29 666 tūkst. Lt, jos sudarė didžiau-
sią veiklos sąnaudų dalį – 62,3 proc. 2014 m I ketvirčio darbo užmokesčio, įskaitant atostogų rezervą  ir 
socialinio draudimo sąnaudos sudarė 29 049 tūkst. Lt.
2014 m. I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu Lietuvos pašto darbuotojų skaičius 
sumažėjo 290 darbuotojų - nuo 6 228 iki 5 938.  2014 m. I ketvirčio darbuotojų skaičiaus vidurkis etatais 
sudarė 4 716 etatų ir, palyginti su 2013 m. I ketvirčio duomenimis, sumažėjo 146 etatais. Daugiausia 
etatų sumažėjo Pašto tinklo tarnyboje dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros.
Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos 2014 m. I ketvirtį buvo 
4 567 tūkst. Lt, ir 7,1 proc. didesnės, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2014 m. I ketvirtį išsiųsta 2,4 proc. daugiau pašto siuntų (kg), lyginant su 2013 m. I ketvirčiu; dėl per 2014 
m. I ketvirtį  padidėjusių siuntų kiekių į Baltarusiją buvo 18 proc. daugiau reisų nei 2013 m. I ketvirtį. Nuo 
2014 kovo mėn. bendrovė pradėjo siųsti siuntas kartu BT+LH/OS reisais į dešimt šalių per Vienos oro 
uostą, o į dar keturias šalis - per Miuncheno oro uostą ir dėl to sumažėjo vežimo kaina. Atsiskaitymų su 
užsienio paštais sąnaudų pokyčius dažniausiai lemia tarpusavio atsiskaitymų su kitų šalių pašto pas-
laugų operatoriais specifika. 
Transporto nuomos sąnaudų patirta 1 780 tūkst. Lt, arba 8,2 proc., daugiau, palyginti su 2013 m. I ketvir-
čio duomenimis dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros.
Sąnaudos medžiagoms ir žaliavoms sudarė 1 054 tūkst. Lt, tai 26,9 proc. mažiau negu per praėjusių 
metų tą patį laikotarpį, nes 2,8 proc. mažiau patirta degalų sąnaudų, o dėl griežtos sąnaudų kontrolės 
eksploatacinėms medžiagoms ir žaliavoms išleista 49,7 proc. mažiau.
Turto remonto ir priežiūros sąnaudos sudarė 1 897 tūkst. Lt, tai 48,3 proc. daugiau negu per 2013 m. 3 
mėnesius, nes turto priežiūros paslaugas bendrovė pradėjo pirkti iš šalies.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų apskaičiuota 1 
577 tūkst. Lt, arba tiek pat, kaip ir praėjusių metų I ketvirtį.
 Per 2014 m. I ketvirtį kitos sąnaudos, į kurias įeina ryšių, reklamos, konsultacinės, draudimo, mokesčių, 
inkasacijos ir kt. sąnaudos bei perparduoti skirtų prekių įsigijimo, vertė sudarė  4 416 tūkst. Lt ir jų  dėl 
griežtos sąnaudų kontrolės patirta  17,9 proc. mažiau nei 2013 m. I ketvirtį.

Kitos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
 ir amortizacija 

Tarptautinių atsiskaitymų

Personalo išlaikymo

  47,6  48,9

           2014 m.
         I ketvirtis

                  2013 m. 
                I ketvirtis
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VEIKLOS REZULTATAI

Per 2014 m. 3 mėnesius bendrovė uždirbo 360 tūkst. Lt veiklos pelno, o 2013 m. pirmąjį ketvirtį buvo 
patirta 388 tūkst. Lt.  veiklos nuostolių. 
Per 2014 m. 3 mėnesius uždirbta 65 tūkst. Lt grynojo pelno, o  per 2013 m. tą patį laikotarpį bendrovė 
patyrė 509 tūkst. Lt nuostolių.
Bendrovės 2014 m. 3 mėnesių pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), sie-
kė 1 791 tūkst. Lt, o prieš metus buvo 1 145 tūkst. Lt.

INVESTICIJOS

Per 2014 m. 3 mėnesius  bendrovė investicijoms panaudojo 717 tūkst. Lt, arba 477 tūkst. Lt daugiau negu 
per 2013 m. I ketvirtį.
Didžioji dalis investicijų – 709 tūkst. Lt. - skirta materialiajam turtui įsigyti. Pastatų rekonstrukcijos in-
vesticijos siekė 139 tūkst. Lt, transporto priemonių, kitos įrangos įsigyta už 537 tūkst. Lt, kitam materia-
liam turtui - klientų aptarnavimo darbo vietoms atnaujinti - išleista 33 tūkst. Lt.

PAŠTO ŽENKLŲ LEIDYBA

Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia apie 25–30 naujų pašto mokos ženklų. Išleisti ir išimti iš 
apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas (16 straips-
nio 2 punkto 5 pastraipa).
2014 m. I ketvirtį į apyvartą buvo išleista 8 meniniai pašto ženklai bendru 980 tūkst. vnt.  tiražu, 1 pašto 
blokas – 45 tūkst. tiražu, 1 400 vnt. kartmaksimumų, 5 000 vnt. bukletų.
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INFRASTRUKTŪRA

2014 m. kovo 31 d. bendrovė turėjo 824 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 674 stacionarieji paštai 
(miestuose – 197, kaimuose – 477), 19 pašto poskyrių (16 – miestuose, 3 – kaimuose), ir 27 kilnojamieji 
paštai, kurių paslaugos prieinamos 131-ose UPP teikimo vietose kaimuose.
Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą paš-
tų 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. 
2014 m. kovo 31 d. perteklinį (daugiau nei vienas paštas seniūnijoje) paštų skaičių kaimo vietovėse suda-
rė 107 paštai, iš kurių 43 yra kompiuterizuoti. Per 2014 m. I ketvirtį uždaryti 2  pertekliniai paštai.
2014 m. kovo 31 d. bendrovės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė  185 skyriai. „PayPost“ sky-
riuose teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, 
perlaidų siuntimas ir gavimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt. 
Antrinė įmonė UAB „Baltic Post“ valdo 71-o siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS 24 tinklą 41-ame 
šalies mieste. LP EXPRESS 24 - tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų savitarnos terminalų 
tinklas, išdėstytas tose vietose, kuriose pastebimi didžiausi klientų srautai (prekybos centrai, degalinės 
ir t.t.). Terminalai gali aptarnauti iki 3 000 siuntų per dieną. Terminalai yra lengvai aptarnaujami, siun-
tos į kitą terminalą Lietuvoje gali būti pristatomos jau kitą dieną.
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Tautiškumo skatinimas. 
Puoselėdami lietuvių kalbos ir tautiškumo išsaugojimo vertybes jau eilę metų prisidedame prie lietuvius 
visame pasaulyje vienijančio Nacionalinio diktanto konkurso, kuriame visi gali pasitikrinti savo lietuvių 
kalbos žinias ir konkuruoti dėl raštingiausiojo titulo, organizavimo.       Šiais metais, atsiradus naujovei 
konkurse dalyvauti ir įmonėms, ne tik tradiciškai prisidėjome prie konkurso organizavimo, bet ir patys 
dalyvavome Nacionalinio diktanto konkurse bei aktyviai kvietėme prisijungti prie šios iniciatyvos savo 
verslo partnerius, klientus, ir žinoma – gyventojus.
Vasario 16-ai dienai išleidome specialius atvirlaiškius (Dailininko Jono Vėgėlės kurtame piešinyje vaiz-
duojamas stilizuotas vaikas, nešantis balioną virš kurio užrašas – „Su Lietuva“), kurių buvo galima ne-
mokamai gauti paštuose. Kvietėme gyventojus siųsti linkėjimus šia proga užsienyje gyvenantiems arti-
miesiems ir draugams.
Lietuvos istorija, asmenybės, valstybingumas, tautiškumas, pilietiškumas – tai temos, kuriomis kasmet 
leidžiame pašto ženklus ir kitą filatelinę produkciją. Nauji pašto ženklai 2014 m. I ketvirtį, skirti pažy-
mėti / pavaizduoti:
K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metinėms;
Sočio olimpinėms žaidynėms;
Kinų Naujiesiems metams;
Užgavėnių kaukes;
Atkūrimo jubiliejų minintį Vytauto Didžiojo universitetą;
Lietuvos narystės NATO jubiliejui.
Prasidėjus naujiems metams kvietėme gyventojus siūlyti temas ateinančiųjų metų pašto ženklams su-
kurti. 

Bendruomenės
Antrus metus bendradarbiaudami su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“, nuo kovo mėnesio kvie-
tėme aukoti šalies vaikams ir  visuose šalies paštuose ir finansinių paslaugų „PayPost“ skyriuose, ne tik 
– perkant paštuose specialiais „Gelbėkit vaikus“ organizacijos lipdukais pažymėtas vaikiškas knygeles ir 
kompaktines plokšteles (kurias perkant 1 litas aukojamas vaikams). 
Bendradarbiaudami su Lietuvos regbio federacija, organizavome darbuotojams pažintines paskaitas 
apie regbį – susitikimą su Lietuvos regbio federacijos prezidentu  Ryčiu Davidovičiumi, Lietuvos Reg-
bio-7 rinktinės treneriu Sigitu Kukulskiu ir vienas rinktinės lyderių Justinu Vasiliausku. Naudodamiesi 
socialinės medijos įrankiais gyventojus skatinome domėtis šia viena populiariausių komandinio sporto 
šakų pasaulyje.  

Aplinkosauga 
Bendradarbiaudami su bendrove „Žalvaris“ paštuose tęsėme naudotų ir nebereikalingų baterijų, kurios 
vėliau atiduodame perdirbti, rinkimą.

Švietimas ir ugdymas 
Konkursai vaikams. Apdovanojome jaunuosius dailininkus dar praėjusiais metais skelbtame piešinių 
konkurse „Paštas ir aš“, skirtame 95 metų Lietuvos pašto jubiliejui

Filatelijos parodos
Gyventojams paštuose pristatėme filatelijos parodas, kuriose kiekvienas galėjo iš arčiau susipažinti su 
įvairiais filateliniais produktais:
Vilniaus centriniame pašte buvo eksponuojama vieno žymiausio šalies filatelisto kauniečio Henriko Ke-
beikio paroda „Lietuviai taip pat siekė pakilti į kosmosą“.
Alytaus centriniame pašte buvo eksponuojama Alytaus kraštotyros muziejaus parengta paroda „Laiškai 
iš Alytaus“ – apie šimtas eksponatų, kuriuose pristatomi Alytaus miesto pašto antspaudai nuo carinės 
Rusijos laikų iki šių dienų.

KTU ir VGTU universitetai
Siekiant prisidėti prie įmonių, universitetų ir studentų bendradarbiavimo rengiant gerus Lietuvos spe-
cialistus ir kuriant pridėtinę vertę tiek Lietuvos mokslui, tiek verslui, organizavome studentų praktikas 
Lietuvos pašte.
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