
Ar atbildîbu par uzticéto

Gada pårskats 2004



“Latvijas Pasts” ir valsts akciju sabiedrība (VAS), kas sniedz
pilna servisa pasta pakalpojumus juridiskām un fiziskām
personām Latvijas Republikas teritorijā. Galvenie VAS
“Latvijas Pasts” darbības virzieni ir iekšzemes un
starptautisko pasta sūtījumu apstrāde un piegāde;
eksprespasts un pārvadājumi; preses abonēšana, piegāde
un tirdzniecība; filatēlijas pakalpojumi; finanšu
pakalpojumi; kā arī dažādu preču mazumtirdzniecība un
IT pakalpojumi.  2004. gadā uzņēmums saņēma vispārējo
pasta pakalpojumu sniegšanas licenci, tādējādi kļūstot
par pirmo pasta pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kas
saņēmis šādu Eiropas Savienības prasībām atbilstošu
licenci.
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Vadîbas ziñojums2 Latvijas Pasts 2004

2004. gadā ir notikušas vērienīgas pārmaiņas

Latvijas tautsaimniecībā, jo, mūsu valstij kļūstot

par Eiropas Savienības dalībvalsti, mainījās Latvijas

makroekonomiskā situācija, pieauga inflācija un

ar uzņēmuma saimniecisko darbību tieši saistītās

izmaksas. Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvās

noteikto Latvijas pasta pakalpojumu tirgus

liberalizāciju no 2004. gada 1. maija pakāpeniski

tika samazināts “Latvijas Pasta” monopols uz

vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanu.

Uzñémuma darbîba pårskata gadå
Aizvadītā gada sākumā “Latvijas Pasta” vadība

pabeidza 2003. gadā uzsākto uzņēmuma darbības

izvērtēšanu, kā rezultātā par aktuālākajām

problēmām tika noteikts uzņēmuma attīstības

stratēģijas trūkums, neefektīva menedžmenta

sistēma, gadu desmitiem neremontētas pasta

nodaļas un novecojušais tehniskais aprīkojums,

neapmierinoša klientu apkalpošanas kultūra, kā

arī modernu un konkurētspējīgu papildu

pakalpojumu trūkums. Līdz ar to lielākais darbs

2004. gada pirmajā pusē tika ieguldīts šo komplekso

problēmu risinājuma izstrādāšanā un “Latvijas

Pasta” vidēja termiņa attīstības stratēģijas

sagatavošanā.

2004. gada 3. ceturksnī tika apstiprināta Valsts

akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” darbības

stratēģija 2004. – 2008. gadam, kurā noteiktas

uzņēmuma attīstības vadlīnijas līdz 2008. gadam.

Apstiprinātā stratēģija definē misiju, kurai

turpmākajā attīstības periodā jāraksturo “Latvijas

Pasts”:

• Kvalitatīvi, efektīvi un ekonomiski

p i e e j a m i  s n i e g t  v i s p ā r ē j o s  p a s ta

pakalpojumus visā Latvijas teritorijā,

optimizējot šo pakalpojumu sniegšanu,

nodrošinot konkurētspēju un klientu

apmierinātību.

• Attīstīt esošos resursus, maksimāli

izmantojot tos citu konkurētspējīgu

pakalpojumu sniegšanai, kas nodrošinātu

saprātīgu kapitāla atdevi.

• Mūsu galvenie resursi ir  motivēti

darbinieki,  pasta nodaļu tīkls  un

tehnoloģijas.

Rudenī tika apstiprināta jaunās stratēģijas īstenoša-

nai paredzētā investīciju programma 2005. – 2008.

gadam, kurā  noteikti 7 galvenie investīciju projekti

43,75 miljonu latu apjomā, kuri ir vērsti uz

uzņēmuma infrastruktūras, tehnoloģiju un

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Strādājot

saskaņā ar investīciju programmu, “Latvijas Pasts”

varēs sasniegt jaunajā stratēģijas plānā izvirzītos

mērķus un attīstīt uzņēmumu, kas būs spējīgs

pilnvērtīgi konkurēt tirgū arī pēc pilnīgas

monopolstāvokļa atcelšanas 2009. gadā.
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2004. gadā tika īstenotas izmaiņas uzņēmuma

organizatoriskajā struktūrā, kuru ietvaros tika likvidētas

“Latvijas Pasta” filiāles un izveidotas reģionālās nodaļas.

Uz ražošanu fokusēts uzņēmums tika pārorientēts uz

klientu apkalpošanas uzņēmumu, kā rezultātā tika

izveidotas 7 biznesa vienības – maksājumu

pakalpojumu dienests, pasta pakalpojumu dienests,

preses pakalpojumu dienests, mazumtirdzniecības

dienests, pasta vērtszīmju un filatēlijas pakalpojumu

dienests, loģistikas pakalpojumu dienests un IT

pakalpojumu dienests.

Izmaiņas skāra arī “Latvijas Pasta” juridisko statusu,

jo, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu

prasībām kopš 2004. gada 1. novembra, tas tika

reģistrēts Komercreģistrā kā kapitālsabiedrība – valsts

akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”. Ar šo pārreģistrāciju

uzņēmums zaudēja bezpeļņas organizācijas statusu.

Tas noteica arī būtiskas izmaiņas uzņēmuma finanšu

plānošanā – uzņēmums kļūst par uzņēmumu

ienākuma nodokļa un maksas par valsts kapitāla

izmantošanu maksātāju.

2004. gada 1. ceturksnī tika uzsākta “Latvijas Pasta”

jaunā pasta šķirošanas kompleksa būvniecība lidostas

“Rīga” teritorijā. Jaunā ēka nodrošinās iespēju nākotnē

uzlabot un paātrināt pasta sūtījumu apstrādāšanu un

piegādi, kā arī veicinās drošāku starptautisko pasta

sūtījumu apmaiņu, turklāt palīdzēs īstenot uzņēmuma

ieceri attīstīt eksprespastu un loģistiku.

Vadîbas ziñojums



Ja lielākā daļa 2004. gadā uzsākto un veikto

pārmaiņu “Latvijas Pastā” plašākai sabiedrībai

nebija pamanāma, tad īsi pirms Ziemassvētkiem

“Latvijas Pasts” ar sava korporatīvā stila un

vizuālā tēla maiņas kampaņu visai Latvijai

pārliecinoši nodemonstrēja pārmaiņu redzamo

sākumu un uzņēmuma atdzimšanu jaunā veidolā.

Līdz ar jaunā logo atklāšanu tika izdots “Latvijas

Pasta” pirmais korporatīvais informatīvais

biļetens klientiem – “Pasta Avīze”. Izdevuma

mērķis ir informēt Latvijas iedzīvotājus par

“Latvijas Pasta” aktivitātēm – jaunajiem produk-

tiem un pakalpojumiem, pārmaiņām, kā arī ar

pasta ikdienu saistītiem un vienkārši interesan-

tiem sadzīviskiem notikumiem, kas palīdzēs

veidot atklāta, pozitīva uzņēmuma tēlu un

veicinās pasta  pakalpojumu pārdošanu.

Nozīmīgu atzinību no klientu puses pasts

pērn ieguva, uzsākot 75 pasta nodaļu un

administrācijas ēku remontdarbus. Tas klientos

nostiprināja pārliecību par uzņēmuma

modernizācijas procesa uzsākšanu. Turpmāk

“Latvijas Pasta” nodaļu dizainā dominēs jaunās

korporatīvās krāsas, modernizēta klientu

apkalpošanas vide ar ērtām operatoru darba

vietām un viegli pārskatāmu produktu klāstu.

Veiksmīgi uzsākto pasta infrastruktūras

attīstīšanu un pasta nodaļu remontdarbus

paredzēts turpināt arī 2005. un turpmākajos gados.

Atbilstoši klientu interesēm pērn sekmīgi tika

turpināts darbs pie 2003. gadā uzsāktā projekta,

kas paredzēja atvērt jaunas pasta pakalpojumu

sniegšanas vietas  (pasta punktus), pielāgojoties

klientu dzīves ritmam. Pasta punktu atvēršana

lielveikalos un tirdzniecības centros, kuros

iedzīvotāji sev izdevīgā iepirkšanās laikā var

izmantot arī pasta pakalpojumus, viennozīmīgi

ir bijis veiksmīgs biznesa lēmums pārdošanas

apjoma un ienākumu palielināšanai. 2004. gadā

Latvijā tika atvērti 8 pasta punkti.

Lai moderno tehnoloģiju laikmetā “Latvijas

Pasts” nezaudētu savu konkurētspēju, pakalpo-

jumu segmentā tika realizēti vairāki projekti,

kas veicinās pakalpojumu pārdošanu, kā arī

sekmēs jaunas ieņēmumu gūšanas iespējas

dažādu starpniekpakalpojumu nodrošināšanā.

Pakalpojumu jomā pērn veiksmīgi tika uzsākta

agrā preses piegāde un   pakalpojums “Pasts pie

durvīm”. Turklāt pirmie panākumi ir gūti

papildpakalpojumu segmentā, jo, īstenojot

“Latvijas Pasta” deklarēto principu – pasts kā

starpnieks starp klientu un uzņēmumiem,

ikvienā “Latvijas Pasta” nodaļā iespējams veikt

banku termiņnoguldījumus.

Mērķtiecīgi plānota aktivitāte, lai atgūtu iepriekš

zaudētus klientus un veicinātu uzņēmuma

uzticamību, bija “Latvijas Pasta” organizētā

preses abonēšanas kampaņa gada nogalē.

Veiksmīgās kampaņas rezultātā bija vērojams

pieaugums visos preses izdevumu abonēšanas

segmentos.

Būtiska ir arī “Latvijas Pasta” starptautiskā

darbība. 2004. gada rudenī notika “Pasaules Pasta

savienības” kongress, kurā tika pieņemta

Bukarestes stratēģija, kas pasta nozari pasaulē

ietekmēs turpmākos 4 gadus.

“Latvijas Pasts” nopietni strādā pie savu

pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas. No 2005.

gada janvāra “Latvijas Pasts” piedalās UNEX

pasta sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumos

ar Baltijas un Ziemeļvalstu pasta administrācijām.

“Latvijas Pasta” ieņēmumi 2004. gadā  sasniedza

26,312 miljonus latu, kas ir par 1,808 miljoniem

latu jeb 7,38% vairāk nekā 2003. gadā, kad

ieņēmumi veidoja 24,504 miljonus latu.

Uzņēmuma ienākumu apjoma pārsvars pār

izdevumiem pārskata gadā bija 0,295 miljoni

latu, kas ir par 2,029 miljoniem latu mazāk nekā

2003. gadā. Savukārt saimnieciskās darbības

izdevumi salīdzinājumā ar 2003.  gadu

palielinājās par 3,021 miljonu latu. Izdevumu

apjoma pieaugums galvenokārt saistīts ar

izdevumiem darbinieku sociālās labklājības

līmeņa paaugstināšanai – darbinieku algu un

sociālo garantiju nodrošināšanu un investīcijām

pasta nodaļu remontos, jaunu pakalpojumu un

produktu ieviešanā.

Vadîbas ziñojums4 Latvijas Pasts 2004
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Uzñémuma attîstîbas pasåkumi
Plānojot uzņēmuma turpmāko attīstību, “Latvijas

Pasts” tieksies uz jau esošo pakalpojumu

kvalitātes uzlabošanu un papildus attīstīšanu,

paplašinot piedāvājuma klāstu, kā arī uz pilnīgi

jaunu pakalpojumu veidošanu, kas būs saistīti

ar esošo biznesa jomu attīstību. Bez tam 2005.

gadā “Latvijas Pasts” strādā pie jauna pakal-

pojuma ieviešanas – elektroniskā paraksta

nodrošināšanas.

Finanßu riska vadîba
Ņemot vērā straujo inflācijas kāpumu 2004. gadā

un 2005. gada pirmā pusgadā “Latvijas Pastā”

strauji pieaug izmaksas degvielai, siltumenerģijai,

darba algām, izejvielu un preču iegādei. Kopējais

“Latvijas Pasta” saimnieciskās darbības izmaksu

pieaugums, neskaitot darba algas, 2004. gadā

veidoja 26,7%. Vispārējā cenu pieaugumā

“Latvijas Pastam” bija izdevies nepaaugstināt

tarifus pēdējos 7 gadus. “Latvijas Pasts” ir

sagatavojis jaunu vispārējo pasta tarifu projektu.

Gadījumā, ja “Latvijas Pastam” netiek apstip-

rināta tarifu paaugstināšana, ņemot vērā

izdevumu kāpumu, uzņēmums jau 2005. gadā

prognozē zaudējumus no vispārējo pasta

pakalpojumu sniegšanas.

Bez tam uzņēmuma mērķu sasniegšanu var

ietekmēt inflācijas tempu straujāks pieaugums.

Virknē projektu kā finansējumu ir plānots

izmantot banku kredītus. Līdz ar to ir naudas

plūsmas risks, ja šāda kredīta saņemšanu kavētu

kāds no šobrīd neparedzētiem apstākļiem.

Papildus jāatzīmē, ka “Latvijas Pastu” nozīmīgi

neietekmē valūtas kursa svārstības, jo starp-

tautiskie norēķini pārsvarā notiek nosacītajās

vienībās SDR.

Apståk¬i un notikumi péc pårskata gada

beigåm
“Latvijas Pasts” ir palielinājis savu ietekmi

saistīto pakalpojumu sniegšanā. No 2005. gada

25. februāra uzņēmums ir kļuvis par vienīgo SIA

“Latvijas Elektroniskais pasts” īpašnieku,

iegādājoties 48,75% šī uzņēmuma kapitāla daļas.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par

zemesgabalu ieguldīšanu valsts akciju

sabiedrības “Latvijas Pasts” pamatkapitālā” tika

ieguldīti uz valsts vārda Satiksmes ministrijas

personā zemesgrāmatā ierakstītie zemesgabali

par kopējo vērtību Ls 5 238 430. Apmaksātais

statūtkapitāls uz šī ziņojuma sagatavošanas

brīdi ir Ls 6 563 933.

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas

līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi

ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu

pārskata gada rezultātu.

Ja 2003. gadu “Latvijas Pastā” kopumā varēja

uzskatīt par situācijas izpētes un analīzes

periodu, darbības stratēģijas un mērķu veidoša-

nas posmu, tad 2004. gads bija jaunās stratēģijas

un izvirzīto mērķu realizācijas sākums. Uzsāktā

darba rezultāts katru gadu summēsies, līdz jau

tuvākajā nākotnē “Latvijas Pasts” kļūs par

modernu un konkurētspējīgu uzņēmumu.

Rīgā, 2005. gada 27. jūnijā

Gints Škodovs, Jānis Pitrāns, Ieva Rozenberga,
Valdes priekšsēdētājs, Valdes loceklis Valdes locekle
ģenerāldirektors

Jānis Kalniņš, Miks Stūrītis, Līga Antāne,
Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes locekle
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Arnis Pļaviņš,
Padomes loceklis

Aivars Smagars,
Padomes loceklis

Aivars Strakšas,
Padomes loceklis

Jānis Teterovskis,
Padomes loceklis

Guntis Mačs,
valsts kapitāla daļu
turētāja pārstāvis

Benita Margēviča,
Padomes locekle, Padomes
priekšsēdētāja vietniece

Ivars Gulbis,
Padomes priekšsēdētājs

Ivonna Allere,
Padomes locekle

Iveta Zeidaka,
Padomes locekle

Ramona Pitana,
Padomes locekle



7Valde

Gints Škodovs,
ģenerāldirektors,
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kalniņš,
finanšu direktors,
Valdes loceklis

Ieva Rozenberga,
izpilddirektore,
Valdes locekle, Valdes
priekšsēdētāja  vietniece

Jānis Pitrāns,
Latgales reģiona
direktors,
Valdes loceklis

Līga Antāne,
komercdirektore,
Valdes locekle

Miks Stūrītis,
mārketinga direktors,
Valdes loceklis



Uzņēmuma nosaukums VAS “Latvijas Pasts”

Uzņēmuma juridiskais statuss Valsts akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003052790, Rīga, 1992. gada 9. janvāris
2004. gada 1. novembrī veikta pārreģistrācija
Komercreģistrā un juridiskā statusa maiņa

Adrese Stacijas laukums 1, Rīga, LV-1000, Latvija

Akciju turētāja pilns nosaukums un adrese Latvijas Republikas Satiksmes ministrija,
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, Latvija

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi un ieņemamie amati Ivars Gulbis – Padomes priekšsēdētājs (no 29.03.2004.)
Benita Margēviča – Padomes locekle
Ivonna Allere – Padomes locekle
Jānis Teterovskis – Padomes loceklis
Ramona Pitana – Padomes locekle (no 29.03.2004.)
Arnis Pļaviņš – Padomes loceklis (no 29.03.2004.)
Aivars Smagars – Padomes loceklis (no 29.03.2004.)
Aivars Strakšas – Padomes loceklis (no 29.03.2004.)
Iveta Zeidaka – Padomes locekle (no 01.11.2004.)
Roberts Binde – Padomes loceklis (no 29.03.2004. līdz 18.10.2004.)
Aivita Ļubļina – Padomes priekšsēdētāja (līdz 29.03.2004.)
Dainis Samsons – Padomes loceklis (līdz 29.03.2004.)
Ivo Lagzdiņš – Padomes loceklis (līdz 29.03.2004.)
Juris Kokins – Padomes loceklis (līdz 29.03.2004.)
Olita Augustovska – Padomes locekle (līdz 29.03.2004.)
Andrejs Požarnovs – Padomes loceklis (līdz 29.03.2004.)

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi un ieņemamie amati Gints Škodovs – Valdes priekšsēdētājs
Agris Timma – Valdes loceklis (līdz 05.09.2004.)
Jānis Pitrāns – Valdes loceklis
Ieva Rozenberga – Valdes locekle
Jānis Kalniņš – Valdes loceklis (no 06.09.2004.)
Miks Stūrītis – Valdes loceklis (no 06.09.2004.)
Līga Antāne – Valdes locekle (no 06.09.2004.)
Tālis Laizāns – Valdes loceklis (līdz 25.08.2004.)

Pārskata gads 2004. gada 1. janvāris – 31. decembris

Informåcija par Uzñémumu8 Latvijas Pasts 2004
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Izpilddirektors

Tehniskais
direktors

Rīgas reģiona
direktors

Akcionāru
pilnsapulce

Padome

Valde

Ģenerāldirektors

Projektu direktors

Finanšu
direktors

Kurzemes reģiona
direktors

Starptautisko
attiecību direktors

Personāla
direktors

Zemgales reģiona
direktors

Mārketinga
direktors

Ražošanas
direktors

Vidzemes reģiona
direktors

Komercdirektors

Biznesa vienību direktori

Pasta pakalpojumu direktors

Loģistikas pakalpojumu direktors

Preses pakalpojumu direktors

Maksājumu pakalpojumu direktors

Mazumtirdzniecības pakalpojumu direktors

Pasta vērtszīmju un filatēlijas pakalpojumu direktors

IT pakalpojumu direktors

Latgales reģiona
direktors
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2004. gadā “Latvijas Pasts” realizēja aktīvu

darbības politiku, kuras rezultātā visā Latvijā tika

turpināti apjomīgi pasta nodaļu remontdarbi,

ieviesti jauni pakalpojumi un pilnveidota pasta

sūtījumu piegāde. Paralēli veiktajām investīcijām

pasta infrastruktūras sakārtošanā, uzņēmums

uzsāka pastāvīgas mārketinga aktivitātes, līdz ar

to dažādojot pakalpojumu klāstu un palielinot

pārdošanas apjomus.

Lai pievērstu uzmanību uzsāktajām pārmaiņām

un jaunajām iecerēm, “Latvijas Pasts” no jauna

pieteica sevi tirgū ar dinamisku un modernizētu

vizuālo tēlu. Aktualitātes uzņēmuma iekšienē bija

stratēģijas plānošana un pārvaldes struktūras

maiņa, kā arī gada nogalē veiktā “Latvijas Pasta”

pārreģistrācija Latvijas Republikas Komercreģistrā,

tādējādi no bezpeļņas organizācijas kļūstot par

valsts akciju sabiedrību.

Uzsākto pārmaiņu mērķis ir “Latvijas Pasta”

modernizēšana un konkurētspējas palielināšana,

īstenojot darbību saskaņā ar mūsdienu biznesa

principiem. Realizētie un arī pērn aizsāktie

projekti ir daļa no uzņēmuma jaunās ilgtermiņa

stratēģijas, kas tika apstiprināta 2004. gada otrajā

pusē.

Uzñémuma straté©ija un misija
Pēdējos gados Latvijā, līdzīgi kā citur pasaulē,

pieaug konkurence pasta pakalpojumu nozarē.

“Latvijas Pasta” darbību arvien vairāk ietekmē arī

Eiropas Savienības prasības pasta pakalpojumu

tirgus liberalizācijā. Tās nosaka, ka no 2004. gada

1. maija pakāpeniski tiek samazināts “Latvijas

Pasta” monopols vispārējo pasta pakalpojumu

sniegšanā. Līdz ar to “Latvijas Pasts” aizvadītā

gada 30. aprīlī kā pirmais pasta pakalpojumu

sniedzējs Latvijā saņēma Eiropas Savienības

prasībām atbilstošu vispārējo pasta pakalpojumu

sniegšanas licenci.

Lai sagatavotos konkurencei un nezaudētu savas

pozīcijas tirgū, “Latvijas Pastam” bija

nepieciešama jauna korporatīvā līmeņa stratēģija,

kuras izstrāde tika sākta jau  2003. gadā un

pabeigta aizvadītajā gadā. VAS “Latvijas Pasts”

darbības stratēģija 2004. – 2008. gadam “Latvijas

Pasta” Padomē tika apstiprināta 2004. gada

23. septembrī. Stratēģijā ir noteikti jauni “Latvijas

Pasta” attīstības virzieni – jaunu pakalpojumu

attīstīšana, konkurētspējas nodrošināšana un

ieņēmumu palielināšana. Galvenais ieguvums,

realizējot jauno stratēģiju, būs augsta klientu un

darbinieku apmierinātības līmeņa sasniegšana,

ko uzņēmums varēs nodrošināt, pastāvīgi

paaugstinot ienākumus, palielinot darbinieku

algas un sakārtojot darba vidi. Līdz ar to stratēģijā

ir definēta gan uzņēmuma jaunā misija, gan arī

noteiktas “Latvijas Pasta” attīstības vadlīnijas

turpmākajiem četriem gadiem.

No 2004. gada “Latvijas Pasts” par savu misiju

pasludina:

• kvalitatīvi, efektīvi un ekonomiski pieejami

sniegt vispārējos pasta pakalpojumus visā

Latvi jas  teritori jā ,  optimizējot  šo

pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot

konkurētspēju un klientu apmierinātību;

• attīstīt  esošos resursus,  maksimāli

izmantojot tos citu konkurētspējīgu

pakalpojumu sniegšanai, kas nodrošinās

saprātīgu kapitāla atdevi;

• mūsu galvenie resursi ir motivēti darbinieki,

pasta nodaļu tīkls un tehnoloģijas.

Uzsākot realizēt “Latvijas Pasta” stratēģiskos

mērķus, 2004. gada laikā tika sagatavoti septiņi

investīciju projekti, kā arī uzsākta to ieviešana,

nodrošinot jau pirmos rezultātus uzņēmuma

modernizācijas īstenošanā.

Uzñémuma téls
Mainoties “Latvijas Pasta” stratēģijai, mainās arī

pasta īstenotie principi attiecību veidošanā ar

klientiem. Minētie procesi radīja nepieciešamību

ieviest jaunu “Latvijas Pasta” vizuālo identitāti

un noteikt vērtības, kas turpmāk palīdzēs uzlabot

tēlu un sabiedrības viedokli par uzņēmumu.

9. decembrī ar plašu pasākumu programmu

“Latvijas Pasts” prezentēja savu jauno zīmolu un

saukli “Ar atbildību par uzticēto”, kā arī  tās
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pamatvērtības, kas turpmāk noteiks uzņēmuma

komunikācijas stilu. Jaunais “Latvijas Pasta” zīmols

simbolizē gan uzņēmuma pieredzes bagāto

vēsturi, gan uz nākotni vērsto darbības stratēģiju.

Savukārt attiecībās ar klientiem “Latvijas Pasts”

turpmāk akcentēs pozitīvu attieksmi un atvērtību.

Lai zīmols pildītu sava veida kvalitātes simbola

funkcijas, tā ieviešana notiek pakāpeniski – jaunais

logotips tiek izmantots tikai uz jaunajām un

izremontētajām pasta nodaļām, kā arī mārketinga

aktivitātēs.

Papildus vizuālā tēla maiņai “Latvijas Pasts” visiem

interesentiem ir paplašinājis arī informācijas

pieejamību par saviem pakalpojumiem, plāniem

un iecerēm. Zīmola atklāšanas dienā klienti varēja

sākt lietot “Latvijas Pasta” jauno mājaslapu

www.pasts.lv. Kopš 2004. gada novembra jaunākās

aktualitātes, kā arī skaidrojumus par pasta

pakalpojumiem ikviens Latvijas iedzīvotājs ik

ceturksni var izlasīt uzņēmuma informatīvajā

biļetenā “Pasta Avīze”.

Pasta noda¬u attîstîba
Sabiedrības viedokļa un pasta tēla maiņa ir

komplekss process, kura rezultāts ir atkarīgs no

dažādiem apstākļiem – klientu apkalpošanas

kultūras pasta nodaļās, tehniskā nodrošinājuma,

kā arī no pakalpojumu kvalitātes un citiem

faktoriem. Katrā no tiem uzņēmuma stratēģijā

paredzētas nozīmīgas pārmaiņas.

2004. gadā notika aktīva pasta nodaļu

modernizācija. Uzņēmums visā valstī turpināja

remontdarbus pasta nodaļās, un pēc to pabeigšanas

nodaļas tika iekārtotas, ievērojot vienotu dizainu,

kurā dominē “Latvijas Pasta” korporatīvās krāsas

un zīmola elementi. Jaunajās pasta nodaļās ir

izveidotas ērtas klientu apkalpošanas zāles,

produktu klāsts – izkārtots klientiem viegli

pārredzamā veidā, bet atsevišķās nodaļās iekārtoti

publiskie interneta pieejas punkti.

Izvērtējot klientu vajadzības un sekojot līdzi viņu

dzīves ritmam, 2004. gadā turpinājās jauna tipa

pasta pakalpojumu sniegšanas vietu – pasta punktu

– atvēršana lielveikalos. Līdz 2004. gada beigām

lielveikalos atvērti jau astoņi pasta punkti, bet

remontdarbi veikti 75 pasta nodaļās visā Latvijā.

Tas ļāvis veiksmīgi uzsākt “Latvijas Pasta” klientu

apkalpošanas sistēmas pārkārtošanu un uzlabot

kopējo pasta tēlu.

Attīstot pasta nodaļu darbu, 2004. gadā uzsākta arī

kases darba vietu modernizācija, kuras laikā

paredzēts ieviest jaunu un daudzfunkcionālu kases

sistēmas programmatūru. Jaunā sistēma atvieglos

pasta nodaļu operatoru darbu un paaugstinās

klientu apkalpošanas ātrumu. “Latvijas Pasts” plāno

ar jaunām kases sistēmām līdz 2006. gada beigām

aprīkot aptuveni 1000 darba vietu pasta nodaļās.

Paralēli nodaļu remontiem 2004. gadā izstrādāts

un gada nogalē ieviests arī Klientu apkalpošanas

kultūras standarts, kas nosaka vienotus labas

klientu apkalpošanas kultūras principus visās

“Latvijas Pasta” struktūrvienībās. Tas  iekļauts arī

“Latvijas Pasta” Mācību centra apmācību

programmās darbiniekiem.

Piegådes optimizåcija
Modernizējot pasta sūtījumu piegādi, 2004. gadā

“Latvijas Pasts” turpināja motorizētas piegādes

projektu, kas paredz pasta sūtījumu piegādes

veikšanai nodrošināt pastniekus ar autotransportu,

tādējādi klientiem kļūtu pieejamāks daudz plašāks

pasta pakalpojumu klāsts.

2004. gadā “Latvijas Pasts” izstrādāja iespējamos

četrus piegādes variantus un noteica tās pasta

nodaļas, no kurām tiks veikta motorizētā pasta

sūtījumu piegāde citu pasta nodaļu teritorijās. Gada

nogalē uzņēmums atsevišķās pasta nodaļās

pārbaudīja šī projekta piemērotību Latvijas vides

apstākļiem lauku teritorijās, kā arī pārliecinājās par

šāda piegādes veida ekonomisko atdevi.

Savukārt Rīgā un daudzās citās Latvijas pilsētās

pērn tika uzsākta preses piegāde līdz septiņiem

rītā, tādējādi pielāgojot piegādi pilsētas dzīves

ritmam.

"Latvijas Pasta" dienā 2004. gada
9. decembrī "Latvijas Pasta"
ģenerāldirektors Gints Škodovs,
iedarbinot vērienīgu projekcijas
attēlu, plašākai sabiedrībai atklāj
"Latvijas Pasta" jauno zīmolu.
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Vienlaikus ar motorizētās piegādes ieviešanu

uzsākta arī loģistikas centru izveides projekta

vadlīniju izstrāde. Jau tuvākajā nākotnē tas ļautu

atsevišķas pasta nodaļas izveidot par pasta

sūtījumu un preses izdevumu piegādes vietām,

savukārt apmeklētākajās pasta nodaļās paplašināt

klientu apkalpošanai paredzētās telpas.

Personåla politika
Jebkura uzņēmuma veiksmīgas attīstības

nosacījums ir kompetents, motivēts un lojāls

personāls. Uzņēmumos, kas orientēti uz

pakalpojumu sniegšanu, tas ir īpaši būtiski, jo

tieši darbinieki piedāvā un pārdod pakalpojumus,

nodrošinot uzņēmuma ieņēmumus un peļņu.

Turpinot uzsāktās pārmaiņas, personāla labklājības

uzlabošana ir viena no galvenajām “Latvijas Pasta”

darbības prioritātēm arī 2004. gadā.

2004. gada beigās “Latvijas Pastā” strādāja 7159

darbinieki. Visvairāk ir pasta nodaļu darbinieku

– “Latvijas Pasta” pakalpojumu sniegšanas vietās

strādā gandrīz 5000 pasta darbinieku. 2004. gada

beigās viņu vidū bija 2805 pastnieki, kas ir vairāk

nekā trešdaļa no kopējā personāla skaita

uzņēmumā.

“Latvijas Pasta” darbinieku vidējais izglītības

līmenis ir vidējā vispārējā un specializētā izglītība.

Darbinieku vidējais vecums ir 44 gadi. Tāpēc

“Latvijas Pasts” lielu uzmanību pievērš darbinieku

kvalifikācijas paaugstināšanai. 2004. gadā tika

realizētas vairākas izglītības programmas, galveno

akcentu liekot uz klientu apkalpošanas mācību

programmām. Pagājušajā gadā tajās piedalījās

aptuveni puse no “Latvijas Pasta” darbiniekiem.

Augstākās izglītības iegūšanu “Latvijas Pasts”

uzskata par īpaši atbalstāmu iniciatīvu, tādēļ

uzņēmums piedāvā daļēji segt studiju maksu

pasta darbiniekiem,

kas  i r  uzsākuši

studijas augstākās

izglītības iestādēs.

Aizvadītajā gadā

uzņēmums ir sācis

strādāt pie darbi-

niekiem aktuālā

algas jautājuma,

tāpēc tiek veikta

jaunas darba samaksas sistēmas izveide. Tā

paredz katru gadu pakāpeniski paaugstināt

darbinieku atalgojumu un padarīt to tieši atkarīgu

no uzņēmuma apgrozījuma pieauguma un

strādājošo darba ieguldījuma. Jaunās sistēmas

mērķis ir motivēt darbiniekus vairāk pelnīt un

atalgot tos atbilstoši viņu padarītajam, tādējādi

ieviešot godīgus darba samaksas principus.

Starptautiskås aktivitåtes
2004. gadā “Latvijas Pasts” turpināja iepazīties ar

Baltijas valstu un Eiropas Savienības attīstītāko

pasta administrāciju pieredzi, kā arī regulāri

piedalījās svarīgākajās starptautiskajās pasta

nozares aktivitātēs. Latvijai pievienojoties Eiropas

Savienībai, “Latvijas Pastam” pavērās plašākas

sadarbības iespējas ar dažādu valstu pasta

administrācijām Rietumeiropā un Ziemeļvalstīs.

Ņemot vērā  strauji augošās globalizācijas

tendences un moderno tehnoloģiju lomas

palielināšanos, “Latvijas Pastam” būtiski ir

integrēties starptautiskajos pasta tīklos, izveidot

stabilas partnerattiecības ar citu valstu pastu

administrācijām. Līdz šim visciešākā sadarbība

ir izveidojusies ar Ziemeļvalstu pasta

administrācijām. Informācijas un pieredzes

apmaiņa šādā līmenī palīdz sagatavoties

konkurencei ar privātajiem pasta operatoriem

un veiksmīgi risināt problēmsituācijas.

Pagājušajā gadā “Latvijas Pasts” nopietni pievērsās

pasta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, līdz

Personåla îpatsvars

P/N priek‰nieki,
vietnieki, 15%

Pastnieki, 39%

Pasta
operatori, 14%

AdministrÇcijas
darbinieki, 10%

RaÏo‰anas
darbinieki, 22%



ar to jau 2005. gadā “Latvijas Pastam” radās

iespēja piedalīties “UNEX 2005” pasta

sūtījumu kvalitātes mērījumos, kuros tiek

monitorēts sūtījuma piegādes ceļš un

ātrums. 2004. gada  novembrī Rīgā tika

nodibināta Eiropas piegādes Kvalitātes

nodrošināšanas komiteja, kuras uzdevums

ir pasta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

visā Eiropā. Līdz šim sadarbojoties ar

Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas un Vācijas

pasta administrācijām, ir palielinājusies

pasta sūtījumu drošība un samazinājies

nozaudēto sūtījumu skaits.

Uzñémuma pårre©istråcija un jaunå
struktüra
Viens no 2004. gada svarīgākajiem

notikumiem bija bezpeļņas organizācijas

valsts akciju sabiedrības “Latvijas pasts”

pārreģistrācija LR Komercreģistrā par peļņas

kapitālsabiedrību valsts akciju sabiedrību

“Latvijas Pasts”.

Lai uzlabotu sadarbību starp atsevišķām

u z ņ ē m u m a  s t r u k t ū r v i e n ī b ā m  u n

optimizētu lēmumu pieņemšanas procesus,

2004. gadā turpinājās jau iepriekšējā gada

rudenī uzsāktā VAS “Latvijas Pasts”

organizatoriskās struktūras reorganizācija.

VAS “Latvijas Pasts” struktūra tika uzlabota,

atsevišķi izveidojot septiņas biznesa

vienības, kā arī pilnveidojot uzņēmuma

struktūras reģionālo matricu reģionālo

nodaļu pārvaldīšanai.

Gada nogalē tika pabeigta pāreja uz biznesa

vienību struktūru, nokomplektēts biznesa

vienību direktoru sastāvs un uzsākta

darbinieku piesaistīšana katrai no biznesa

vienībām. Jaunās struktūrvienības turpmāk

būs atbildīgas par

attiecīgo pakalpojumu

nodrošināšanu, pār-

došanu un attīstību.

Tātad jaunizveidoto

struktūrvienību dar-

bības sfēra būs šādi

pakalpojumi: pasta

p a k a l p o j u m i ,  I T,

loģistika un kurjerpasts,

maksājumi, pasta vērtszīmes un filatēlija,

preses pakalpojumi un mazumtirdzniecība.

Par vienu no galvenajiem vadmotīviem

minēto biznesa vienību darbībai ir izvirzīta

pakalpojumu kvalitāte, līdz ar to pasts plāno

palielināt konkurētspēju un nodrošināt

ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu,

pastāvīgu uzņēmuma attīstību un

ieņēmumu pieaugumu.

13



Pakalpojumu klåsts – aizvien paplaßinås14 Latvijas Pasts 2004

Kaspars Zvaigzne,
Pasta pakalpojumu
dienesta direktors
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Pasta pakalpojumi (véstu¬u
korespondence un pakas)
2004. gadā “Latvijas Pasts” apstrādāja vairāk nekā

65 miljonus pasta sūtījumu – vēstules, pastkartes,

bandroles, sīkpakas un pakas. Salīdzinot ar 2003.

gadu, sūtījumu skaits ir pieaudzis par 13%.

• 88% no visiem vēstuļu korespondences

sūtījumiem veido vēstules.

• Vēstuļu korespondence no ārvalstīm

sasniedza 8,4 miljonus sūtījumu, kas ir par

21% vairāk nekā 2003. gadā. Salīdzinot ar 2003.

gadu, par 19% ir palielinājies reģistrētās un

apdrošinātās vēstuļu korespondences apjoms.

• Piegādāto starptautisko pastkaršu skaits 2004.

gadā pret 2003. gadu palielinājās par 51%.

• Nosūtīto vēstuļu ziņā dominējusi juridisko

personu korespondence – rēķini, kontu

izraksti, kas 2004. gadā veidoja gandrīz 50%

no vienkāršās iekšzemes vēstuļu kores-

pondences apjoma.

• “Latvijas Pasta” lielākie klienti vēstuļu

sūtīšanas ziņā jau vairākus gadus ir

telekomunikāciju operatori, arī – valsts

sociālās apdrošināšanas institūcijas, kas sūta

atskaites par iedzīvotāju veiktajām sociālajām

iemaksām, un Centrālā vēlēšanu komisija,

kas 2004. gadā informēja iedzīvotājus par

Eiroparlamenta vēlēšanām.

• Latvijā vēstuļu sūtīšanai ir sezonāls raksturs,

un to apjomi strauji palielinās Ziemassvētkos,

Jaungadā, Lieldienās, Līgo un Valentīna dienā.

Šo tendenci vēl pastiprina “Latvijas Pasta”

rīkotās svētku akcijas.

• Salīdzinot ar 2003. gadu, samazinājies sīkpaku

un paku sūtījumu skaits, kas saistīts ar

distances tirdzniecības tirgus svārstībām pēc

iestāšanās Eiropas Savienībā.

• 2004. gadā “Latvijas Pastā” tika ieviests

pakalpojums “Intrastat”, kas paredzēts

statistikas atskaišu sagatavošanai un

iesniegšanai LR Centrālajā statistikas pārvaldē.

To aktīvi izmanto katalogpreču tirdzniecības

firmas.

• Sadarbībā ar Somijas pastu 2004. gadā ieviesta

sūtījumu izsekošanas pagaidu sistēma no

Somijas pasta saņemto sūtījumu elektroniskai

reģistrācijai, kustības uzraudzībai un drošībai.

• Sadarbībā ar Somijas pastu pērn tika atjaunots

arī 1994. gadā “Latvijas Pastā” jau reiz

ieviestais pakalpojums “Fotogrāfiju

izgatavošana un nosūtīšana pa pastu”, kas

tagad pieejams visās pasta nodaļās.
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Jānis Ļubļinskis,
Loģistikas
pakalpojumu
dienesta direktors

Lo©istikas pakalpojumi
Lai attīstītu perspektīvās eksprespasta un loģistikas

nozares, 2004. gada nogalē “Latvijas Pastā” izveidota

Loģistikas pakalpojumu biznesa vienība.

• Lai palielinātu konkurētspēju tirgus

liberalizācijas apstākļos, 2004. gadā “Latvijas

Pasts” attīstīja eksprespasta pakalpojumus –

sūtījumu piegādi no rokas rokā jeb tieši no

nosūtītāja tieši saņēmējam. Kopš

2004. gada “Latvijas Pasts” piedāvā

eksprespasta pakalpojumus visā

valsts teritorijā. Pērn izveidoti arī

jauni eksprespasta papild-

pakalpojumi – l ielgabarīta

sūtījumu un trauslu priekšmetu

pārvadāšana, kā arī dokumentu

(preču pavadzīmju-rēķinu) nosū-

tīšana atpakaļ sūtītājam.

• 2004. gadā pret 2003. gadu kopējais “Latvijas

Pasta” eksprespasta sūtījumu skaits pieaudzis

par 9%.

• Vairāk nekā pusi no eksprespasta sūtījumiem

veido iekšzemes sūtījumi, kuru kopskaits

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu atskaites

gadā ir palielinājies par 8%.

• Ienākošo starptautisko eksprespasta sūtījumu

skaits 2004. gadā pret 2003. gadu pieaudzis par

22%.
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Finanßu pakalpojumi
2004. gadā “Latvijas Pasts” sadarbībā ar

partneriem turpināja attīstīt finanšu pakal-

pojumus. Klientiem tika piedāvāts veikt naudas

pārvedumus, izdarīt maksājumus, saņemt

pensijas un pabalstus, kā arī izmantot citus Pasta

norēķinu sistēmas (PNS) pakalpojumus.

• Ātri un lēti naudas pārvedumi ir viena no

“Latvijas Pasta” finanšu pakalpojumu

prioritātēm.

• 2004. gadā iekšzemes naudas pārvedumu

skaits pārsniedza 273 tūkstošus. Arī 2004.

gadā, līdzīgi kā gadu iepriekš, turpinājās

starptautisko naudas pārvedumu apjomu

kāpums – pērngad pret 2003. gadu  tas audzis

par aptuveni 6%.

• Attīstot sadarbību ar vairākām NVS valstīm,

“Latvijas Pasts” 2004. gadā palielinājis

starptautisko naudas pārvedumu apjomu. Šīs

sadarbības ietvaros “Latvijas Pasta” klientiem

ir iespēja nosūtīt un saņemt naudas

pārvedumus no valstīm, kurās citi naudas

pārskaitīšanas veidi vēl nav pietiekami attīstīti.

Šis “Latvijas Pasta” pakalpojums ir arīdzan

pievilcīgs dēļ zemajām komisijas maksām,

turklāt tas neprasa norēķinu konta atvēršanu.

• 2004. gadā Latvijas iedzīvotāji visbiežāk

naudas pārvedumus sūtījuši uz Krieviju un

Ukrainu, nedaudz retāk – uz Baltkrieviju,

Vāciju un Baltijas valstīm. Visvairāk naudas

pārvedumu saņemts no Krievijas, Šveices un

Francijas.

Gadījumos, kad naudas pārvedums jāveic

steidzami, “Latvijas Pasts” piedāvāja izmantot

“Western Union” pakalpojumus. Šis zīmols

norāda uz iespēju pārskaitīt naudu ātri un droši.

• Pērn “Latvijas Pasta” piedāvātie “Western

Union” pakalpojumi kļuvuši iedzīvotājiem

pieejamāki – līdz 2004. gada beigām

uzņēmums šo pakalpojumu piedāvāja jau

vairāk nekā 70 vietās visā Latvijā.

• “Latvijas Pasts” arī būtiski palielinājis tirgus

daļu “Western Union” segmentā, – ja 2003.

gadā tā bija 12%, tad 2004. gadā – jau 22%.

Viens no iemesliem komunālo maksājumu

veikšanas popularitātei pasta nodaļās ir “Latvijas

Pasta” plašā infrastruktūra, – pasta nodaļu un

norēķinu punktu skaits valstī ir daudz lielāks par

administratīvi teritoriālo vienību skaitu, turklāt

pasta nodaļu darba laiks ir pakārtots klientu

ērtībām – daudzviet pasta nodaļas ir vienīgie

komunālo maksājumu pieņemšanas punkti, kas

strādā arī brīvdienās un svētkos, bet pasta nodaļas

lielveikalos ir atvērtas līdz pat vēlam vakaram.

• 2004. gadā dažādu komunālo maksājumu

pieņemšana veidoja 8% no “Latvijas Pasta”

ieņēmumiem.

• 2004. gadā “Latvijas Pastā” veikti vairāk kā

10.8 miljoni dažāda veida maksājumu, no

kuriem populārākie bija maksājumi par

telekomunikāciju, elektroenerģijas, gāzes un

dzīvojamo telpu īres pakalpojumiem.

Vairāk nekā ceturtā daļa jeb 607,1

tūkstotis Latvijas iedzīvotāju ir

pensijas vecumā, – salīdzinot ar

daudzām citām valstīm, pensionāru īpatsvars

Latvijā ir augsts.

• 2004. gadā “Latvijas Pasts” piegādāja 7,42

miljonus pensiju un pabalstu, bet samaksa

par piegādi veidoja 7,7% no uzņēmuma

ieņēmumiem.

Dairis Krūmiņš,
Maksājumu pakalpojumu
dienesta direktors
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• Tā kā “Latvijas Pasts” visā valstī spēj

nodrošināt pensiju piegādi tieši pensionāra

dzīves vietā, Latvijas valsts uzņēmuma

piedāvāto pensiju piegādes pakalpojumu ir

atzinusi par izdevīgāko un ērtāko.

• Izmantojot plašo infrastruktūru – 967 pasta

nodaļu tīklu – 2004. gadā “Latvijas Pasts” arī

aktīvi veica dažādu sociālo pabalstu

izmaksāšanu.

Pasta norēķinu sistēmai (PNS), kuru “Latvijas

Pasts” izveidoja un ieviesa 1996. gadā,

līdzvērtīgas joprojām nav nevienā citā

Centrāleiropas vai Austrumeiropas valstī. PNS

ir finanšu sistēma, kas darbojas līdzīgi kā pasta

bankas lielākajā daļā pasaules valstu. Ar PNS

starpniecību “Latvijas Pasta” klienti paralēli

tradicionālajiem pasta pakalpojumiem var atvērt

un uzturēt norēķinu kontus, veikt naudas

pārskaitījumus un pārvedumus skaidrā un

bezskaidrā naudā, izdarīt maksājumus, saņemt

pabalstus, darba algas, ziedot līdzekļus u. tml.

“Latvijas Pasta” piedāvātie PNS pakalpojumi

konkurentu vidū izceļas ar savām zemajām

komisijas maksām. “Latvijas Pasta” finanšu

sistēma palīdz arī sadarbības partneriem izplatīt

savus pakalpojumus plašākā mērogā, nevis

pozicionē sevi kā konkurentu bankām un citām

 finanšu institūcijām.

• 2004. gadā turpinājās PNS modernizācija,

kuras ietvaros “Latvijas Pasts”, izmantojot

savu pasta nodaļu tīklu, vēl sekmīgāk spēj

piedāvāt starpniecības pakalpojumus

u z ņ ē m ē j s a b i e d r ī b ā m  u n  f i n a n š u

institūcijām, kas neuztur tik plašu

infrastruktūru kā bankas.

• Sadarbības ar bankām ietvaros 2004. gadā

t i k a  u z s ā k t a  te r m i ņ n o g u l d ī j u m u

pieņemšana pasta

n o d a ļ ā s .  Ta j ā

iesaistījās četras

komercbankas –

“Latvijas Hipotēku

un zemes banka”,

“ H a n s a b a n k a ” ,

“Parex banka” un

banka “Paritate”.

Līdz ar to “Latvijas

Pasts” ir kļuvis  par starpnieku starp šīm

bankām un to klientiem.

• Sadarbībā ar bankām 2004. gadā  uzsākta

arī sagatavošanās finanšu patēriņu kredītu

izsniegšanai iedzīvotājiem.
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Preses pakalpojumi
Apvienojot vairākas  esošās “Latvijas Pasta”

struktūrvienības, kuru darbība saistīta ar preses

pakalpojumiem, 2004. gadā tika izveidota biznesa

vienība – Preses pakalpojumu dienests, kura

pienākumos ietilpst nodrošināt un attīstīt preses

m a z u m t i r d z n i e c ī b a s ,  a b o n ē š a n a s  u n

ekspedēšanas, kā arī tiešā pasta piegādes

pakalpojumus.

• Preses abonēšana ir tradicionāls “Latvijas

Pasta” pakalpojums, kas 2004. gadā bija

pieejams visās 967 uzņēmuma pasta nodaļās.

• 2004. gadā “Latvijas Pasts” vidēji mēnesī

apkalpoja 426 tūkstošus abonementu, kas, pēc

aģentūras “LETA” datiem, sastāda aptuveni

64% no visa preses abonentu pieprasījuma

Latvijas teritorijā.

• 2004. gadā “Latvijas Pasts” sadarbībā ar preses

izdevējiem turpināja aizvien izvērst un

papildināt to preses izdevumu klāstu, kas tiek

piedāvāts mazumtirdzniecībā pasta nodaļās.

Visintensīvāk tirdzniecība notiek tajās vietās,

kur klientiem nav alternatīvu preses iegādes

veidu – preses kiosku.

• 2004. gadā tika organizēta pusgada abonēšanas

kampaņa “Preses kokteilis” un abonēšanas

kampaņa 2005. gadam “Pasta ceļš”.

• Kā jauns pakalpojums 2004. gadā klientiem

tika piedāvāta  reklāmas materiā lu

eksponēšana pasta nodaļās.

• 2004. gadā līdz ar saimnieciskās darbības

tempu pieaugumu valstī palielinājās

pieprasījums pēc neadresētas reklāmas

materiālu piegādes klienta pasta kastītēs jeb

tiešā pasta. “Latvijas Pasts” ir vienīgais

uzņēmums, kas spēj tiešā pasta pakalpojumus

kvalitatīvi sniegt visā Latvijas teritorijā.

• “Latvijas Pasts” apkalpo vairāk nekā 850

tūkstošu  privātpersonu pastkastītes un

piegādes vietas un 51 tūkstoti uzņēmumu

pastkastītes un piegādes vietas.

• 2004. gadā “Latvijas Pasts” atsevišķos Rīgas

rajonos uzsāka jauna pakalpojuma

pilotprojektu “Preses agrā piegāde līdz 7 rītā”,

kā arī izstrādāja pakalpojuma tālākas attīstības

koncepciju tā ieviešanai visā Rīgas pilsētas

teritorijā.

• 2004. gadā Rīgas pilsētā uzsākta arī

pakāpeniska pakalpojuma “Pasta sūtījumu

piegāde līdz durvīm” ieviešana, kura ietvaros

pasta sūtījumi tiek ievietoti pastkastītē pie

klienta durvīm.

Adrians Jurciks,
Preses pakalpojumu
dienesta direktors
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Lai nodrošinātu stabilu realizācijas apjomu

pieaugumu, “Latvijas Pasta” Mazumtirdzniecības

dienests paralēli komercpreču tirdzniecībai 2004.

gadā organizēja arī jauna komercpreču

piedāvājuma izstrādi. Pērn uzņēmums piesaistījis

jaunus komercpreču piegādātājus un uzsācis

jaunu preču grupu tirdzniecību.

• 2004. gadā pret 2003. gadu

panākts mazumtirdzniecības

realizācijas apjoma pieaugums

par 32%.

• 2004. gadā “Latvijas Pasts”

uzsācis “Latvijas Loto on-line”

loterijas biļešu tirdzniecību

pasta nodaļās.

• Iesaistoties CSDD rīkotajā “Gājēju akcijā”,

“Latvijas Pasts” 2004. gadā pasta nodaļās

uzsāka atstarotāju tirdzniecību, nodrošinot

piedāvājumu visā Latvijas teritorijā.

Mārcis Vilcāns,
Mazumtirdzniecības
dienesta direktors
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Informåcijas tehnolo©iju pakalpojumi
Jaunāko tehnoloģiju un interneta pakalpojumu

attīstība būtiski ietekmē arī pasta nozari. Arvien

biežāk saziņai tiek izmantots e-pasts, ar ko tiek

aizstāta tradicionālo vēstuļu nosūtīšana. “Latvijas

Pasts”, rēķinoties ar šiem jaunajiem ieradumiem,

2004. gada nogalē sāka strādāt pie jaunas biznesa

vienības – Informācijas tehnoloģiju  pakalpojumu

dienesta – izveidošanas.

• Jaunās tehnoloģijas rada plašas iespējas

elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Apzinoties šīs tendences, “Latvijas Pasts” jau

2004. gadā paziņojis par savu gatavību

nodrošināt infrastruktūru e-pakalpojumu

lietošanā, kļūstot par uzticamu sertifikācijas

pakalpojumu sniedzēju. Elektronisko parakstu

sertifikācijas pakalpojumu sniegšana ir

neatņemama elektronisko dokumentu

sastāvdaļa. Tādējādi uzņēmums veicina

informācijas sabiedrības veidošanos un

mazina tehnoloģiju attīstības radītos draudus.

• Lai spētu apmierināt pieaugošo interesi par

internetu, kā arī piedāvātu iespējas, ko tas

sniedz sabiedrības locekļiem, 2004. gadā tika

uzsākta interneta piekļuves punktu

ierīkošana pasta nodaļās.

Pasta vértszîmju un filatélijas pakalpojumi
Lai nodibinātu kontaktus ar jaunām filatēlijas

produkcijas tirdzniecības aģentūrām un

palielinātu ieņēmumus šajā segmentā, 2004. gadā

“Latvijas Pasta” Pasta vērtszīmju un filatēlijas

dienests aktīvi piedalījās dažādās starptautiskās

filatēlijas izstādēs. Daudzie izstāžu laikā

noformētie filatēlijas abonementi liecina, ka

kolekcionāru interese par Latvijas stendu ikvienā

no izstādēm bijusi ievērojama.

• Izstāžu stendus un “Latvijas Pasta”

ekspozīciju starptautiskajās filatēlijas izstādēs

“Esene 2004” Vācijā, “Parīze 2004” Francijā,

“Leipciga 2004” Vācijā un “Helsinki 2004”

Somijā aplūkojuši vairāki desmiti tūkstoši

apmeklētāju. Izstādes apmeklētāji varēja

klātienē iegādāties filatēlijas materiālus, bet

ārvalstu kolekcionāri (filatēlisti) tika

iepazīstināti ar jaunākajiem “Latvijas Pasta”

filatēlijas izdevumiem: pastmarkām, Pirmās

dienas aploksnēm un speciālajiem zīmogiem,

izstāžu bukletiem un citiem izdevumiem.

• Saskaņā ar Baltijas Pasta savienības lēmumu

vairākās izstādēs “Latvijas Pasts” piedalījās

kopīgi ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas

pasta administrācijām.

• 2004. gadā “Latvijas Pasts” izdevis 23

pastmarkas un 1 pastmarku bloku, kas

iekļaujas 17 pastmarku sērijās. Veicinot

pastmarku realizāciju, tika organizētas 17

pirmās dienas zīmogošanas, kurām tika

izdotas īpašas Pirmās dienas aploksnes un

Pirmās dienas zīmogi.

• “Latvijas Pasta” Pasta vērtszīmju un filatēlijas

dienests piedalījās Pasaules pasta kongresa

izstādē ar ekspozīciju “Iepazīsti Latviju”, kas

kongresā tika augstu novērtēta un vēlāk

izrādīta arī Latvijas reģionos – Rīgā, Talsos,

Daugavpilī, Cēsīs un Liepājā.

• Lai veicinātu filatēlijas kā vaļasprieka

popularitāti, 2004. gadā tika izdoti arī divi

informatīvie bukleti

“Info – Latvijas past-

markas”.

• Pērn izdotas vai-

rākas pastkaršu

sērijas “Latvijas

pilsētu skati”.

Edmunds Bebrišs,
Pasta vērtszīmju un filatēlijas
dienesta direktors
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22 Latvijas Pasts 2004 Pe¬ñas vai zaudéjumu apré˚ins par 2004. gadu (LVL)

Neto apgrozījums 1 26 312 827 24 504 545
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (24 275 260) (21 385 063)
Bruto peļņa 2 037 567 3 119 482

Pārdošanas izmaksas 3 (616 695) (321 504)
Administrācijas izmaksas 4 (2 184 385) (1 717 320)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 523 797 481 031
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 6 (73 141) (48 787)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas uzņēmumu kapitālā 7 56 949 7 953
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8 751 204 837 872
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 (119 410) (11 222)
Peļņa pirms nodokļiem 375 886 2 347 505

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 10 (56 784) -
Pārējie nodokļi 11 (23 207) (21 882)
Pārskata gada peļņa 295 895 2 325 623

Pielikumi 2004 2003

Pielikumi no 27. līdz 38. lapai
ir šī finanšu pārskata
neatņemama sastāvdaļa.

Gints Škodovs Jānis Pitrāns Ieva Rozenberga
Valdes priekšsēdētājs, Valdes loceklis Valdes locekle
ģenerāldirektors

Jānis Kalniņš Miks Stūrītis Līga Antāne
Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes locekle

Rīgā, 2005. gada 27. jūnijā
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Pielikums 31.12.2004. 31.12.2003.Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi:
     Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības 194 091 32 857
     Avansa maksājumi par nemateriālajiem  ieguldījumiem 127 167 -

Nemateriālie ieguldījumi kopā 12 321 258 32 857
Pamatlīdzekļi:

Zemes gabali, ēkas, būves 1 045 185 970 626
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 94 071 94 407
Iekārtas un mašīnas 24 090 27 734
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 312 504 1 333 158
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 2 611 366 360 891
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 970 423 49 103

Pamatlīdzekļi kopā 13 7 057 639 2 835 919
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 369 734 312 785
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 14 369 734 312 785
Atliktā nodokļa aktīvs 15 53 670 -

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 7 802 301 3 181 561

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 174 091 219 032
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 16 979 793 789 473
Avansa maksājumi par precēm 55 464 15 804

Krājumi kopā 1 209 348 1 024 309
Debitori:

Pircēju un pasūtītāju parādi 17 1 983 509 2 149 491
Radniecīgo uzņēmumu parādi 18 7 747 8 328
Citi debitori 19 289 676 219 237
Nākamo periodu izmaksas 20 179 797 124 543
Uzkrātie ieņēmumi 21 1 240 983 1 244 335

Debitori kopā 3 701 712 3 745 934
Nauda

Klientu nauda 12 930 956 15 299 547
Uzņēmuma nauda 14 652 111 21 067 106

Nauda kopā 22 27 583 067 36 366 653
Apgrozāmie līdzekļi kopā 32 494 127 41 136 896

Aktīvu kopsumma 40 296 428 44 318 457

Pielikumi no 27. līdz 38. lapai
ir šī finanšu pārskata
neatņemama sastāvdaļa.
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Pasīvs
Pašu kapitāls:

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 23 1 325 503 1 325 503  
Rezerves:

sabiedrības statūtos noteiktās rezerves - 16 281 994
nerealizētie ieņēmumi no ieguldījumiem koncerna meitas uzņēmumos 37 036 36 258
speciālā rezerve 18 606 839 -

Nesadalītā peļņa 
pārskata gada nesadalītā peļņa 295 895 2 325 623

Pašu kapitāls kopā: 20 265 273 19 969 378

Uzkrājumi:
Citi uzkrājumi 800 195 1 472 156

Uzkrājumi kopā: 24 800 195 1 472 156

Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm - 3 000 000
No pircējiem saņemtie avansi 312 261 431 219
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 3 060 210 1 883 468
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem 61 684 32 872
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 25 833 306 598 458
Pārējie kreditori 26 1 374 137 772 496
Nākamo periodu ieņēmumi 17 311 134 733
Uzkrātās saistības 27 641 095 724 130
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki 22 5 916 516 4 414 522
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas 22 7 014 440 10 885 025

Īstermiņa kreditori kopā: 19 230 960 22 876 923

Pasīvu kopsumma 40 296 428 44 318 457

Pielikumi no 27. līdz 38. lapai
ir šī finanšu pārskata
neatņemama sastāvdaļa.

Pielikums 31.12.2004. 31.12.2003.

Gints Škodovs Jānis Pitrāns Ieva Rozenberga
Valdes priekšsēdētājs, Valdes loceklis Valdes locekle
ģenerāldirektors

Jānis Kalniņš Miks Stūrītis Līga Antāne
Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes locekle

Rīgā, 2005. gada 27. jūnijā
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Nerealizētie
ieņēmumi no

ieguldījumiem
koncerna meitas

uzņēmumos

Nesadalītā
peļņa

Kopā

Atlikums 2002. gada 31. decembrī 1 325 503 12 214 069 - 80 518 4 023 665 17 643 755

Iepriekšējā gada  peļņas pārnešana uz rezervēm - 4 023 665 - - (4 023 665) -
Iepriekšējā gada peļņa no ieguldījumu meitas uzņēmumos pārvērtēšanas - (3 015) - 3 015 - -
Korekcija par iepriekšējiem gadiem - 47 275 - (47 275) - -
Pārskata gada peļņa - - - - 2 325 623 2 325 623
Atlikums 2003. gada 31. decembrī 1 325 503 16 281 994 - 36 258 2 325 623 19 969 378

Iepriekšējā gada  peļņas pārnešana uz rezervēm - 2 325 623 - - (2 325 623) -
Iepriekšējā gada peļņa no ieguldījumu meitas uzņēmumos pārvērtēšanas - (778) - 778 - -
Līdz reģistrācijai Komercreģistrā uzkrātā rezultāta ieskaitīšana speciālajā rezervē - (18 606 839) 18 606 839 - - -
Pārskata gada peļņa - - - - 295 895 295 895
Atlikums 2004. gada 31. decembrī 1 325 503 - 18 606 839 37 036 295 895 20 265 273

Akciju
kapitāls

Sabiedrības
statūtos

 noteiktās
rezerves

Speciālā
rezerve

Pielikumi no 27. līdz 38. lapai
ir šī finanšu pārskata
neatņemama sastāvdaļa.

Daļa no pārskata gada peļņas Ls 56 949
apjomā ir gūta, pārvērtējot ieguldījumus
meitas uzņēmumos. Saskaņā ar Latvijas
likumdošanu šī peļņas daļa, atskaitot
aprēķinātās dividendes, nevar tikt sadalīta

dividendēs vai izmantota citiem mērķiem.

2004. gada 1. novembrī notika Uzņēmuma
juridiskā statusa maiņa, kad Uzņēmums tika
pārveidots no bezpeļņas organizācijas par

kapitālsabiedrību. Saskaņā ar grāmatvedības
politikas (l) punktā aprakstīto, peļņa Ls 17 120
apmērā, kas gūta 2004. gada laikā līdz
juridiskā statusa maiņai, tiks ieskaitīta
speciālajā rezervē nākošajā pārskata gadā.
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Pamatdarbības naudas plūsma 
Peļņa pirms nodokļiem 375 886 2 347 505
Korekcijas:

pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums  775 300 670 845
peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas (60 131) (27 720)
tīrais uzkrājumu (samazinājums) / palielinājums (671 961) 528 912
ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas uzņēmumu pamatkapitālā (56 949) (7 953)
procentu ieņēmumi (668 392) (524 418)
procentu maksājumi 106 527 11 222

Peļņa / (zaudējumi) pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām (199 720) 2 998 393
Korekcijas:

Pircēju un pasūtītāju parādu un pārējo debitoru palielinājums / (samazinājums) (16 623) 585 546
Krājumu atlikumu palielinājums (185 039) (147 658)
Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem (samazinājums) / palielinājums (1 170 451) 2 279 982

Bruto pamatdarbības naudas plūsma (1 571 833) 5 716 263
Procentu maksājumi (106 527) (11 222)
Pārējie nodokļi (23 179) (21 882)

Pamatdarbības neto naudas plūsma (1 701 539) 5 683 159

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 
Pamatlīdzekļu iegāde (4 867 555) (683 779)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 109 941 67 439
Saņemtie procenti 668 392 524 418
Saņemtās dividendes 7 175 5 125

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (4 082 047) (86 797)

Finansēšanas darbības naudas plūsma 
Saņemti aizņēmumi 1 000 000 3 000 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (4 000 000) -

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (3 000 000) 3 000 000

Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ palielinājums pārskata gadā (8 783 586) 8 596 362
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 36 366 653 27 770 291

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 22 27 583 067 36 366 653

Pielikums 2004 2003

Pielikumi no 27. līdz 38. lapai
ir šī finanšu pārskata
neatņemama sastāvdaļa.
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Gråmatvedîbas politika

(a)  Vispārīgie principi

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas
Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Par
uzņēmumu gada pārskatiem” un atbilstoši obligāti
piemērojamajiem Latvijas grāmatvedības standartiem.
Šī gada pārskata sastādīšanā piemēroti šādi Latvijas
grāmatvedības standarti (LGS): 1.LGS “Finanšu
pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes” un 2.LGS
“Naudas plūsmas pārskats”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši
apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās
metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Uzņēmuma
lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav
mainītas.

Atsaucoties uz likumu “Par konsolidētajiem gada
pārskatiem”, Uzņēmums nav sagatavojis konsolidēto
gada pārskatu, jo tās meitas uzņēmumu SIA “Latvijas
elektroniskais pasts” un AS “Latvijas pasta
pakalpojumu tīkls” finanšu rādītāji ir nebūtiski. Sīkāku
informāciju par meitas uzņēmumiem skatīt 14.
pielikumā.

(b) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu
un pārdoto preču vērtības kopsumma bez pievienotās
vērtības nodokļa. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek
atzīti to sniegšanas brīdī. Ieņēmumi no preču
realizācijas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs preces ir
akceptējis. Ieņēmumi no dividendēm tiek atzīti, kad
rodas likumīgas tiesības uz tām. Ieņēmumi no soda
un kavējuma naudām tiek atzīti to saņemšanas brīdī.

(c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

VAS “Latvijas Pasts” uzskaite tiek veikta Latvijas latos.
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc
Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā
darījuma veikšanas dienā.

Monetārie līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek
pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa
pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu
svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek
atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā.

31.12.2004. (Ls) 31.12.2003. (Ls)

1 USD 0.516 0.541
1 EUR 0.703 0.674
1 DKK 0.0944 0.0905
1 GBP 0.996 0.960
1 SEK 0.0782 0.0740

(d) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti
iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu.

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās
izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu
pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai
vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās,
izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

% gadā

Nemateriālie ieguldījumi 33
Ēkas 5
Tehnoloģiskās iekārtas 10
Pārējās iekārtas un aprīkojums,
transporta līdzekļi 20-25
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Pamatlīdzekļu tekošā remonta izmaksas tiek
iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tās ir radušās.

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai
pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā
atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma
vai pamatlīdzekļa vērtība tiek norakstīta līdz tā
atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā
no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai
pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas
izmaksas, vai lietošanas vērtības.

Pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek
pievienotas attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai un
norakstītas minētā pamatlīdzekļa atlikušajā
lietderīgās izmantošanas periodā. Kapitalizējot
uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas
atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu
aprēķinā.

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas
tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no
kapitālo uzlabojumu lietderīgās izmantošanas laika
un nomas perioda.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas
tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem
ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

(e) Krājumi

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai
neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta,
izmantojot FIFO metodi. Neto pārdošanas vērtība ir
normālas uzņēmuma darbības gaitā noteiktā

krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu
pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos,
kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par
to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti
uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto
pārdošanas vērtībai.

(f) Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā
iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem un
bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek
veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi
tam, ka Uzņēmums nevarēs saņemt debitoru
parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem
atmaksas termiņiem. Uzkrājumu šaubīgiem un
bezcerīgiem debitoru parādiem apjoms ir starpība
starp debitoru parādu amortizēto iegādes vērtību
un atgūstamo vērtību.

(g) Noma bez izpirkuma tiesībām (operatīvais
līzings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas
bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas
maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par
nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā
pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

(h) Ieguldījumi koncerna meitas uzņēmumos

Ieguldījumi koncerna meitas uzņēmumos tiek
uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Saskaņā
ar šo metodi ieguldījuma vērtība ietver līdzdalības
daļai koncerna meitas uzņēmuma pašu kapitālā
atbilstošu vērtību.

Pārskata gada beigās ieguldījumu vērtības korekcijas

par Uzņēmuma daļu meitas uzņēmuma peļņā vai
zaudējumos tiek atspoguļotas Uzņēmuma peļņas
vai zaudējumu aprēķinā.

Pārskata gadam sekojošajā gadā ieguldījumu vērtības
izmaiņas, kas pārskata gadā radušās no meitas
uzņēmuma peļņas, atskaitot aprēķinātās dividendes,
vai zaudējumiem, tiek atspoguļotas kā izmaiņas
Uzņēmuma rezervē “Nerealizētie ieņēmumi no
ieguldījumiem koncerna meitas uzņēmumos”. Ja
kāda meitas uzņēmuma zaudējumu dēļ attiecīgā
ieguldījuma samazinājums pārsniedz iepriekšējos
periodos rezervē iegrāmatoto attiecīgā ieguldījuma
pieauguma summu, tad turpmākais samazinājums
netiek attiecināts pret minēto rezervi, bet tiek atstāts
iepriekšējā gada peļņas vai zaudējumu sastāvā,
slēdzot ieguldījumus meitas uzņēmumos, attiecīgā
ieguldījuma vērtības neto pieaugums, kas ticis
iegrāmatots Uzņēmuma rezervē “Nerealizētie
ieņēmumi no ieguldījumiem koncerna meitas
uzņēmumos”, tiek izslēgts no šīs rezerves un
attiecināts uz ieguldījuma bilances vērtības un tā
pārdošanas cenas starpību Uzņēmuma peļņas vai
zaudējumu aprēķinā.

(i) Nodokļi

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa
izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties
uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu
likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību
metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp
aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to
vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā
nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme,

Gråmatvedîbas politika
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kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības
izlīdzināsies, pamatojoties uz bilances datumā
noteiktajām nodokļu likmēm. Pagaidu atšķirības
galvenokārt rodas,  izmantojot atšķirīgas
pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no
uzkrājumiem atvaļinājumiem un novecojušiem
krājumiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa
aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā,
to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana
ir droši sagaidāma

(j) Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo
darbinieku atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos
mēnešos par vienu dienu ar pārskata gada beigās
uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

(k) Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē,
tekošo bankas kontu atlikumiem un depozītiem ar
sākotnējo termiņu līdz 360 dienām.

(l) Speciālā rezerve

Sabiedrības speciālo rezervi veido līdz Uzņēmuma
pārreģistrācijai Komercreģistrā izveidotais speciālais
rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums pār
izdevumiem) laikā, kad Uzņēmumam bija bezpeļņas
organizācijas statuss. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā

stāšanās kārtības likumu, bezpeļņas uzņēmuma
darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu
pārsniegumu pār izdevumiem), kurš ir ieskaitīts
speciālajā rezervē, kapitālsabiedrības darbības laikā
aizliegts izmaksāt kapitālsabiedrības akcionāriem.
Kapitālsabiedrības akcionāriem tās likvidācijas vai
reorganizācijas gadījumā izmaksātās summas no
pamatkapitāla vai speciālās rezerves, kuras tajā ir
ieskaitītas kā bezpeļņas uzņēmuma uzkrātais rezerves
fonds (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem), kā
arī akcionāriem atsavinot tiem piederošās pārveidotās
kapitālsabiedrības akcijas, kuru vērtība ir tikusi
palielināta, ieskaitot bezpeļņas uzņēmuma darbības
laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu
pār izdevumiem) kapitālsabiedrības pamatkapitālā,
akciju atsavināšanas ienākumu apliek ar ienākuma
nodokli nodokļu likumos noteiktajā kārtībā.

(m) Uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās saistības

Posteņos “Uzkrātie ieņēmumi” un “Uzkrātās saistības”
ir atspoguļoti norēķini ar ārvalstu pasta administrācijām
par tām sniegtajiem un no tām saņemtajiem pasta
pakalpojumiem, kurus līdz pārskata sastādīšanas dienai
ārvalstu pasta administrācijas nav apstiprinājušas.
Saskaņā ar spēkā esošo procedūru, norēķinu
salīdzināšana un apstiprināšana notiek viena gada
laikā kopš pakalpojuma saņemšanas.

Gråmatvedîbas politika
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(1) Neto apgrozîjums (LVL)

Vēstuļu korespondence 11 579 870 10 716 838
Paku sūtījumi 1 483 941 1 659 707
Naudas pārvedumi 333 313 265 905
Eksprespasta sūtījumi 403 079 360 902
Reklāmu piegāde 420 197 604 453
Pasta norēķinu sistēmas pakalpojumi 444 565 473 694
Preses izdevumu un reklāmu piegādes un abonēšanas pakalpojumi 2 851 404 2 747 640
Pensiju un pabalstu piegāde 1 937 196 2 037 222
Maksājumu pieņemšana 2 035 664 1 679 516
Pārējie ieņēmumi 4 823 598 3 958 668

26 312 827 24 504 545

2004 2003

No kopējā neto apgrozījuma Ls 3 113 587 (2003: Ls 3 368 440) ir
ieņēmumi no ārvalstu pastu administrācijām

(2) Pårdotås produkcijas raΩoßanas izmaksas (LVL)

Darba samaksa 11 477 049 10 318 562
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 708 288 2 440 094
Materiāli un preces 3 998 358 3 488 445
Pamatlīdzekļu nolietojums 726 828 606 898
Citas ražošanas izmaksas 5 364 737 4 531 064

24 275 260 21 385 063

(3) Pårdoßanas izmaksas (LVL)

Darba samaksa 226 746 189 915
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 53 750 46 055
Reklāmas izmaksas 171 985 65 858
Pamatlīdzekļu nolietojums 337 254
Citas pārdošanas izmaksas 163 877 19 422

616 695 321 504

2004 2003

2004 2003
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(4) Administråcijas izmaksas (LVL)

Darba samaksa 1 264 439 1 033 053
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 307 887 267 871
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 48 135 38 903
Citas administrācijas izmaksas 563 924 377 493

2 184 385 1 717 320

2004 2003

(5) Påréjie uzñémuma saimnieciskås darbîbas ieñémumi (LVL)

Ieņēmumi no nomas maksas 373 212 363 518
Tīrā peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 60 131 27 720
Saņemtās soda naudas 3 624 2 310
Pārējie ieņēmumi 86 830 87 483

523 797 481 031

(6) Påréjås uzñémuma saimnieciskås darbîbas izmaksas (LVL)

Sociālās infrastruktūras izdevumi 3 528 3 049
Soda naudas 5 695 610
Pārējie izdevumi 63 918 45 128

73 141 48 787

2004 2003

2004 2003

(7) Ieñémumi no lîdzdalîbas koncerna meitas uzñémumu kapitålå (LVL)

Meitas uzņēmuma SIA „Latvijas elektroniskais pasts” pārskata gada peļņas daļa* 56 745 6 137
Meitas uzņēmuma AS „Latvijas pasta pakalpojumu tīkls” pārskata gada pelņas daļa* 204 1 816

56 949 7 953

2004 2003

* skat. 14. (a) pielikumu
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(8) Påréjie procentu ieñémumi un tamlîdzîgi ieñémumi (LVL)

Tīrie ieņēmumi no ārvalstu valūtas kursa svārstībām 82 812 313 454
Procentu ieņēmumi par depozītiem 502 514 387 551
Banku procenti par kontu atlikumiem 165 878 136 867

751 204 837 872

2004 2003

(9) Procentu maksåjumi un tamlîdzîgas izmaksas (LVL)

Tīrie zaudējumi no valūtas maiņas 12 883 -
Procentu izmaksas 106 527 11 222

119 410 11 222

(10) Uzñémumu ienåkuma nodoklis par pårskata gadu* (LVL)

Aprēķinātais pārskata gada nodoklis 110 454 -
Atliktā nodokļa aktīva pieaugums (53 670) -

56 784 -

2004 2003

2004 2003

* Pēc Uzņēmuma statusa maiņas
2004. gada 1. novembrī Uzņēmums
ir kļuvis par uzņēmumu ienākuma
nodokļa maksātāju.

Peļņa pirms nodokļiem ** 339 560
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi 50 934
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu 14 071
Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi (8 221)
Nodokļu izdevumi 56 784

1.11.2004. – 31.12.2004.

Atliktā nodokļa aprēķinā izmantota patreiz noteiktā nodokļa likme 15%.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja Uzņēmuma peļņai pirms nodokļiem
piemērotu likumā noteikto 15% likmi:

** Peļņa kas gūta pēc uzņēmumu
ienākuma nodokļa maksātāja
statusa iegūšanas 2004. gada
1. novembrī.

(11) Påréjie nodok¬i (LVL)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 9 563 9 527
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 13 644 12 355

23 207 21 882

2004 2003
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* Postenī “Zemes gabali, ēkas, būves” 2004.
gada 31. decembrī iekļauta zeme ar bilances
vērtību Ls 36 354 un ēkas ar bilances vērtību
Ls 1 008 831. VAS “Latvijas Pasts”
Zemesgrāmatā ir nostiprinājusi
īpašumtiesības ēkām ar kopējo bilances
vērtību Ls 790 797. Turpinās pārējo ēku ar
kopējo bilances vērtību Ls 218 034
pārreģistrēšanas process. Uzņēmuma vadība
ir pārliecināta, ka visas šīs ēkas tiks
pārreģistrētas uz VAS “Latvijas Pasts” vārda,
kā tas noteikts Satiksmes ministrijas rīkojumā.

Uzņēmuma īpašumā esošo zemes gabalu
kadastrālā vērtība 2004. gada 31. decembrī ir
Ls 28 931 (2003: Ls 28 931). Uzņēmuma ēkām
kadastrālā vērtība pagaidām nav noteikta.

Avansa
maksājumi par

nemateriālajiem
ieguldījumiem

Kopā

Sākotnējā vērtība
31.12.2003. 51 269 36 839 - - 88 108
Iegādāts 72 928 100 235 11 785 127 167 312 115
Norakstīts - - (702) - (702)
31.12.2004. 124 197 137 074 11 083 127 167 399 521

Nolietojums
31.12.2003. 34 713 20 538 - - 55 251
Aprēķināts par 2004. gadu 10 205 12 807 702 - 23 714
Par norakstīto - - (702) - (702)
31.12.2004. 44 918 33 345 - - 78 263

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2004. 79 279 103 729 11 083 127 167 321 258

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2003. 16 556 16 301 - - 32 857

Licences Dator-
programmas

Preču zīmes

(12) Nemateriålie ieguldîjumi (LVL)

Pamatlīdzekļu
izveidošana un

nepabeigto
celtniecības

objektu izmaksas

Avansa
maksājumi

par pamatlī-
dzekļiem

Sākotnējā vērtība
31.12.2003. 2 807 036 119 197 49 037 4 340 540 372 207 49 103 7 737 120
Iegādāts 175 842 23 655 - 1 360 559 1 145 606 2 317 454 5 023 116
Norakstīts (3 105) - (3 454) (665 711) - - (672 270)
Pārgrupēts 13 167 - - 275 176 1 107 791 (1 396 134) -
31.12.2004. 2 992 940 142 852 45 583 5 310 564 2 625 604 970 423 12 087 966

Nolietojums
31.12.2003. 1 836 410 24 790 21 303 3 007 382 11 316 - 4 901 201
Aprēķināts par 2004. gadu 114 316 23 991 3 644 606 713 2 922 - 751 586
Par norakstīto (2 971) - (3 454) (616 035) - - (622 460)
31.12.2004. 1 947 755 48 781 21 493 2 998 060 14 238 - 5 030 327

Atlikusī bilances avērtība 31.12.2004. 1 045 185 94 071 24 090 2 312 504 2 611 366 970 423 7 057 639

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2003. 970 626 94 407 27 734 1 333 158 360 891 49 103 2 835 919

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos

pamatlī-
dzekļos

Iekārtas un
mašīnas

Pārējie
pamatlī-

dzekļi

(13) Pamatlîdzek¬i (LVL)

KopāZemes
gabali,

ēkas,
būves*
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(14) Ilgtermiña finanßu ieguldîjumi (LVL)

Sākotnējā vērtība
31.12.2003. 256 250 19 500 275 750
31.12.2004. 256 250 19 500 275 750

Ieguldījumu vērtības izmaiņas
31.12.2003. 19 920 17 115 37 035
Uzņēmumu 2004. gada peļņas daļa 56 745 204 56 949
31.12.2004. 76 665 17 319 93 984

Bilances vērtība 31.12.2004. 332 915 36 819 369 734

Bilances vērtība 31.12.2003. 276 170 36 615 312 785

AS “Latvijas pasta
pakalpojumu

tīkls”

Kopā

(15) Atliktå nodok¬a aktîvs (LVL)

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 10 637
Uzkrājumu pagaidu atšķirība (64 307)
Atliktā nodokļa aktīvs (53 670)

31.12.2004.

(a) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības izmaiņu analīze

SIA “Latvijas
Elektroniskais

pasts”

SIA “Latvijas Elektroniskais pasts” 332 915 276 170 51,25 51,25
AS “Latvijas pasta pakalpojumu tīkls” 36 819 36 615 78,00 78,00

Līdzdalības daļa meitas
uzņēmuma pamatkapitālā

(b) līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā
Līdzdalības daļas meitas

uzņēmumā bilances vērtība

31.12.2004. 31.12.2003.31.12.2004. 31.12.2003.

 (c) informācija par meitas uzņēmumiem
Pārskata gada peļņaPašu kapitāls

2004. 2003.31.12.2004. 31.12.2003.
SIA “Latvijas Elektroniskais pasts”
Stacijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Latvija 649 589 552 868 110 721 47 400
AS “Latvijas pasta pakalpojumu tīkls”
Stacijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Latvija 47 205 46 943 262 2 328

SIA “Latvijas Elektroniskais pasts” pamatdarbības veids
ir klientu rēķinu izdruka un ievietošana aploksnēs, kā arī
reklāmas materiālu ievietošana aploksnēs.

AS “Latvijas Pasta” pakalpojumu tīkls pamatdarbības
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana.

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību
bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:
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(16) Gatavie raΩojumi un preces pårdoßanai (LVL)

Pasta vērtszīmes, nemarkotā produkcija un preces pārdošanai 1 188 432 1 006 574
Uzkrājumi lēnas aprites un nelikvīdiem krājumiem (208 639) (217 101)

979 793 789 473

31.12.2004. 31.12.2003.

(17) Pircéju un pasütîtåju parådi (LVL)

(18) Radniecîgo uzñémumu parådi (LVL)

(19) Citi debitori (LVL)

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 2 006 000 2 165 654
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (22 491) (16 163)

1 983 509 2 149 491

31.12.2004. 31.12.2003.

AS “Latvijas Pasta” pakalpojumu tīkls 6 838 389
SIA “Latvijas Elektroniskais pasts” pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 909 103 016
Uzkrājumi  SIA “Latvijas Elektroniskais pasts” neapstiprinātajam parādam - (95 077)

7 747 8 328

31.12.2004. 31.12.2003.

Nodokļu pārmaksa (skat. 25. pielikumu) 8 851 125
Akceptētais PVN 213 641 173 335
Norēķini par nozaudētajiem sūtījumiem, īrnieku parādi un citi debitori 232 131 215 522
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem (164 947) (169 745)

289 676 219 237

31.12.2004. 31.12.2003.
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(20) Nåkamo periodu izmaksas (LVL)

Preses abonēšana 7 143 4 538
Autotransporta apdrošināšana 16 879 28 743
Priekšapmaksa par telpu īri 76 525 55 533
Tekošie remonti un citi maksājumi 79 250 35 729

179 797 124 543

31.12.2004. 31.12.2003.

(21) Uzkråtie ieñémumi (LVL)

Ārvalstu pastu administrāciju neapstiprinātie rēķini 1 248 003 1 244 335
Uzkrājumi neapstiprinātajiem iepriekšējo periodu rēķiniem (7 020) -

1 240 983 1 244 335

31.12.2004. 31.12.2003.

(22) Nauda (LVL)

Klientu nauda* 
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki 5 916 516 4 414 522
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas 7 014 440 10 885 025

12 930 956 15 299 547
Uzņēmuma nauda
Naudas līdzekļi uzņēmuma norēķinu kontos un kasē 14 652 111 21 067 106

27 583 067 36 366 653

31.12.2004. 31.12.2003.
* Šeit uzrādītas naudas summas, kas atrodas Pasta
norēķinu sistēmas klientu kontos, un naudas summas,
ko Uzņēmumam ir iemaksājuši klienti, lai VAS “Latvijas
Pasts” tās tālāk izmaksātu adresātiem (piemēram, VSAA
ieskaitītie līdzekļi pensiju un pabalstu izmaksām,
iedzīvotāju maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem
un preses abonēšanu un tml.). Saistības par šīm summām
bilancē ir uzrādītas atsevišķi nodalītos kreditoru posteņos.

(23) Pamatkapitåls (LVL)

2004. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 1 325 503 parastajām
akcijām ar Ls 1 nominālvērtību katra.

(24) Uzkråjumi (LVL)

2003. gada 31. decembrī 10 233 917 035 544 888 1 472 156
Palielinājums - 47 247 808 247 855
Samazinājums (2 781) (917 035) - (919 816)
2004. gada 31. decembrī 7 452 47 792 696 800 195

Uzkrājums
samaksai par

neizmantotajiem
atvaļinājumiem

KopāUzkrājums darba
algu piemaksām

par gada
rezultātiem

Uzkrātās
izmaksas
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(25) Nodok¬i un valsts sociålås apdroßinåßanas obligåtås iemaksas (LVL)

Iedzīvotāju
ienākuma

nodoklis

Uzņēmēj-
darbības

riska
nodeva

Kopā

Parāds 31.12.2003. - 131 321 - 21 263 389 198 106 5 621 598 458
(Pārmaksa) 31.12.2003. - - (125) - - - - (125)

Aprēķināts par 2004. gadu 110 454 678 122 23 207 176 4 302 465 2 433 926 32 897 7 581 247
Aprēķinātas soda naudas par 2004. gadu - 5 584 15 - - - - 5 599
Atmaksāts, korekcijas - - 97 - (4 455) (66) - (4 424)
Samaksāts 2004. gadā - (823 781) (23 291) (130) (4 110 358) (2 362 979) (35 761) (7 356 300)
Parāds 31.12.2004. 110 454 - - 67 451 041 268 987 2 757 833 306

(Pārmaksa) 31.12.2004. - (8 754) (97) - - - - (8 851)

Nekustamā
īpašuma
nodoklis

Dabas
resursu

nodoklis

Sociālās
apdroši-
nāšanas

iemaksas

Uzņēmumu
ienākuma

nodoklis

PVN

(26) Påréjie kreditori (LVL)

Parāds “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai” par saņemto naudu pensiju izmaksām, kas iesaldēta darbību izbeigušajās Latvijas komercbankās 324 500 324 987
Algas 470 123 343 973
Norēķini par piemaksām darbiniekiem par gada rezultātiem 430 162 -
Saņemtās drošības naudas no celtniecības darbu veicēju konkursu dalībniekiem 3 285 2 700
Pārējie kreditori 146 067 100 836

1 374 137 772 496

(27) Uzkråtås saistîbas (LVL)

Aprēķinātās saistības ārvalstu pastu administrācijām par saņemtajiem pakalpojumiem 641 095 724 130

(28) Uzñémumå nodarbinåto personu vidéjais skaits

Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits pārskata gadā: 7 518 7 286

31.12.2004. 31.12.2003.

31.12.2004. 31.12.2003.

2004. 2003.
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(29) Vadîbas atalgojums (LVL)

Valdes locekļu
- darba samaksa 186 999 128 925
- sociālās apdrošināšanas iemaksas 45 048 31 058

Padomes locekļu 
- darba samaksa 66 871 45 526
- sociālās apdrošināšanas iemaksas 16 109 10 967

Kopā 315 027 216 476

(30) Kapitålo maksåjumu saistîbas

2004. gadā valdei ir noteikta
vienota darba apmaksa,
apvienojot atalgojumu par
vadības funkciju pildīšanu un
darbu valdē

VAS “Latvijas Pasts” ir noslēgusi līgumu par jauna
pasta šķirošanas kompleksa celtniecību Ls 8 086 610

vērtībā. 2004. gada 31. decembrī ir izpildīti darbi par
Ls 2 126 030.

(31) Notikumi péc pårskata gada beigåm

2005. gada 25. februārī Uzņēmums ir kļuvis par
vienīgo SIA “Latvijas Elektroniskais pasts” īpašnieku,
par Ls 350 000 iegādājoties 48,75% daļas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
30.11.2004 Rīkojumu Nr. 963 “Par zemesgabalu
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības Latvijas Pasts
pamatkapitālā” tika ieguldīti uz valsts vārda

Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatā
ierakstītie zemesgabali par kopējo vērtību Ls 5 238
430. Palielinātais statūtkapitāls Ls 6 563 933 ir
reģistrēts 2005. gada 9. maijā.

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav
bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Uzņēmuma
finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī.

2004. 2003.
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Revidentu ziñojums

VAS Latvijas Pasts akcionāram

Mēs esam veikuši VAS Latvijas Pasts 2004. gada

finanšu pārskata, kas atspoguļots no 22. līdz 38.

lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver

VAS Latvijas Pasts bilanci 2004. gada 31. decembrī,

2004. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu

kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu

un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga

VAS Latvijas Pasts vadība. Mēs esam atbildīgi par

atzinuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu,

pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās

Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem

revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums

ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu

pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku

neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto
summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi
izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedības principu un nozīmīgu Uzņēmuma
vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu
pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs izlasījām
vadības ziņojumu no 2. līdz 5. lappusei un neatklājām
būtiskas neatbilstības starp vadības ziņojumu un
revidēto finanšu pārskatu. Mēs uzskatām, ka mūsu
veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu
atzinumam.

Mūsuprāt, iepriekšminētais finanšu pārskats sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par VAS Latvijas Pasts
finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī, tās
darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004. gadā
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga LV 1010
Latvija
Tālrunis +371 709 4400
Fakss +371 783 0055

PricewaterhouseCoopers SIA
Komercdarbības licence Nr. 5

Juris Lapše
Valdes loceklis

2005. gada 29. jūnijs

Lolita Čapkeviča
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 120
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VAS “Latvijas Pasts”
Stacijas laukums 1,
Rīga, LV-1000, Latvija






