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Sausio 27 d. Suomijos investicinis bankas Evli ir FMĮ Suprema įsigijo 33,34 proc. PST bendrovės
akcijų.

Brandūs statybų sprendimai – kelias į sėkmę / 2

Vasario 28 d. įvykusiame neeiliniame PST akcininkų susirinkime atšaukti du Valdybos nariai
(Mindaugas Vėgelė ir Andrius Apulskis) ir išrinkti trys nauji Valdybos nariai (Remigijus Juodviršis,
Vilius Gražys ir Jonas Pilkauskas).

Pagrindiniai PST įmonių grupės rodikliai / 4
PST antrinės įmonės / 4
Akcinis kapitalas ir akcininkai / 6
Bendrovės valdymas / 9
Darbai Jums / 10

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta 2004 m. PST veiklos ataskaita ir
bendrovės 2004 m. finansinė atskaitomybė, nuspręsta bendrovės akcininkams išmokėti
562,691 Lt sumos dividendus.
PST Valdybos posėdyje priimtas sprendimas įsteigti bendrovės filialą PST BŪSTAS.
Filialo pagrindinis uždavinys – įgyvendinti būsto investicinius projektus.
Bendrovė pasirašė 97 mln. Lt vertės sutartį su AB PANEVĖŽIO ENERGIJA dėl kombinuoto ciklo
termofikacinės elektrinės statybos Panevėžyje.
PST laimėjo Šiaulių savivaldybės skelbtą konkursą ir tapo generaliniu rangovu statant universalią
areną Šiauliuose.
Bendrovės Valdyba priėmė nutarimą pateikti Vilniaus vertybinių popierių biržai (toliau – VVPB) 		
paraišką įtraukti PST akcijas į VVPB Oficialųjį prekybos sąrašą.

Veiklos ir finansų apžvalga:
Finansai / 12
Kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistema / 15
Žmogiškųjų išteklių valdymas / 16
Socialinė atsakomybė / 16

PST laimėjo konkursą atlikti Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus.
Bendrovė pasirašė sutartį atlikti Panevėžio nuotekų valymo įrengimų rekonstrukcijos darbų
antrąjį etapą.

2006 m.
Bendrovė pasirašė sutartį statyti beveik 40 mln. Lt vertės prekybinį – komercinį centrą
BIG Vilniuje.
PST, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kovo 6 d.
pasirašė sutartį dėl finansinės paramos darbuotojų ugdymo projektui, kurio bendra vertė –
2 mln. Lt, projektas truks iki 2008 m. kovo mėn.

P st

Metinė ataskaita 2005

1

Brandūs statybų sprendimai –
kelias į sėkmę

2005 m. PST ir toliau stabiliai augo, sėkmingai įgyvendindama numatytą verslo strategiją. Visų struktūrinių padalinių ir procesų efektyvus
valdymas, nepertraukiamas darbuotojų kompetencijos vystymas, technikos ir technologijų modernizavimas, veiksmingas nekilnojamojo
turto projektų vystymas padėjo bendrovei pasiekti gerų veiklos rezultatų.
Pernai bendrovės metraštis pasipildė ne vienu svarbiu ir įsimintinu įvykiu: baigti keli itin stambūs statybos objektai, laimėti svarbūs konkursai,
patobulinta įmonės valdymo struktūra, įgyta nauja patirtis.
Praėjusiais metais didžiąją dalį – 66 proc. paslaugų portfelio sudarė darbai privačiame, kita dalis – viešajame sektoriuje. PST išplėtė bendrovių
PAROC ir PANEVĖŽIO DUONA gamybinius pastatus, pastatė įmonės SCHMITZ CARGOBULL BALTIC pastatą, SENUKŲ prekybos centrą Utenoje,
baigė bendrovės MASTERFOODS valymo įrengimų statybas.

Veiklos rezultatai
2005 m. PST įmonių grupės pardavimo pajamos palyginti su 2004 m. išaugo 27,3 proc.
Tipinės veiklos pelnas lyginamuoju laikotarpiu padidėjo daugiau nei 3 kartus.
Bendrovė uždirbo 10,7 mln. Lt konsoliduoto grynojo pelno arba 4,1 karto daugiau nei užpernai.
Džiaugiamės, kad mūsų atlikti darbai vis labiau sustiprina klientų ir partnerių pasitikėjimą bei sutvirtina bendradarbiavimo ateityje
pagrindus.
Apie augantį bendrovės profesionalumą liudija laimėti svarbūs konkursai teikti statybos paslaugas. PST Panevėžyje statys termofikacinę
elektrinę, Šiauliuose – universalią areną, Vilniuje - prekybos komercinį pastatą BIG, atliks Panevėžio ir Kėdainių nuotekų valymo įrengimų
rekonstrukcijas bei kitus projektus. Laiku ir kokybiškai atlikti darbai – tai tvirtas pagrindas optimistinėms ateities prognozėms.

PST Valdyba 2006 m. patvirtino šiuos tikslus:
Pasiekti 341 mln. Lt pardavimo pajamas.
Uždirbti 26,4 mln. Lt pelno prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą.

Dėkojame visiems už
					 darbo rezultatus

Į įrangos atnaujinimą ir naujas technologijas investuoti 5 mln. Lt.
Sąžiningas įsipareigojimų vykdymas, ilgalaikio bendradarbiavimo plėtra, brandūs statybų sprendimai – pagrindiniai mūsų verslo orientyrai
ir harmoningos veiklos pagrindas. Šiais metais ir toliau sieksime tobulinti darbo su klientais kultūrą, įsisavinti pažangias technologijas ir jas

Valdybos pirmininkas

taikyti praktikoje, kurti darbuotojams pilnavertę darbo aplinką, leidžiančią visus darbus atlikti kokybiškai ir laiku.
Dėkojame klientams, partneriams, akcininkams, darbuotojams, padėjusiems siekti bendrovės tikslų. Tikimės, kad visų jūsų palaikymas ir
geranoriškumas leis ir ateityje užtikrinti verslo sėkmę bei tapti pripažinta statybų rinkos lydere.
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Generalinis direktorius
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Pagrindiniai PST
įmonių grupės rodikliai
 Rodikliai

2003

2004

2005

Pardavimai, mln. Lt
EBITDA, mln. Lt
Grynasis pelnas, mln. Lt
Turto iš viso, mln. Lt
Nuosavas kapitalas, mln. Lt
Akcijos buhalterinė vertė, Lt

151,8
4,2*
0,2
67,5
19,2
1,18

150,5
7,0
2,6
87,5
27,7
1,70

191,6
16,2
10,7
97,7
37,9
2,33

Grynasis pelningumas, %
EBITDA marža, %
Viso turto grąža, %
Nuosavybės grąža, %

0,1
2,8
0,3
1,0

1,7
4,7
3,0
9,4

5,6
8,5
11,0
28,2

Kapitalizacija, mln. Lt
Pelnas vienai akcijai, Lt
Kainos ir pelno akcijai rodiklis

20,4
0,01
125

27,6
0,2
10,6

228,9
0,65
21,5

* Įmonės rodiklis

UAB AUDROS RŪMAI

UAB SĖKMĖS ŠALTINIS

UAB VEKADA

UAB SKYDMEDIS

UAB METALO MEISTRAI

PS TRESTS (Latvija)

BALTLITSTROJ (Kaliningradas)

UAB ALINITA

TŪB VILNIAUS PAPĖDĖ

UAB INŽINERINĖS VEIKLOS CENTRAS

PST antrinės įmonės

67

100

96

100

100

100

100

100

69

100
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PST dalis, proc.
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 Rodikliai
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EBITDA, mln. Lt
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Turto iš viso, mln. Lt
Nuosavas kapitalas, mln. Lt
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4,2*
0,2
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19,2
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150,5
7,0
2,6
87,5
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0,1
2,8
0,3
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1,7
4,7
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9,4

5,6
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Pelnas vienai akcijai, Lt
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0,01
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10,6

228,9
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Vizija
Tapti pripažinta statybų rinkos lydere, naudojančia
pažangias technologijas, garantuojančia kokybę bei
sutartus darbų atlikimo terminus.

* Įmonės rodiklis

Sieksime būti labiausiai pageidaujamu statybų
partneriu klientams.
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Vizija
Tapti pripažinta statybų rinkos lydere, naudojančia
pažangias technologijas, garantuojančia kokybę bei
sutartus darbų atlikimo terminus.
Sieksime būti labiausiai pageidaujamu statybų
partneriu klientams.
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Akcinis kapitalas ir akcininkai

Akcijos
2005 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 16 350 000 Lt, kurie yra padalinti į 16 350 000 paprastųjų vardinių akcijų
(toliau – PVA). Akcijos vieneto nominali vertė – 1,00 Lt. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas –
tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose, kurias akcininko pageidavimu tvarko finansų maklerio įmonės ar banko specializuoti finansų
maklerio skyriai.

Akcininkai
2005 m. gruodžio 31 d. bendrovėje buvo 770 akcininkų: užsienio instituciniams investuotojams priklausė 34,36 proc. akcijų, AB „Panevėžio
keliai“ valdė 49,78 proc., kiti akcininkai – 15,86 proc. viso įstatinio kapitalo.

Visų akcijų nominali vertė yra vienoda. Visuotiniame akcininkų susirinkime viena akcija akcininkui suteikia vieną balsą.

PST akcininkai

AB „Panevėžio keliai“

49,78%

Bendrovės akcininkai
2005 m. gruodžio 31 d.

Kiti akcininkai

15,86%
Užsienio instituciniai investuotojai

34,36%
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AB „Panevėžio keliai“
Suprema AS (Estija)
Suprema Securities (Estija)
SEB Uhispank klientai (Estija)
SEB klientai (Suomija)
Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG (Austrija)
Nordea Bank Finland Plc. klientai
Kiti užsienio instituciniai investuotojai
Kiti
Iš viso

Akcijų
skaičius, vnt.

%

8 138 932
669 198
598 649
600 750
404 155

49,78
4,09
3,66
3,67
2,47

250 000

1,53

202 600
2 892 170
2 593 546
16 350 000

1,25
17,69
15,86
100,00

pst Metinė ataskaita 2005

Verslo
strategija ir
filosofija

Akcinis kapitalas ir akcininkai

Akcijos
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Misija
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Mūsų siekis - harmonija veikloje.
Sąžiningai vykdydami įsipareigojimus, plėtodami
ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlydami brandžius
statybų sprendimus, kuriame aukštesnės kokybės
aplinką verslui, visuomenei ir žmonėms. Kasdien
puoselėjame bendrovės kultūrą, kad mūsų
darbuotojams būtų gera dirbti ir tobulėti.
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Verslo
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filosofija
Misija
Mūsų siekis - harmonija veikloje.
Sąžiningai vykdydami įsipareigojimus, plėtodami
ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlydami brandžius
statybų sprendimus, kuriame aukštesnės kokybės
aplinką verslui, visuomenei ir žmonėms. Kasdien
puoselėjame bendrovės kultūrą, kad mūsų
darbuotojams būtų gera dirbti ir tobulėti.
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Akcinis kapitalas ir akcininkai

Bendrovės valdymas

Prekyba akcijomis

Valdyba

PST akcijomis rinkoje prekiaujama per Vilniaus vertybinių popierių biržą (toliau – VVPB) (www.lt.omxgroup.com), kuri priklauso didžiausiai
Šiaurės Europos VP operatorei OMX. Bendrovės PVA yra įtrauktos į Einamąjį VVPB sąrašą.

Vygantas Sliesoraitis
Valdybos pirmininkas
nuo 2004 m. balandžio mėn.
Bendrovės akcijų neturi.

Prekyba PST akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje 2004-2005 m.

16,000

16.0

14,000

14.0

12,000

12.0

10,000

10.0

8,000

8.0

6,000

6.0

4,000

4.0

2,000

2.0

0

2004.01.02

Antanas Pavalkis

0.0

2004.05.28

2004.10.19

2005.03.10

2005.08.04

2005.12.22

Valdybos narys nuo 1992 vasario mėnesio.
Nuo 1999 m. gegužės mėn.
valdybos pirmininko pavaduotojas.
Turi 100 bendrovės akcijų (0 proc.).

Remigijus Juodviršis

Gvidas Drobužas

Vilius Gražys

Valdybos narys nuo 1999 m. gegužės mėn.
Bendrovės akcijų neturi.

Valdybos narys nuo 2005 m. vasario mėn.
Bendrovės akcijų neturi.

Valdybos narys nuo 2005 m. vasario mėn.
Turi 300 336 bendrovės akcijas,
suteikiančias 1,84 proc. balsų.

Apyvarta, tūkst. Lt

PST organų struktūra yra trijų pakopų: visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir bendrovės vadovas - generalinis direktorius.

Akcijos kaina, Lt

Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos
norminiais aktais.

Akcijos kainos istorija bei rinkos rodikliai

Aukščiausio lygio vadovai
PST operatyvinę veiklą vykdo šeši aukščiausio lygio vadovai.

Rodikliai

Aukščiausia kaina, Lt
Žemiausia kaina, Lt
Paskutinės metų sesijos kaina, Lt
Akcijų skaičius
Kapitalizacija metų pabaigoje, Lt
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2003

2004

2005

1,48
0,46
1,25
16 350 000
20 438 000

1,79
1,25
1,69
16 350 000
27 632 000

14,00
1,65
14,00
16 350 000
228 900 000

Dalius Gesevičius
Generalinis direktorius
nuo 2004 m. gegužės mėn.
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Dalius Kuncė

Vidas Šlivinskas

Dalia Bernotaitienė

Rimantas Kazlauskas

Robertas Šulskis

Statybos direktorius
nuo 2000 m. liepos mėn.

Technikos direktorius
nuo 2005 m. kovo mėn.

Vyr. buhalterė
nuo 2004 m. kovo mėn.

Administracijos direktorius
nuo 2005 m. rugsėjo mėn.

Pardavimų direktorius
nuo 2005 m. gegužės mėn.
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Darbai Jums...

UAB PAROC GAMYKLA
PST atliko PAROC gamyklos Vilniuje išplėtimą. Šis projektas sudarė sąlygas apšiltinimo
medžiagų gamybos įmonei padidinti savo pajėgumus daugiau nei du kartus.

UAB SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS
Pernai liepos mėnesį bendrovė užbaigė prekybos centro SENUKAI,
kurio bendras plotas – 7,144 tūkst. kvadratinių metrų, statybas Utenoje.

Prekybos centras IKI ROŽYNAS
Panevėžio miesto pakraštyje PST per birželio – lapkričio mėnesius pastatė 4 tūkst.
kvadratinių metrų prekybos ir pramogų centrą IKI ROŽYNAS.

Vilniaus geležinkelio stotis. Požeminė perėja, peronai.
PST rekonstravo unikalaus architektūrinio paveldo objektą. Atlikta itin sudėtingų
inžinerinių statinių – centrinės požeminės pėsčiųjų perėjos ir penkių peronų renovacija.
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Darbai Jums...

UAB PAROC GAMYKLA
PST atliko PAROC gamyklos Vilniuje išplėtimą. Šis projektas sudarė sąlygas apšiltinimo

Vertybės

medžiagų gamybos įmonei padidinti savo pajėgumus daugiau nei du kartus.

Atsakomybė
Profesionalumas
UAB SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS
Pernai liepos mėnesį bendrovė užbaigė prekybos centro SENUKAI,

Pagarba klientams, darbuotojams, visuomenei

kurio bendras plotas – 7,144 tūkst. kvadratinių metrų, statybas Utenoje.

Prekybos centras IKI ROŽYNAS
Panevėžio miesto pakraštyje PST per birželio – lapkričio mėnesius pastatė 4 tūkst.
kvadratinių metrų prekybos ir pramogų centrą IKI ROŽYNAS.

Mūsų sėkmės pagrindas – harmoninga ir
subalansuota veikla. Gerbdami savo klientus,
darbuotojus, visuomenę siekiame profesionaliai ir
atsakingai valdyti visas organizacijos funkcijas ir
procesus.

Vilniaus geležinkelio stotis. Požeminė perėja, peronai.
PST rekonstravo unikalaus architektūrinio paveldo objektą. Atlikta itin sudėtingų
inžinerinių statinių – centrinės požeminės pėsčiųjų perėjos ir penkių peronų renovacija.
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Vertybės
Atsakomybė
Profesionalumas
Pagarba klientams, darbuotojams, visuomenei

Mūsų sėkmės pagrindas – harmoninga ir
subalansuota veikla. Gerbdami savo klientus,
darbuotojus, visuomenę siekiame profesionaliai ir
atsakingai valdyti visas organizacijos funkcijas ir
procesus.
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Veiklos ir finansų apžvalga

finansai

2005 m. konsoliduota PST apyvarta sudarė 191,6 mln. Lt ir buvo 27,3 proc. didesnė nei 2004 m., kai pardavimai iš viso siekė 150,5 mln. Lt.

Bendrovės įmonių grupė praėjusiais metais uždirbo 10,7 mln. Lt grynojo pelno arba 4,1 karto daugiau, palyginti su 2004 m. Sėkmingus PST
veiklos rezultatus lėmė sparčiai besiplečianti statybos rinka, didėjančios statybos paslaugų kainos bei išaugęs įmonės projektų portfelis.

PST turtas pernai sudarė 97,7 mln. Lt ir buvo 11,7 proc. didesnis nei užpernai. Ilgalaikio turto vertė - 21,2 mln. Lt, o trumpalaikio – 76,4 mln. Lt.

Dėl efektyvios įmonės veiklos net 36,8 proc. padidėjo nuosavas kapitalas: nuo 27,7 mln. Lt 2004 m. iki 37,9 mln. Lt 2005 m. Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai kito nereikšmingai ir metų pabaigoje sudarė 59,8 mln. Lt.

Kapitalizacija nagrinėjamu laikotarpiu ūgtelėjo daugiau kaip aštuonis kartus: nuo 27, 6 mln. Lt užpernai iki 228,9 mln. Lt praėjusiais metais.

Privatūs subjektai buvo pagrindiniai bendrovės paslaugų užsakovai ir iš viso sudarė 66 proc. visų klientų. Likusioji dalis – 34 proc. klientų – tai
viešojo sektoriaus subjektai.

Didžioji dalis bendrovės įgyvendintų projektų 2005 m. – inžinerinių ir negyvenamųjų objektų statybos. Abu statinių tipai suformavo po 33
proc. viso statybos paslaugų paketo. Paveldo objektai ir gyvenamieji namai atitinkamai sudarė 24 proc. ir 10 proc. visos statybų struktūros.

2006 m. PST tikisi dar spartesnio augimo. Planuojama iki metų pabaigos gauti 341 mln. Lt pajamų bei uždirbti 26,4 mln. Lt pelno prieš
palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą.
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Veiklos ir finansų apžvalga

finansai
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Bendrovės įmonių grupė praėjusiais metais uždirbo 10,7 mln. Lt grynojo pelno arba 4,1 karto daugiau, palyginti su 2004 m. Sėkmingus PST
veiklos rezultatus lėmė sparčiai besiplečianti statybos rinka, didėjančios statybos paslaugų kainos bei išaugęs įmonės projektų portfelis.
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Ištikimi harmonijai...
Ryžtingai siekiantys...
Neabejingi...

ir įsipareigojimai kito nereikšmingai ir metų pabaigoje sudarė 59,8 mln. Lt.

Kapitalizacija nagrinėjamu laikotarpiu ūgtelėjo daugiau kaip aštuonis kartus: nuo 27, 6 mln. Lt užpernai iki 228,9 mln. Lt praėjusiais metais.

Privatūs subjektai buvo pagrindiniai bendrovės paslaugų užsakovai ir iš viso sudarė 66 proc. visų klientų. Likusioji dalis – 34 proc. klientų – tai
viešojo sektoriaus subjektai.

Didžioji dalis bendrovės įgyvendintų projektų 2005 m. – inžinerinių ir negyvenamųjų objektų statybos. Abu statinių tipai suformavo po 33
proc. viso statybos paslaugų paketo. Paveldo objektai ir gyvenamieji namai atitinkamai sudarė 24 proc. ir 10 proc. visos statybų struktūros.

2006 m. PST tikisi dar spartesnio augimo. Planuojama iki metų pabaigos gauti 341 mln. Lt pajamų bei uždirbti 26,4 mln. Lt pelno prieš
palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą.

PA G A R B A

12

pst Metinė ataskaita 2005

Metinė ataskaita 2005

aT S A K O M Y B Ė

P R O F E S I O N A L U M A S

13

Ištikimi harmonijai...
Ryžtingai siekiantys...
Neabejingi...

PA G A R B A

aT S A K O M Y B Ė

P R O F E S I O N A L U M A S

Apyvartos dinamika, mln. Lt

pelnas prieš apmokestinimą, mln. Lt

250

14,0

150

151,8

Veiklos ir finansų apžvalga

12,0

191,6

200

12,7

10,0

150,5

8,0
6,0

100

4,0
50

2,0

0

3,8
0,5

0

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2003 m.
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kapitalizacija, mln. Lt
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Kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistema
228,9
20,4

27,6

2005 – ieji - tai septinti PST veiklos pagal kokybės valdymo standartą ISO 9001 metai.
Pernai Anglijos kompanija BM TRADA bendrovėje atliko standarto laikymosi priežiūros auditus ir
patvirtino, kad PST savo veiklą kruopščiai grindžia griežtais kokybės standarto ISO 9001 reikalavimais.

50
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Praėjusiais metais bendrovė dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Kokybės tarybos

0
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organizuotame „NACIONALINIO KOKYBĖS PRIZO“ konkurse ir buvo įvertinta kaip viena kokybiškiausiai
dirbančių įmonių.

Turtas
Akcininkų nuosavybė

PST darbus atlieka visoje Lietuvos teritorijoje, todėl bendrovei yra labai svarbu efektyviai koordinuoti
kokybės procesus. 2005 m. sukurtas visiems vartotojams internetiniu ryšiu prieinamas kokybės ir aplinkos
apsaugos vadybos sistemų duomenų registras, suteikiantis darbuotojams galimybę dalintis patirtimi ir

klientų struktūra

kiekviename veiklos etape tobulinti procesus bei tausoti aplinką.

statybų struktūra
Privatūs subjektai

Gyvenamieji namai

66%

10%

Viešojo sektoriaus
subjektai

Pernai BM TRADA taip pat atliko bendrovės aplinkosaugos sistemos auditą ir nustatė, kad pastaruosius
Inžineriniai statiniai

33%

34%

kelerius metus tobulinta įmonės veikla leidžia kompleksiškai rūpintis teikiamų paslaugų kokybe,
visuomene ir ja supančia aplinka.
PST įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus,

Paveldo objektai

yra puikus įmonės brandumo ir pasiryžimo kuo ekologiškiau valdyti visus procesus įrodymas.

24%

Negyvenamieji objektai

33%
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Ryžtingai siekiantys...
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Pagrindinis pridėtinės vertės mūsų bendrovėje kūrėjas yra žmogus, todėl visada stengiamės jį įvertinti ir ugdyti. Pažangūs žmogiškųjų išteklių
valdymo principai – įmonės ir individo interesų derinimas, partnerystė, optimalios darbo sąlygos, nuolatinis tobulėjimas – mūsų sėkmingos
veiklos pagrindas.
Pernai PST dirbo 963 žmonės arba 81 darbuotoju daugiau nei 2004 m. Įmonės kolektyvo gretos pagausėjo dėl išaugusio statybos paslaugų
poreikio ir bendrovės veiklos plėtros.
Darbuotojus motyvuojame ne tik materialinėmis priemonėmis: konkurencingu atlyginimu, investiciniu kaupiamuoju draudimu, pažangia
premijų sistema, bet ir gera darbo aplinkos kokybe.
Kiekviename veiklos etape stengiamės kurti pasitikėjimo ir komandinio darbo atmosferą, leidžiančią visiems kolektyvo nariams pasijusti
reikšmingais savo srities profesionalais. Apie tai byloja praėjusiais metais atliktos darbuotojų apklausos rezultatai: dirbantieji yra patenkinti
savo darbu ir darbo sąlygomis bendrovėje.
Šiuolaikinėje aplinkoje darbuotojų kompetencija yra vienas iš svarbiausių įmonės konkurencingumą ir veiklos efektyvumą skatinančių
veiksnių. Todėl PST itin didelį dėmesį ir lėšas skiria nepertraukiamam visų lygių darbuotojų mokymui.

Neabejingi...
Socialinė atsakomybė
Projektuodami, statydami ir valdydami kompleksinius gamybos procesus siekiame derinti paslaugų plėtros ir atsakingo verslo interesus.
Ekologinis sąmoningumas ir geros darbo sąlygos, saugumas ir kokybė yra neatskiriama mūsų verslo politikos dalis.
PST, aktyviai vykdydamas altruistinę ir labdaringą veiklą, kuria ir puoselėja gražesnę aplinką bei šiltus santykius su visuomene.
Pernai bendrovė buvo pagrindinis Panevėžio miesto gimtadienio šventės rėmėjas, skyrė lėšų IV Tarptautiniam jaunimo menų festivaliui „Mes
ateinam!“.
PST remia Panevėžio krepšinio klubą ir miesto krepšinio federaciją, futbolo klubą „Ekranas“, Lietuvos triatlono federaciją, automobilių lenktynių ir kitų
sporto šakų aistruolius, daugybę šalies kultūriniu gyvenimu besirūpinančių organizacijų.
Kiekviename darbų etape kruopščiai įgyvendiname standarto ISO 14001 reikalavimus. Siekiame ekonominių ir ekologinių tikslų bendrumo,
nes mums rūpi ateities kartų galimybės pilnavertiškai patenkinti savo siekius bei poreikius.
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