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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ
WĂƐƚĂďŽƐ
WĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϰ
ϱ

^ƵĚĂƌďƵŽƚŽũĂŝƐƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
dĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝŽƉĂƓƚŽǀĞǎŝŵŽŝƌĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŝƐ
ƐČŶĂƵĚŽƐ
<ŽŵƵŶĂůŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚŽƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚŽŶƵŽŵĂ
DĞĚǎŝĂŐƿŝƌǎĂůŝĂǀƿƐČŶĂƵĚŽƐ
dƵƌƚŽƌĞŵŽŶƚĂƐŝƌƉƌŝĞǎŝƻƌĂ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
<ŝƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ

ϲ

sĞŝŬůŽƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
WĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

ϳ
ϳ
ϭϭ

ϮϬϭϮŵ͘

ϮϬϭϭŵ͘

ϭϵϬϲϵϱϬϮϬ
ϮϳϭϱϰϮϲ
ϭϵϯϰϭϬϰϰϲ

ϭϴϯϮϬϵϯϴϵ
ϯϵϴϭϵϲϬ
ϭϴϳϭϵϭϯϰϵ

;ϭϭϵϵϳϱϯϭϳͿ

;ϭϭϲϵϮϯϭϬϴͿ

;ϭϵϵϬϬϮϰϯͿ
;ϳϳϮϲϴϲϱͿ
;ϴϱϰϳϬϴϭͿ
;ϳϮϮϲϮϮϲͿ
;ϲϮϰϲϵϱϬͿ
;ϲϵϵϭϴϴϰͿ
;ϮϮϳϱϲϰϰϲͿ
;ϭϵϵϯϳϭϬϭϮͿ
;ϱϵϲϬϱϲϲͿ
ϭϯϯϱϭϴϲ
;ϮϭϮϲϵϳϯͿ
;ϲϳϱϮϯϱϯͿ
;ϯϵϴϱϮϯͿ
;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

;ϭϵϰϯϮϮϵϲͿ
;ϲϭϱϮϱϲϭͿ
;ϳϯϲϳϳϵϲͿ
;ϲϲϯϱϰϴϳͿ
;ϯϴϭϵϭϭϭͿ
;ϳϭϯϭϮϱϭͿ
;ϭϳϰϲϮϬϰϴͿ
;ϭϴϰϵϮϯϲϱϴͿ
ϮϮϲϳϲϵϭ
ϭϬϱϲϱϮϱ
;ϮϰϰϯϭϭϵͿ
ϴϴϭϬϵϳ
;ϭϰϲϯϴϳͿ
ϳϯϰϳϭϬ

Ͳ

Ͳ

;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

ϳϯϰϳϭϬ

<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
ƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽŬŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
/ƓǀŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ;ƐČŶĂƵĚƿͿ

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ďĂůĂŶĚǎŝŽϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂ

dhZd^
/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐ
EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐ

WĂƐƚĂďŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϴϳϱϯϳϱϳ
ϭϯϬϳϬϲϳϮϯ
ϳϭϱϮϲϮϬ
Ͳ
ϭϭϳϱϰϯϭ
ϭϰϳϳϴϴϱϯϭ

ϰϰϱϯϭϱϬ
ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ
ϲϵϭϴϳϰϮ
ϭϰϴϴϴϳ
ϭϱϳϯϵϱϰ
ϭϳϮϲϰϵϱϮϰ

ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

ϭϳϬϱϲϲϮϯ
ϯϵϵϲϵϵϳ
ϭϰϲϰϳϭϰϰ

Ͳ
ϯϭϭϴϳϴϱ
ϭϰϯϳϳϮϮϴ

ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

Ϯϭϵϰϭϲϳϴ
ϵϭϮϰϱϳϮ
ϭϮϬϭϬϰϲϲ
ϳϴϳϳϳϰϴϬ

ϮϮϳϲϱϯϱϲ
ϮϮϲϴϴϵ
ϭϭϵϭϬϬϬϱ
ϱϮϯϵϴϮϲϯ

ϮϮϲϱϲϲϬϭϭ

ϮϮϱϬϰϳϳϴϳ

ϭϴ
ϭϵ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ
ϭϰϳϮϳϭ
;ϳϭϵϯϭϵϯͿ
ϭϬϲϬϮϴϰϴϴ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ
Ͳ
ϲϵϰϬϯϲ
ϭϭϯϳϲϴϰϰϲ

ϮϬ
ϮϮ

ϮϯϮϰϭϮϯϱ
ϭϭϯϰϲϭϰ
ϵϬϬ
ϭϯϴϴϭϰϬϬ
ϯϴϮϱϴϭϰϵ

ϮϭϰϯϰϯϮϱ
ϭϭϴϬϬϲϭ
ϵϰϴ
ϭϯϴϴϭϰϬϬ
ϯϲϰϵϲϳϯϰ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

ϲϰϴϰϭϯ
ϮϱϴϰϭϮϵϰ
ϱϭϰϳϴϴϯϬ
ϵϵϳϯϬϬ
ϯϯϭϯϱϯϳ
ϴϮϮϳϵϯϳϰ
ϭϮϬϱϯϳϱϮϯ

ϰϳϴϭϱϯ
ϮϮϳϱϯϰϰϱ
ϰϳϭϮϳϯϱϰ
ϵϬϴϮϰϳ
ϯϱϭϱϰϬϴ
ϳϰϳϴϮϲϬϳ
ϭϭϭϮϳϵϯϰϭ

EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

ϮϮϲϱϲϲϬϭϭ

ϮϮϱϬϰϳϳϴϳ

Ͳ

Ͳ

ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

dƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
ƚƐĂƌŐŽƐ
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
/ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ĂƚĞŝŶĂŶēŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƐČŶĂƵĚŽƐŝƌ
ƐƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
<ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
dƵƌƚŽŝƓǀŝƐŽ
EhK^s^<W/d>^
8ƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ
ZĞǌĞƌǀĂŝ
EĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ
EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽŝƓǀŝƐŽ
8^/WZ/'K:/D/
/ůŐĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
/ůŐĂůĂŝŬĦƐŝƓŵŽŬŽƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ
ŽƚĂĐŝũŽƐŝƌƐƵďƐŝĚŝũŽƐ
<ŝƚŽƐŝůŐĂůĂŝŬĦƐƐŬŽůŽƐ

Ϯϯ

dƌƵŵƉĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
^ŬŽůŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐ
'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƿŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿĚĂůŝƐ
<ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϮϬ
Ϯϰ
ϮϮ
Ϯϱ

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ďĂůĂŶĚǎŝŽϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ
WŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝŝƓƉĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ
'ƌǇŶĂŝƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

WĂƐƚĂďŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘

ϮϬϭϭŵ͘

;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

ϳϯϰϳϭϬ

ϲϵϵϭϴϯϲ
Ϯϳϭϴϴϱϲ

ϳϭϯϭϬϯϮ
;ϭϰϭϴϯϲϮͿ

ϯϱϯϱϮϴϮ

Ͳ

ϰϳϰϱϱ
ϯϳϱϯϬϵϮ

ϵϵϴϵ
Ͳ

ϲϵϵϳϬ

ϮϲϯϬϬϭ

ϰϯϲϬϲ
ϭϱϬϵϴϴϵ
;ϴϭϱϮϬϬϴͿ
ϯϵϴϱϮϯ
ϵϰϭϭϬϴ
ϰϳϬϲϳϯϯ

;ϭϲϳϴϮϳϱͿ
ϲϮϯϳϵϬϯ
;ϰϵϬϬϲϵϰͿ
ϭϰϲϯϴϳ
ϭϯϵϯϴϳϭ
ϳϵϭϵϱϲϮ

;ϱϯϲϯͿ
;ϴϭϳϱϵϬͿ
;ϮϮϯϵϬϬͿ

;ϵϲϲϵϭͿ
;ϭϵϱϱϬϵͿ
;ϮϲϲϭϮϯϳͿ

ϮϴϱϯϱϬ
Ϯϴϱϰϲϵϲ

;ϭϴϯϱϲϵͿ
ϱϰϮϰϮϮϯ

Ϯϰϴϰϵϴϱ
ϵϮϴϰϵϭϭ

;ϱϯϮϰϯϰϮͿ
ϰϴϴϮϰϯϳ

;ϳϵϰϰϱϯϴͿ
ϭϮϮϮϭϰϭϮ

;ϯϰϭϮϮϲϭͿ
ϮϮϬϬϮϲϱ

;ϱϱϰϲϱϲϯͿ
ϰϬϯ
;ϭϮϲϵϮϴϲͿ

Ͳ
ϰϴϰϭ
;ϭϮϬϳϭϱϱͿ

ϰϮϴϮϵϱϮ
;ϵϴϰϵϬϲϵͿ
;ϴϮϴϭϬϰͿ
;ϱϴϵϬϴϮͿ
;ϵϯϭϴϲϭͿ
;ϳϵϭϱϭϲϰͿ

ϮϭϰϯϰϯϮϱ
;ϮϬϬϬϬϬϬϬͿ
;ϭϰϵϯϰϰϮͿ
Ͳ
;ϭϰϬϭϴϵϮͿ
;ϭϰϲϭϬϬϵͿ

ϭϬϬϰϲϭ

ϮϮϭϰϮϳϯ

ϭϭϵϭϬϬϬϱ
ϭϮϬϭϬϰϲϲ

ϵϲϵϱϳϯϮ
ϭϭϵϭϬϬϬϱ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝƿ;ƉĂũĂŵƿͿƐČŶĂƵĚƿĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐ͗
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƐ;ƉĞůŶĂƐͿ
8ƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶŽƐŝƌƚƵƌƚŽďĞŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐ
ƐŬŝƌƚƵŵĂƐ͕ŶĞƉƌŝƉĂǎŝŶƚĂƐƉƌĞƐƚŝǎƵ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽŝƌŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƌĂƓǇŵĂƐŝƌ
ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ůůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƐŬŝƌƚŽƉĂƌĚƵŽƚŝǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŝůŐĂůĂŝŬŝƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿŝƌĂƚƐĂƌŐƿ
ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉŽŬǇƚŝƐ

ϴ͕ϵ͕ϭϬ
ϲ

/ůŐĂůĂŝŬŝƿŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿ

ϮϮ

^ƵŬĂƵƉƚƿƐČŶĂƵĚƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƉŽŬǇƚŝƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƌĞǌƵůƚĂƚƿĞůŝŵŝŶĂǀŝŵĂƐ

ϯ
ϴ͕ϵ
ϭϮ
ϭϯ͕ϭϰ

Ϯϰ
ϭϱ͕ϭϲ
ϭϭ
ϳ

ƉǇǀĂƌƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂŝ͗
/ůŐĂůĂŝŬŝŽĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
ƚƐĂƌŐƿ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
<ŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƿ͕ĂƚĞŝŶĂŶēŝŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƐČŶĂƵĚƿŝƌƐƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
^ŬŽůƿƚŝĞŬĦũĂŵƐƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ
<ŝƚƿŵŽŬĦƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŐĂƵƚƿŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƿŝƌƐƵŬĂƵƉƚƿ
ƐČŶĂƵĚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿ
'ƌǇŶŝĞũŝƉĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ͕ϭϲ

Ϯϰ͕Ϯϱ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐͿ;ťƐŝŐŝũŝŵĂƐͿ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐͿƉĞƌůĞŝĚŝŵĂƐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝũƿťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ;ĂƚĦŵƵƐŐĂƵƚƵƐŐƌǇŶƵŽƐŝƵƐ
ƉŝŶŝŐƵƐ'ƌƵƉĦũĞͿ;ťƐŝŐŝũŝŵĂƐͿ
'ĂƵƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ
'ƌǇŶŝĞũŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

ϴ͕ϵ
ϴ͕ϵ
ϭ͕ϯ

&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
WĂƐŬŽůƿŐĂǀŝŵĂƐ
WĂƐŬŽůƿ;ŐƌČǎŝŶŝŵĂƐͿ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿ;ŵŽŬĦũŝŵĂŝͿ
ŝǀŝĚĞŶĚƿ;ŝƓŵŽŬĦũŝŵĂƐͿ
;^ƵŵŽŬĦƚŽƐͿƉĂůƻŬĂŶŽƐ
'ƌǇŶŝĞũŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
'ƌǇŶĂƐŝƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ
WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉƌĂĚǎŝŽũĞ
WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽũĞ
dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ďĂůĂŶĚǎŝŽϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗
ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽŬǇēŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ

8ƐƚĂƚŝŶŝƐ
ŬĂƉŝƚĂůĂƐ

WĂƐƚĂďŽƐ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϬŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ
<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
sŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ

ZĞǌĞƌǀĂŝ

ϮϯϵϰϳϰϮϮϵ

8ƐƚĂƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽŵĂǎŝŶŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

EĞƉĂƐŬŝƌƐͲ
ƚǇƚŝĞũŝ
;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

/ƓǀŝƐŽ

Ͳ

;ϭϮϲϰϰϬϰϵϯͿ

ϭϭϯϬϯϯϳϯϲ

Ͳ

Ͳ

ϳϯϰϳϭϬ

ϳϯϰϳϭϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϯϰϳϭϬ

ϳϯϰϳϭϬ

;ϭϮϲϯϵϵϴϭϵͿ

Ͳ

ϭϮϲϯϵϵϴϭϵ

Ͳ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ

Ͳ

ϲϵϰϬϯϲ

ϭϭϯϳϲϴϰϰϲ

'ƌǇŶĂƐŝƐŶƵŽƐƚŽůŝƐ

Ͳ

Ͳ

;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

;ϳϭϱϬϴϳϲͿ

Ͳ

ϭϰϳϮϳϭ

;ϭϰϳϮϳϭͿ

Ͳ

sŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
WĞƌǀĞƐƚĂťƉƌŝǀĂůŽŵČũťƌĞǌĞƌǀČ

ϭϵ

ŝǀŝĚĞŶĚĂŝ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

Ͳ

Ͳ

;ϱϴϵϬϴϮͿ

;ϱϴϵϬϴϮͿ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ

ϭϰϳϮϳϭ

;ϳϭϵϯϭϵϯͿ

ϭϬϲϬϮϴϰϴϴ

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ďĂůĂŶĚǎŝŽϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐ
ϭ

ĞŶĚƌŽũŝŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ

ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ;ƚŽůŝĂƵʹĞŶĚƌŽǀĦͿǇƌĂ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚĂĂŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ͘:ŽƐďƵǀĞŝŶĦƐĂĚƌĞƐĂƐǇƌĂ͗
:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕
sŝůŶŝƵƐ͕
>ŝĞƚƵǀĂ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐĂǀŽǀĞŝŬůČƉƌĂĚĦũŽϭϵϵϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϮĚ͘ŝƌďƵǀŽƉĂǀĂĚŝŶƚĂsĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂϮϬϬϱŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϮϯĚ͘ťƐĂŬǇŵƵEƌ͘ϯͲϱϴϳͣĦůǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽƉĞƌƚǀĂƌŬǇŵŽťĂŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ƉĂƓƚČ͞ŶƵŽϮϬϬϲŵ͘ƐĂƵƐŝŽϯĚ͘ƉĞƌƚǀĂƌŬĦǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐťŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ͘'ƌƵƉĦƐǀĞŝŬůĂĂƉŝŵĂ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƿũƿ͕ƌĞǌĞƌǀƵŽƚƿũƿ͕ŬŝƚƿƉĂƓƚŽ͕ƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿ͕ƐƉĂƵƐĚŝŶŝŵŽ͕ŬŽŶƐƵůƚĂĐŝŶŝƿ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿŝƌƉĂŶ͘ƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵČ͘
ϮϬϭϭŵ͘ďĞŝϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌĦϭϭϯϬϳϰϰϭϬĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͕ǇƌĂ
ƉĂƉƌĂƐƚŽƐŝŽƐŝƌƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌĦũŽťƐŝŐŝũƵƐŝƐĂǀƿĂŬĐŝũƿ͘
/ŬŝϮϬϭϭŵ͘ůŝĞƉŽƐϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌĦũŽϲĨŝůŝĂůƵƐ;<ĂƵŶŽ͕<ůĂŝƉĦĚŽƐ͕WĂŶĞǀĦǎŝŽ͕aŝĂƵůŝƿ͕sŝůŶŝĂƵƐďĞŝĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝůŝĂůČWWͿ͕ŬƵƌŝĞƉŽϮϬϭϭ
ŵ͘ůŝĞƉŽƐϭĚ͘ŶƵƚƌĂƵŬĦƐĂǀŽǀĞŝŬůČŝƌďƵǀŽŝƓƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚŝŝƓ:ƵƌŝĚŝŶŝƿĂƐŵĞŶƿƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉħƐƵĚĂƌĦŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŝƌũŽƐϭϬϬƉƌŽĐ͘ǀĂůĚŽŵŽƐĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐ͗hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕͞h>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝŝƌhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐϭϱĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽϭϬϬƉƌŽĐ͘;ϭϬϬǀŶƚ͘ͿhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭϬϬ>ƚ;ϯƉĂƐƚĂďĂͿ͘
ϮϬϭϮŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťŶĞƓĦϱϮϰϭϳϮϱ>ƚƉŝŶŝŐŝŶťťŶĂƓČĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗŶƵŽƐƚŽůŝĂŵƐƉĂĚĞŶŐƚŝ͘ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽŵĦŶĞƐť
ĞŶĚƌŽǀĦƉĂĚŝĚŝŶŽhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČŝŬŝϭϬϬϬϬϬ>ƚŝƓůĞŝĚǎŝĂŶƚϵϬϬŶĂƵũƿϭϬϬ>ƚŶŽŵŝŶĂůŝŽƐǀĞƌƚĦƐƉĂƉƌĂƐƚƿũƿǀĂƌĚŝŶŝƿ
ĂŬĐŝũƿ͘ϮϬϭϮŵ͘ƐƉĂůŝŽϭϮĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐƚĞŝŐĦĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħh>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝƐƵϭϬϬϬϬůŝƚƿťƐƚĂƚŝŶŝƵŬĂƉŝƚĂůƵ͘ĞŶĚƌŽǀĦ
ťƐŝŐŝũŽϭϬϬϬϬǀŶƚ͘ĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͘ϮϬϭϮŵ͘ťŵŽŶĦh>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝĂŬƚǇǀŝŽƐǀĞŝŬůŽƐŶĞǀǇŬĚĦ͘
ƵŬƚĞƌŝŶŝƿťŵŽŶŝƿĚƵŽŵĞŶǇƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƵǀŽ͗
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗh>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞
aĂůŝƐ>ŝĞƚƵǀĂ>ŝĞƚƵǀĂ>ŝĞƚƵǀĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂůĚŽŵƿĂŬĐŝũƿĚĂůŝƐϭϬϬƉƌŽĐ͘ϭϬϬƉƌŽĐ͘ϭϬϬƉƌŽĐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐĚǇĚŝƐ;ƐĂǀŝŬĂŝŶĂ>ƚ͘ͿϭϭϴϯϵϰϵϲϭϬϬϬϬ ϱϬϲϳϰ
ϮϬϭϮŵ͘;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ;ϱϰϯϴϰϵϵͿ;ϲϭϮϵϬͿ;ϭϬϭϮϳͿ
EƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ϮϰϵϮϳϳͿ;ϱϭϮϵϬͿ;ϭϳϳϬͿ
sĞŝŬůĂWĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐŽƐ<ŽŶƐƵůƚĂĐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ^ƉĂƵƐĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ĞŶĚƌŽǀĦϮϬϬϳŵ͘ƌƵŐƐĦũŽϰĚ͘ťƐƚĞŝŐĦĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞ƐƵϭϬϬϬϬůŝƚƿťƐƚĂƚŝŶŝƵŬĂƉŝƚĂůƵ͘
ĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽϭϬϬϬϬǀŶƚ͘ĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͘ϮϬϭϭŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťŶĞƓĦϰϬϲϳϰůŝƚƿƉŝŶŝŐŝŶťťŶĂƓČĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐ
ťŵŽŶĦƐŶƵŽƐƚŽůŝĂŵƐƉĂĚĞŶŐƚŝ͘ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉħƐƵĚĂƌĦŬĐŝŶĦĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŝƌũŽƐĚƵŬƚĞƌŝŶĦťŵŽŶĦh
ͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕͞ŬƵƌŝŽƐĚƵŽŵĞŶǇƐϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƵǀŽ͗
hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞
aĂůŝƐ> ŝĞƚƵǀĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂůĚŽŵƿĂŬĐŝũƿĚĂůŝƐ ϭϬϬƉƌŽĐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐĚǇĚŝƐ;ƐĂǀŝŬĂŝŶĂ>ƚ͘Ϳ ϱϬϲϳϰ
ϮϬϭϭŵ͘;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ ;ϭϲϰϯͿ
EƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ ϴϯϱϳ
sĞŝŬůĂ ^ƉĂƵƐĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦƐĚĂƌďƵŽƚŽũƿƐŬĂŝēŝƵƐďƵǀŽϲϰϮϳ;ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ʹϲϱϮϯͿ͘
ϮϬϭϭŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϰĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦŐĂǀŽŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐůŝĐĞŶĐŝũČ͘
ͲƉĂƐůĂƵŐĂƐ͕ŬƵƌŝŽŵŝƐƐƵĚĂƌŽŵŽƐƐČůǇŐŽƐŐƌǇŶƵŽƐŝƵƐƉŝŶŝŐƵƐťŵŽŬĦƚŝťŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚĂƐ͕ŝƌǀŝƐŽƐƐƵŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚŽƐƚ ǀĂƌŬǇŵƵ
ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐŽƉĞƌĂĐŝũŽƐ͖
ͲƉĂƐůĂƵŐĂƐ͕ŬƵƌŝŽŵŝƐƐƵĚĂƌŽŵŽƐƐČůǇŐŽƐŐƌǇŶƵŽƐŝƵƐƉŝŶŝŐƵƐŝƓŝŵƚŝŝƓŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚŽƐ͕ŝƌǀŝƐŽƐƐƵŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚŽƐƚǀĂƌŬǇŵƵ
ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐŽƉĞƌĂĐŝũŽƐ͖
ͲŵŽŬĦũŝŵŽŽƉĞƌĂĐŝũƿǀǇŬĚǇŵČ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚůĦƓƿƉĞƌǀĞĚŝŵČťŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚČ͕ĂƚŝĚĂƌǇƚČǀĂƌƚŽƚŽũŽŵŽŬĦũŝŵŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬĦũŽĂƌďĂŬŝƚŽ
ŵŽŬĦũŝŵŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬĦũŽťƐƚĂŝŐŽũĞ͗ͲƚŝĞƐŝŽŐŝŶŝŽĚĞďĞƚŽƉĞƌǀĞĚŝŵƿǀǇŬĚǇŵČ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚǀŝĞŶŬĂƌƚŝŶŝƵƐƚŝĞƐŝŽŐŝŶŝŽĚĞďĞƚŽƉĞƌǀĞĚŝŵƵƐ͕Ͳ
ŵŽŬĦũŝŵŽŽƉĞƌĂĐŝũƿǀǇŬĚǇŵČŶĂƵĚŽũĂŶƚŝƐŵŽŬĦũŝŵŽŬŽƌƚĞůĞĂƌďĂƉĂŶĂƓŝĂƉƌŝĞŵŽŶĞ͕ͲŬƌĞĚŝƚŽƉĞƌǀĞĚŝŵƿǀǇŬĚǇŵČ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚƉĞƌŝŽĚŝŶŝƵƐ
ƉĞƌǀĞĚŝŵƵƐ͖
ͲŵŽŬĦũŝŵŽƉƌŝĞŵŽŶŝƿŝƓĚĂǀŝŵČŝƌ;ĂƌďĂͿƉƌŝĦŵŝŵČ͖
ͲƉŝŶŝŐƿƉĞƌůĂŝĚĂƐ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂĚŽǀǇďĦƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽƓŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ďĂůĂŶĚǎŝŽϵĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐĂŬĐŝŶŝŶŬĂŝƚƵƌŝťƐƚĂƚǇŵŝŶħƚĞŝƐħƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝƓŝĂƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐĂƌďĂŶĞƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝũƿŝƌƌĞŝŬĂůĂƵƚŝǀĂĚŽǀǇďĦƐƉĂƌƵŽƓƚŝŶĂƵũĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝĂŝĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝ͕ƚĂŝŬǇƚŝƌĞŶŐŝĂŶƚ'ƌƵƉĦƐϮϬϭϮ ŵ͘ĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐǇƌĂƓŝĞ͗
Ϯ͘ϭ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƌĞŶŐŝŵŽƉĂŐƌŝŶĚĂƐ

aŝŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚŽƐƉĂŐĂůdĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐ;d&^Ϳ͕ƉƌŝŝŵƚƵƐƚĂŝŬǇƚŝƵƌŽƉŽƐ
ƐČũƵŶŐŽũĞ;ƚŽůŝĂƵʹ^Ϳ͘
aŝŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐƉĂƌĞŶŐƚŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽ
ƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉƵ͘ĞŶĚƌŽǀĦƚĂŝƉƉĂƚƌĞŶŐŝĂĂƚƐŬŝƌĂƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘
EĂƵũƿŝƌͬĂƌƉĂŬĞŝƐƚƿd&^ŝƌdĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐĂŝƓŬŝŶŝŵŽŬŽŵŝƚĞƚŽ;d&<ͿŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵƿƚĂŝŬǇŵĂƐ
aŝĂŝƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ'ƌƵƉĦƉƌŝƚĂŝŬĦƓŝƵŽƐd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵƵƐ͗
ͼϳd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘ƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵČͣ/ƓƉůĦƐƚŝƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂŝĂƚƐŬůĞŝĚǎŝĂŶƚƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽ
ŶƵƚƌĂƵŬŝŵČ͕͞
ͼϭϮd^ͣWĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝĂŝ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵČͣdƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐĂƚŐĂǀŝŵĂƐ͘͟
aŝĞƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝŶĞƚƵƌĦũŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŶĞƐ'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌĦũŽůŝŬƵēŝƿĂƌƐĂŶĚŽƌŝƿ͕ŬƵƌŝĞŵƐũŝĞďƻƚƿƚĂŝŬŽŵŝ͘
WĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝ͕ďĞƚĚĂƌŶĞťƐŝŐĂůŝŽũħƐƚĂŶĚĂƌƚĂŝ
'ƌƵƉĦŶĞƉƌŝƚĂŝŬĦƓŝƿd&^ŝƌd&<ŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵƿ͕ŬƵƌŝĞũĂƵǇƌĂƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƐŝƌĂƓǇŵŽĚĂƚČ͕ďĞƚĚĂƌŶĞťƐŝŐĂůŝŽũħ͗
ϭd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƚĞŝŬŝŵĂƐ ͟ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐʹŬŝƚƿďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĞůĞŵĞŶƚƿƉĂƚĞŝŬŝŵĂƐ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϮŵ͘
ůŝĞƉŽƐϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
d^ϭƉĂƚĂŝƐĂŬĞŝēŝĂŬŝƚƿďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉĂƚĞŝŬƚƿĞůĞŵĞŶƚƿŐƌƵƉĂǀŝŵČ͘ůĞŵĞŶƚĂŝ͕ŬƵƌŝĞŐĂůĦƚƿďƻƚŝƉĞƌŬĞůƚŝ;ĂƌďĂ
ͣŐƌČǎŝŶƚŝ͞ͿťƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝƿͿĂƚĂƐŬĂŝƚČĂƚĞŝƚǇũĞ;ƉĂǀǇǌĚǎŝƵŝ͕ŶƵƚƌĂƵŬƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵČĂƌĂƉŵŽŬĦũƵƐͿ͕ďƵƐƉĂƚĞŝŬŝĂŵŝĂƚƐŬŝƌĂŝŶƵŽ
ĞůĞŵĞŶƚƿ͕ŬƵƌŝĞŶŝĞŬĂĚĂŶĞďƵƐƉĞƌŬĞůŝĂŵŝ͘WĂƚĂŝƐĂƚĂŝŬŽŵĂƚŝŬƉĂƚĞŝŬŝŵƵŝ͕ũŝŶĞƚƵƌŝťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝĂƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
WĂƚĂŝƐĂƚĂŝŬŽŵĂƚŝŬƉĂƚĞŝŬŝŵƵŝ͕ũŝŶĞƚƵƌŝťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝĂƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϵd^ͣ/ƓŵŽŬŽƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
WĂŬĞŝƐƚĂŵĞϭϵd^ǇƌĂĚĂƵŐƉĂŬĞŝƚŝŵƿ͗ŶƵŽĞƐŵŝŶŝƿ͕ƚŽŬŝƿŬĂŝƉͣŬŽƌŝĚŽƌŝĂƵƐ͟ŵĞƚŽĚŽŝƌůĂƵŬŝĂŵŽƐŐƌČǎŽƐŝƓƉůĂŶŽƚƵƌƚŽƚĂŝŬǇŵŽ
ƉĂŶĂŝŬŝŶŝŵŽŝŬŝƉĂƉƌĂƐƚƿƉĂĂŝƓŬŝŶŝŵƿŝƌƉĂŬĞŝƐƚƿĨŽƌŵƵůƵŽēŝƿ͘'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
Ϯϳd^ͣƚƐŬŝƌŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐ  ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
<ĂŝƉƉĂƐĞŬŵĦŶĂƵũĂŝŝƓůĞŝƐƚƿϭϬd&^͕ϭϭd&^ŝƌϭϮd&^͕ƓŝƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐďƵǀŽƉĂŬŽƌĞŐƵŽƚĂƐƚĂŝƉ͕ŬĂĚŶƵƐƚĂƚǇƚƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐŝƌ
ĂƚƐŬůĞŝĚŝŵƿƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐ͕ďĞŶĚƌĂŝǀĂůĚŽŵĂƐťŵŽŶĞƐŝƌĂƐŽĐŝũƵŽƚĂƐťŵŽŶĞƐ͕ŬĂŝ'ƌƵƉĦƌĞŶŐŝĂĂƚƐŬŝƌĂƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘WĂŐĂůϮϳd^'ƌƵƉĦ͕ƌĞŶŐŝĂŶƚŝĂƚƐŬŝƌĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͕ƚƵƌŝĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝƓŝĂƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂ
ĂƌďĂǀĂĚŽǀĂƵĚĂŵĂƐŝϵd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘͞aŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽŵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŬĂĚĂŶŐŝĂƚƐŬŝƌŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂƉĂƚĞŝŬŝĂŵŽƐĂƚƐŬŝƌĂŝ͘
Ϯϴd^ͣ/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĂƐŽĐŝũƵŽƚČƐŝĂƐŝƌďĞŶĚƌĂƐťŵŽŶĞƐ ͟ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐ 
ĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
<ĂŝƉƉĂƐĞŬŵĦŶĂƵũĂŝŝƓůĞŝƐƚƿϭϬd&^͕ϭϭd&^ŝƌϭϮd&^͕ďƵǀŽ ƉĂŬĞŝƐƚĂƐƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƉĂǀĂĚŝŶŝŵĂƐŝƌŶƵŽƓŝŽůũŝƐĂƉŝŵĂŶƵŽƐĂǀǇďĦƐ
ŵĞƚŽĚŽƚĂŝŬǇŵČŶĞƚŝŬĂƐŽĐŝũƵŽƚŽŵƐťŵŽŶĦŵƐ͕ďĞƚŝƌďĞŶĚƌŽŵƐťŵŽŶĦŵƐ͘aŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŬĂĚĂŶŐŝ'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿťĂƐŽĐŝũƵŽƚČƐŝĂƐĂƌďĞŶĚƌČƐŝĂƐťŵŽŶĞƐ͘
ϯϮd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘WĂƚĞŝŬŝŵĂƐ ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐʹ&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƵǎƐŬĂŝƚĂ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌ
ƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
aŝŽũĞƉĂƚĂŝƐŽũĞŝƓĂŝƓŬŝŶĂŵĂĨƌĂǌĦƐͣƓŝƵŽŵĞƚƵƚƵƌŝƉĂŐĂůťƐƚĂƚǇŵČťǀǇŬĚŽŵČƚĞŝƐħĂƚůŝŬƚŝƵǎƐŬĂŝƚǇŵČ͞ƌĞŝŬƓŵĦŝƌƉĂĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐϯϮd^
ƵǎƐŬĂŝƚŽƐŬƌŝƚĞƌŝũƿƚĂŝŬǇŵĂƐĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽƐŝƐƚĞŵŽŵƐ;ƚŽŬŝŽŵƐŬĂŝƉŬůŝƌŝŶŐŽŶĂŵƿƐŝƐƚĞŵŽƐͿ͕ŬƵƌŝŽƐƚĂŝŬŽŶĞƐŝŶĐŚƌŽŶŝŶŝŽďĞŶĚƌŽũŽ
ĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵƐ͘'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϳd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘ƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐͲ&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƵǎƐŬĂŝƚĂ
;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
WĂŬĞŝƚŝŵĂƐŶƵŵĂƚŽďĞŶĚƌƵƐƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐĚĦůĂƚƐŬůĞŝĚŝŵŽ͘aŝĞĂƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝƉƌŝǀĂůŽŶĂƵĚŽƚŽũĂŵƐƐƵƚĞŝŬƚŝŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐ͕ŬƵƌŝďƻƚƿ
ŶĂƵĚŝŶŐĂǀĞƌƚŝŶĂŶƚƵǎƐŬĂŝƚƿƉŽǀĞŝŬťĂƌƉŽƚĞŶĐŝĂůƿƉŽǀĞŝŬť'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝ͘ϳd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝƚƵƌŝďƻƚŝƚĂŝŬŽŵŝ
ƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚǇǀŝĂŝ͘'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƌĞŶŐŝŵŽƉĂŐƌŝŶĚĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
ϵd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͞;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϱŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ďĞƚŶĞĂŶŬƐēŝĂƵŶĞŝďƵƐ
ƉƌŝŝŵƚĂƐ^Ϳ
ϵd&^ŝůŐĂŝŶŝƵŝƉĂŬĞŝƐϯϵd^͘d^sŝƓůĞŝĚŽƉŝƌŵČƐŝĂƐĚǀŝƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽĚĂůŝƐ͕ŬƵƌŝŽƐĞŶƵƐƚĂƚǇƚĂŶĂƵũĂĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵŽŝƌ
ǀĞƌƚŝŶŝŵŽƚǀĂƌŬĂďĞŝƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂŝĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĂƉƐŬĂŝƚĂŝ͘'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϬd&^ͣ<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͞;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
aŝƐϭϬd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐŶƵƐƚĂƚŽǀŝĞŶŝŶŐČŬŽŶƚƌŽůĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵŽďƻĚČ͕ŬƵƌŝƐďƵƐƚĂŝŬŽŵĂƐǀŝƐŽŵƐťŵŽŶĦŵƐ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚŝƌƐƉĞĐŝĂůŝŽƐ
ƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐťŵŽŶĞƐ͘ϭϬd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝƌĞŝŬĂůĂƵƐŝƓǀĂĚŽǀǇďĦƐĂƚůŝŬƚŝƐǀĂƌďŝƵƐǀĞƌƚŝŶŝŵƵƐ͕ŶƵƐƚĂƚĂŶƚ͕ŬƵƌŝŽƐťŵŽŶĦƐǇƌĂ
ŬŽŶƚƌŽůŝƵŽũĂŵŽƐŝƌĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝƉƌŝǀĂůŽďƻƚŝŬŽŶƐŽůŝĚƵŽũĂŵŽƐƉĂƚƌŽŶƵŽũĂŶēŝŽƐťŵŽŶĦƐ͘dŽŬŝƿƐǀĂƌďŝƿǀĞƌƚŝŶŝŵƿƉĂǀǇǌĚǎŝĂŝďƻƚƿĚĞ
ĨĂĐƚŽŬŽŶƚƌŽůĦƐťǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝƿďĂůƐĂǀŝŵŽƚĞŝƐŝƿťǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐďĞŝŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐĂƌƐƉƌĞŶĚŝŵƿƉƌŝĦŵĦũĂƐǀĞŝŬŝĂŬĂŝƉ
ĂƚƐƚŽǀĂƵũĂŵĂƐŝƐĂƌŬĂŝƉĂŐĞŶƚĂƐ͘ϭϬd&^ƉĂŬĞŝēŝĂϮϳd^ͣ<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐŝƌĂƚƐŬŝƌŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͞ĚĂůť͕ŬƵƌŝŽũĞŬĂůďĂŵĂ
ĂƉŝĞŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͕ŝƌϭϮE<ͣ<ŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵĂƐʹƐƉĞĐŝĂůŝŽƐŝŽƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐťŵŽŶĦƐ͘͞'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽ
ƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘

ϭϭd&^ͣ:ƵŶŐƚŝŶĦǀĞŝŬůĂ͞ ; ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
ϭϭd&^ƉĂŶĂŝŬŝŶĂũƵŶŐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐťŵŽŶŝƿŬŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵČƚĂŝŬĂŶƚƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐŽƐĚĂůŝĞƐƉƌŝŶĐŝƉČ͘WĂŐĂůϭϭd&^ũƵŶŐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ
ťŵŽŶĦƐ͕ũĞŝũŽƐŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵŽƐŬĂŝƉďĞŶĚƌŽƐťŵŽŶĦƐ;ŶĂƵũĂŝĂƉŝďƌĦǎƚĂƐƚĞƌŵŝŶĂƐͿ͕ƉƌŝǀĂůŽďƻƚŝĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚĂŝŬĂŶƚŶƵŽƐĂǀǇďĦƐ
ŵĞƚŽĚČ͘ĞƚŽ͕ďĞŶĚƌĂŝŬŽŶƚƌŽůŝƵŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐŝƌǀĞŝŬůĂǇƌĂďĞŶĚƌĂǀĞŝŬůĂƉĂŐĂůϭϭd&^͕ŽƓŝƿďĞŶĚƌŽƐǀĞŝŬůŽƐƐƵƚĂƌēŝƿĂƉƐŬĂŝƚĂŝƓ
ĞƐŵĦƐŶĞƐŝƐŬŝƌƐŶƵŽƓŝƵŽŵĞƚƵƚĂŝŬŽŵƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿ͕ƚ͘Ǉ͘ťŵŽŶĦŝƌƚŽůŝĂƵƉƌŝƉĂǎŝŶƐũĂŝƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝČĂƚŝƚŝŶŬĂŵČĚĂůťƚƵƌƚŽ͕
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ͕ƉĂũĂŵƿŝƌƐČŶĂƵĚƿ͘aŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŬĂĚĂŶŐŝ'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌŝ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿťũƵŶŐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐťŵŽŶĞƐ͘

ϭϮd&^ͣĂůǇǀĂǀŝŵŽŬŝƚŽƐĞťŵŽŶĦƐĞĂƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ͞ ; ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
ϭϮd&^͕ŬĂŝƉǀŝĞŶĂƐŝƓƐĂŵƵƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐ͕ŶƵƐƚĂƚŽĂƚƐŬůĞŝĚŝŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐťŵŽŶĦƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ͕ďĞŶĚƌŽƐ
ǀĞŝŬůŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵƐťĂƐŽĐŝũƵŽƚĂƐťŵŽŶĞƐŝƌƐƉĞĐŝĂůŝŽƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐťŵŽŶĞƐ͘aŝƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐƉĂƌĞŝŬĂůĂƵƐƉĂƉŝůĚŽŵƿŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐ
ĂƚƐŬůĞŝĚŝŵƿ͕ƚŽŬŝƿŬĂŝƉƉĂĚĂƌǇƚŝťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝ͕ƐƵƐŝũħƐƵŬŽŶƚƌŽůĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵƵ͘'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ
'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϬd&^͕ϭϮd&^ŝƌϮϳd^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝʹ/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐ'ƌƵƉĦƐ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐ
ŵĞƚĂŝƐ͕ďĞƚŶĞĂŶŬƐēŝĂƵŶĞŝďƵƐƉƌŝŝŵƚŝ^Ϳ
WĂŬĞŝƚŝŵĂŝƚĂŝŬŽŵŝťŵŽŶĦŵƐ͕ĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝŽŵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐ'ƌƵƉĦƐĂƉŝďƌĦǎŝŵČ͘aŝĞƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝƌĞŝŬĂůĂƵũĂƚŽŬŝŽŵƐťŵŽŶĦŵƐƚĂŝŬǇƚŝϭϬ
d&^ŬŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƿŝƓŝŵƚťʹŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐ'ƌƵƉĦƐƐĂǀŽĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐƚƵƌŝĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞƉĞƌƉĞůŶŽ
;ŶƵŽƐƚŽůŝƿͿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͕ŽŶĞŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŝ͘aŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŬĂĚĂŶŐŝ
ƉĂƚƌŽŶƵŽũĂŶƚŝ'ƌƵƉĦƐťŵŽŶĦŶĦƌĂŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ͘
ϭϯd&^ͣdŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐ͞  ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
WĂŐƌŝŶĚŝŶĦϭϯd&^ŝƓůĞŝĚŝŵŽƉƌŝĞǎĂƐƚŝƐǇƌĂƐƵƉĂƉƌĂƐƚŝŶƚŝŝƌƉĂŐĞƌŝŶƚŝƐƚĂŶĚĂƌƚƿƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƿ͕ƐƵƐŝũƵƐŝƿƐƵƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵƵ͕
ƚĂŝŬǇŵŽŶƵŽƐĞŬůƵŵČ͘aŝƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐŶĞŬĞŝēŝĂŶƵŽƐƚĂƚƿ͕ŬĂĚĂťŵŽŶĦƉƌŝǀĂůŽŶĂƵĚŽƚŝƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚČ͕ŽƉĂƚĞŝŬŝĂƉĂĂŝƓŬŝŶŝŵƿ͕
ŬĂŝƉƚƵƌŝďƻƚŝĂƚůŝĞŬĂŵĂƐƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐ͕ŬĂŝƚŽƌĞŝŬĂůĂƵũĂĂƌůĞŝĚǎŝĂd&^͘'ƌƵƉĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽ
ƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
d&^ƉĂƚŽďƵůŝŶŝŵĂŝ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ďĞƚŶĞĂŶŬƐēŝĂƵŶĞŝďƵƐƉƌŝŝŵƚŝ^Ϳ
ϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐŵĦŶ͘d^sŝƓůĞŝĚŽũƵŶŐƚŝŶťƓŝƿƉĞŶŬŝƿƐƚĂŶĚĂƌƚƿƌĞŝŬĂůŝŶŐƿ͕ďĞƚŶĞƐŬƵďŝƿƉĂŬĞŝƚŝŵƿĚŽŬƵŵĞŶƚČ͗
ͼϭd&^͞d&^ƚĂŝŬǇŵĂƐƉŝƌŵČŬĂƌƚČ ͖͟
ͼϭd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƚĞŝŬŝŵĂƐ͖͞
ͼϭϲd^͞EĞŬŝůŶŽũĂŵĂƐŝƐƚƵƌƚĂƐ͕ťƌĂŶŐĂŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝ ͖͟
ͼϯϮd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘WĂƚĞŝŬŝŵĂƐ ͖͞
ͼϯϰd^͞dĂƌƉŝŶĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ ͘͟
ĦůƓŝƿƉĂƚĂŝƐƿŐĂůŝĂƚƐŝƌĂƐƚŝƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵƿ'ƌƵƉĦƐĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉŽůŝƚŝŬŽũĞ͕ƚĂēŝĂƵũŝĞŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝĂƌ
ƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϮϬd&<ŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐͣWĂǀŝƌƓŝŶĦƐŬĂƐǇŬůŽƐŐĂǀǇďŽƐĞƚĂƉŽŶƵŽĚĂŶŐŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͞;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
aŝƐŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐƚĂŝŬŽŵĂƐŶƵŽĚĂŶŐŽƐƐČŶĂƵĚŽŵƐ͕ƉĂƚŝƌƚŽŵƐĂƚůŝĞŬĂŶƚŬĂƐǇŬůŽƐŐĂǀǇďŽƐĞƚĂƉŽƉĂǀŝƌƓŝŶĦƐŬĂƐǇďŽƐĚĂƌďƵƐ;ͣŐĂǀǇďŽƐ
ŶƵŽĚĂŶŐŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͞Ϳ͘/ƓĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŶĞƐ'ƌƵƉĦŶĞǀǇŬĚŽŬĂƐǇŬůƿǀĞŝŬůŽƐ͘
'ƌƵƉĦƉůĂŶƵŽũĂƉƌĂĚĦƚŝƚĂŝŬǇƚŝĂƵŬƓēŝĂƵĂƉƌĂƓǇƚƵƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐŝƌŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵƵƐũƿťƐŝŐĂůŝŽũŝŵŽĚĂƚČ͕ũĞŝũŝĞďƵƐƉƌŝŝŵƚŝƚĂŝŬǇƚŝƵƌŽƉŽƐ
^ČũƵŶŐŽũĞ͘
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8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ

Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘Ϯ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿǀĂůŝƵƚĂ
^ƵŵŽƐƓŝŽƐĞĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞǇƌĂƉĂƚĞŝŬŝĂŵŽƐ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŝŶĞǀĂůŝƵƚĂ͕ůŝƚĂŝƐ͘
'ƌƵƉĦƐĨƵŶŬĐŝŶĦǀĂůŝƵƚĂǇƌĂůŝƚĂŝ͘^ĂŶĚŽƌŝĂŝ͕ƐƵĚĂƌŽŵŝƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚĂ͕ŝƓƉƌĂĚǎŝƿĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝĨƵŶŬĐŝŶĞǀĂůŝƵƚĂƐĂŶĚŽƌŝŽťǀǇŬĚǇŵŽ
ĚĂƚČ͘&ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŝƓƌĞŝŬƓƚŝƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚĂǇƌĂŬŽŶǀĞƌƚƵŽũĂŵŝťĨƵŶŬĐŝŶħǀĂůŝƵƚČĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ
ƐƵĚĂƌǇŵŽĚĂƚČ͕ƚĂŝŬĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚŝĞŶŽƐǀĂůŝƵƚŽƐŬĞŝƚŝŵŽŬƵƌƐČ͘
EƵŽϮϬϬϮŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮĚ͘ůŝƚĂƐǇƌĂƐƵƐŝĞƚĂƐƐƵĞƵƌƵƐĂŶƚǇŬŝƵϯ͕ϰϱϮϴůŝƚĂŝƵǎϭĞƵƌČ͕ŽůŝƚŽŬƵƌƐČŬŝƚƿǀĂůŝƵƚƿĂƚǎǀŝůŐŝƵŬĂƐĚŝĞŶŶƵƐƚĂƚŽ
>ŝĞƚƵǀŽƐďĂŶŬĂƐ͘

Ϯ͘ϯ

<ŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝ
'ƌƵƉĦƐŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐŝŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĂƉŝŵĂŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŝƌũŽƐĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ͘ƵŬƚĞƌŝŶŝƿťŵŽŶŝƿ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚŽƐƚŝĞŵƐƉĂƚŝĞŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝĂŵƐŵĞƚĂŵƐďĞŝŶĂƵĚŽũĂŶƚǀŝĞŶŽĚƵƐĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƵƐ͘
ƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐǇƌĂŬŽŶƐŽůŝĚƵŽũĂŵŽƐŶƵŽƚŽƐĚĂƚŽƐ͕ŬĂŝũƿĞĨĞŬƚǇǀŝŬŽŶƚƌŽůĦƉĞƌĞŝŶĂĞŶĚƌŽǀĞŝŝƌŶĞďĦƌĂŬŽŶƐŽůŝĚƵŽũĂŵŽƐŶƵŽ
ƚŽƐĚĂƚŽƐ͕ŬĂŝŬŽŶƚƌŽůĦƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŵĂƵǎ'ƌƵƉĦƐƌŝďƿ͘sŝƐŝƚĂƌƉƵƐĂǀŝŽƐĂŶĚŽƌŝĂŝ͕ůŝŬƵēŝĂŝŝƌŶĞƌĞĂůŝǌƵŽƚĂƐƐĂŶĚŽƌŝƿƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ
ƚĂƌƉ'ƌƵƉĦƐťŵŽŶŝƿǇƌĂĞůŝŵŝŶƵŽũĂŵŝ͘EƵŽƐĂǀǇďĦŝƌŐƌǇŶĂƐŝƐƌĞǌƵůƚĂƚĂƐ͕ƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŝĂŬĐŝŶŝŶŬƿŵĂǎƵŵĂŝ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ
ŝƌďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂƉĂƌŽĚŽŵŝĂƚƐŬŝƌĂŝ͘
'ƌƵƉĦƐŵĂǎƵŵŽƐĚĂůŝĞƐťƐŝŐŝũŝŵĂŝŝƌƉĞƌůĞŝĚŝŵĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŬĂŝƉŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐĂŶĚŽƌŝƐ͗ƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉťƐŝŐǇƚŽƐŝƓŵĂǎƵŵŽƐ
ĚĂůŝĞƐͬŵĂǎƵŵĂŝƉĞƌůĞŝƐƚŽŐƌǇŶŽũŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞŝƌĂŬĐŝũƿťƐŝŐŝũŝŵŽͬƉĂƌĚĂǀŝŵŽŬĂŝŶŽƐǇƌĂ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝŶƵŽƐĂǀĂŵĞŬĂƉŝƚĂůĞ͘

Ϯ͘ϰ

sĞƌƐůŽũƵŶŐŝŵĂŝ
sĞƌƐůŽũƵŶŐŝŵĂŝĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŶĂƵĚŽũĂŶƚťƐŝŐŝũŝŵŽŵĞƚŽĚČ͘8ƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂǇƌĂŶƵƐƚĂƚŽŵĂƐƵĚĞĚĂŶƚƉĞƌǀĞƐƚŽĂƚůǇŐŝŽƚŝŬƌČũČǀĞƌƚħ
ťƐŝŐŝũŝŵŽĚŝĞŶČŝƌŵĂǎƵŵŽƐĚĂůŝĞƐťƐŝŐǇƚĂŵĞƐƵďũĞŬƚĞ͕ũĞŝƚŽŬŝĂǇƌĂ͕ƐƵŵČ͘<ŝĞŬǀŝĞŶŽǀĞƌƐůŽťƐŝŐŝũŝŵŽĂƚǀĞũƵƉŝƌŬĦũĂƐťǀĞƌƚŝŶĂŵĂǎƵŵŽƐ
ĚĂůťťƐŝŐǇƚĂŵĞƐƵďũĞŬƚĞĂƌďĂƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ĂƌďĂƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐĂťŐǇũĂŵŽƐƵďũĞŬƚŽŝĚĞŶƚŝĨŝŬƵŽũĂŵŽŐƌǇŶŽũŽƚƵƌƚŽĚĂůŝŵŝ͘WĂƚŝƌƚŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽ
ŝƓůĂŝĚŽƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͕ťƚƌĂƵŬŝĂŶƚũĂƐťĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŶĞƐƐČŶĂƵĚĂƐ͘
:ĞŝǀĞƌƐůŽũƵŶŐŝŵĂƐǀǇŬĚŽŵĂƐĞƚĂƉĂŝƐ͕ƉŝƌŬĦũŽŝƓĂŶŬƐēŝĂƵǀĂůĚŽŵĂŶƵŽƐĂǀǇďĦƐĚĂůŝƐťŐǇũĂŵŽũĞťŵŽŶĦũĞǇƌĂťǀĞƌƚŝŶĂŵĂƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ
ťƐŝŐŝũŝŵŽĚŝĞŶČƉĞƌďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͘EĞĂƉŝďƌĦǎƚĂĂƚůǇŐŝŽĚĂůŝƐ͕ŬƵƌŝČƉŝƌŬĦũĂƐƚƵƌĦƐŵŽŬĦƚŝ͕ƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ
ťƐŝŐŝũŝŵŽĚŝĞŶČ͘EĞĂƉŝďƌĦǎƚŽũŽĂƚůǇŐŝŽ͕ŬƵƌŝƐůĂŝŬŽŵĂƐƚƵƌƚƵĂƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵ͕ƚŽůŝŵĞƐŶŝťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞďƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚŝƉĂŐĂů
ϯϵd^͗ĂƌďĂƉĞƌƉĞůŶČͬŶƵŽƐƚŽůť͕ĂƌďĂŬĂŝƉƉŽŬǇƚŝƐŬŝƚŽƐĞďĞŶĚƌŽƐŝŽƐĞƉĂũĂŵŽƐĞ͘:ĞŝŶĞĂƉŝďƌĦǎƚĂƐŝƐĂƚůǇŐŝƐǇƌĂŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉ
ŶƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ͕ũŝƐŶĦƌĂƉĂŬĂƌƚŽƚŝŶĂŝǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐ͕ŽũŽǀĦůĞƐŶŝƐŵŽŬĦũŝŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽĚĂůǇũĞ͘
WƌĞƐƚŝǎĂƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĞŝƌǇƌĂůǇŐƵƐƐƵŵĂŝ͕ŬƵƌŝĂǀŝƐĂƐƉĞƌǀĞƐƚĂƐĂƚůǇŐŝƐ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚƉƌŝƉĂǎŝŶƚČŵĂǎƵŵŽƐĚĂůŝĞƐƐƵŵČ͕
ǀŝƌƓŝũĂŐƌǇŶČũČťƐŝŐǇũĂŵŽƚƵƌƚŽŝƌťǀĞƌƚŝŶƚƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƐƵŵČ͘
:ĞŝƓŝƐĂƚůǇŐŝƐǇƌĂŵĂǎĞƐŶŝƐŶĞŝƚŝŬƌŽũŝťƐŝŐǇƚŽƐĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐŐƌǇŶŽũŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦ͕ƐŬŝƌƚƵŵĂƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘WŽƉŝƌŵŝŶŝŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽƉƌĞƐƚŝǎĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĞ͕ĂƚĦŵƵƐďĞƚŬŽŬŝƵƐƐƵŬĂƵƉƚƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ
ŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽťǀĞƌƚŝŶŝŵŽƚŝŬƐůĂŝƐǀĞƌƐůŽũƵŶŐŝŵŽŵĞƚƵťŐǇƚĂƐƉƌĞƐƚŝǎĂƐŶƵŽťƐŝŐŝũŝŵŽĚĂƚŽƐǇƌĂƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵĂƐƚŝĞŵƐ
'ƌƵƉĦƐťƉůĂƵŬĂƐŬƵƌŝĂŶƚŝĞŵƐǀŝĞŶĞƚĂŵƐ͕ŬƵƌŝĞ͕ŬĂŝƉƚŝŬŝŵĂƐŝ͕ƚƵƌĦƐŶĂƵĚŽƐŝƓƐƵƐŝũƵŶŐŝŵŽ͕ŶĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽƚŽ͕ĂƌťŐǇũĂŵŽƐ
ťŵŽŶĦƐŬŝƚĂƐƚƵƌƚĂƐĂƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝǇƌĂƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵŝƓŝĞŵƐǀŝĞŶĞƚĂŵƐ͘
<ĂŝƉƌĞƐƚŝǎĂƐƐƵĚĂƌŽťƉůĂƵŬĂƐŬƵƌŝĂŶēŝŽǀŝĞŶĞƚŽĚĂůť͕ŝƌƚŽǀŝĞŶĞƚŽƐƵĚĦƚǇũĞĞƐĂŶēŝŽƐǀĞŝŬůŽƐĚĂůŝƐǇƌĂƉĂƌĚƵŽĚĂŵĂ͕ƉƌĞƐƚŝǎĂƐ͕ ƐƵƐŝũħƐ
ƐƵƉĂƌĚƵŽƚĂǀĞŝŬůĂ͕ǇƌĂťƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐťƉĂƌĚƵŽĚĂŵŽƐǀĞŝŬůŽƐĂƉƐŬĂŝƚŝŶħǀĞƌƚħ͕ŶƵƐƚĂƚĂŶƚƉĞůŶČĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝƵƐŝƓǀĞŝŬůŽƐƉĂƌĚĂǀŝŵŽ͘
dŽŬŝƵĂƚǀĞũƵƉĂƌĚƵŽƚĂƐƉƌĞƐƚŝǎĂƐǇƌĂťǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťƉĂƌĚƵŽƚŽƐǀĞŝŬůŽƐƐĂŶƚǇŬŝŶħǀĞƌƚħůǇŐŝŶĂŶƚƐƵůŝŬƵƐŝĂťƉůĂƵŬĂƐ
ŬƵƌŝĂŶēŝŽǀŝĞŶĞƚŽĚĂůŝŵŝ͘

Ϯ͘ϱ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝũĂƉĂŐĂůƐĞŐŵĞŶƚƵƐ
ĞŶĚƌŽǀĦƐĂŬĐŝũŽŵŝƐŶĦƌĂƉƌĞŬŝĂƵũĂŵĂďŝƌǎŽũĞ͕ƚŽĚĦů'ƌƵƉĦŶĞƚĂŝŬŽϴd&^ͣsĞŝŬůŽƐƐĞŐŵĞŶƚĂŝ͘͞ĦůƓŝŽƐƉƌŝĞǎĂƐƚŝĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞŶĦƌĂƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂĂƉŝĞƐĞŐŵĞŶƚƵƐƉĂŐĂůϴd&^ƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐ͘

Ϯ͘ϲ

8ǀĞƌƚŝŶŝŵƿŶĂƵĚŽũŝŵĂƐƌĞŶŐŝĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ
ZĞŶŐŝĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐƉĂŐĂůdĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐ͕ǀĂĚŽǀǇďĞŝƌĞŝŬŝĂƉĂĚĂƌǇƚŝƚĂŵƚŝŬƌĂƐ
ƉƌŝĞůĂŝĚĂƐŝƌťǀĞƌƚŝŶŝŵƵƐ͕ŬƵƌŝĞƚƵƌĦũŽťƚĂŬŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽŵƐƚƵƌƚŽ͕ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ͕ƉĂũĂŵƿďĞŝƐČŶĂƵĚƿƐƵŵŽŵƐďĞŝŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵƿ
ĂƚƐŬůĞŝĚŝŵƵŝ͘aŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽƐƐƌŝƚǇƐ͕ŬƵƌŝŽƐĞŶĂƵĚŽũĂŵŝťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝ͕ĂƉŝŵĂŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵČ;Ϯ͘ϵ͕ϭϬŝƌϭϭƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũČ;Ϯ͘ϴŝƌϴƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ŝůŐĂůĂŝŬĞƐŝƓŵŽŬĂƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ;Ϯ͘ϮϭŝƌϮϮƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČ;Ϯ͘ϭϭ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ͕
ϭϯŝƌϭϰƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ĂƚŝĚĦƚČũťƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť;Ϯ͘ϭϮŝƌϭϭƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ƐƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵČ;Ϯ͘ϳŝƌϭϱƉĂƐƚĂďŽƐͿŝƌƐƵŬĂƵƉƚƿ
ƐČŶĂƵĚƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵČ;Ϯ͘ϳŝƌϮϰƉĂƐƚĂďŽƐͿ͘ƚĞŝƚǇũĞťǀǇŬƐŝĂŶƚǇƐťǀǇŬŝĂŝŐĂůŝƉĂŬĞŝƐƚŝƉƌŝĞůĂŝĚĂƐ͕ŶĂƵĚŽƚĂƐĂƚůŝĞŬĂŶƚťǀĞƌƚŝŶŝŵƵƐ͘dŽŬŝƿ
ťǀĞƌƚŝŶŝŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵƿƌĞǌƵůƚĂƚĂƐďƵƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŬĂŝďƵƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƐ͘
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2012 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϳ

WĂũĂŵƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐ
sŝƐŽƐƉĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐĂƚĦŵƵƐƉƌŝĚĦƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŵŽŬĞƐƚťŝƌƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƐƵƉĂƌĚĂǀŝŵƵƐƵƐŝũƵƐŝĂƐŶƵŽůĂŝĚĂƐ͘
WĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽ>ŝĞƚƵǀŽƐŬůŝĞŶƚĂŵƐƉĂũĂŵŽƐ
WĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐǀĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐŬĂƵƉŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉƵ͗ĂƉƐŬĂŝƚŽũ ĞƌĞŐŝƐƚƌƵŽũĂŵŽƐƚĂĚĂ͕ŬĂŝũŽƐƵǎĚŝƌďĂŵŽƐ͕ŶĞĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťƉŝŶŝŐƿ
ŐĂǀŝŵČ͘
WĂƓƚŽŝƌŬŝƚƿƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ͕ŬĂŝƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƌĞǌƵůƚĂƚĂƐŐĂůŝďƻƚŝƉĂƚŝŬŝŵĂŝťǀĞƌƚŝŶƚĂƐ͕ƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƐƵƚĞŝŬƵƐ
ƉĂƐůĂƵŐĂƐ͘
WĂƓƚŽǎĞŶŬůƿƉĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƉŝŶŝŐƿŐĂǀŝŵŽ;ƐČƐŬĂŝƚŽƐŝƓƌĂƓǇŵŽͿŵŽŵĞŶƚƵ͕ŬĂĚĂŶŐŝŶĦƌĂƉĂƚŝŬŝŵŽďƻĚŽ
ŶƵƐƚĂƚǇƚŝ͕ŬƵƌŝƵŽƉĞƌŝŽĚƵƉĂƓƚŽǎĞŶŬůĂƐďƵǀŽƉĂŶĂƵĚŽƚĂƐ͕ƚ͘Ǉ͘ďƵǀŽƐƵƚĞŝŬƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͘
WĂŐĂůƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƐĂŶĚŽƌťƉĂƐůĂƵŐƿ͕ƚĞŝŬŝĂŵƿŝůŐŝĂƵŶĞŐƵǀŝĞŶČĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ƉĂũĂŵŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐĂŝƉĂƐŬŝƌƐƚŽŵŽƐƚŝĞŵƐ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŵƐ͕ŬƵƌŝƿŵĞƚƵďƵǀŽƚĞŝŬŝĂŵŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͘
WĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŵƐƉĂũĂŵŽƐͬƐČŶĂƵĚŽƐ
'ƌƵƉĦƐǀĞŝŬůĂŐƌŝŶĚǎŝĂŵĂƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝĂŝƐƐƵƐŝƚĂƌŝŵĂŝƐ͕ŬƵƌŝƵŽƐĞƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŵŽƐƐƵƚĞŝŬƚƿƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐĚŽŬƵŵĞŶƚƿ
ŝƓƌĂƓǇŵŽďĞŝĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽƚĂŝƐǇŬůĦƐ͘ZĞŵŝĂŶƚŝƐƓŝĂŝƐƐƵƐŝƚĂƌŝŵĂŝƐ͕'ƌƵƉĦĨĂŬƚŝŶŝƵƐĚƵŽŵĞŶŝƐĂƉŝĞƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƐƵƚĞŝŬŝŵČͬŐĂǀŝŵČ
ƉĂƚĞŝŬŝĂŝƌĚĞƌŝŶĂƐƵƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƉŝƌŬĦũĂŝƐͬƚŝĞŬĦũĂŝƐ;ƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŝƐͿŬĞƚǀŝƌēŝƵŝƉĂƐŝďĂŝŐƵƐĚĂǎŶŝĂƵƐŝĂŝƉĞƌϮͲϯŵĦŶĞƐŝƵƐ͘&ĂŬƚŝŶŝĂŝ
ťŬĂŝŶŝĂŝǇƌĂƉĂƌĞŵƚŝƉĂƐůĂƵŐƿŬŽŬǇďĦƐƚǇƌŝŵĂŝƐŝƌǇƌĂŶƵƐƚĂƚŽŵŝĂƚƐŬŝƌŽŵƐƓĂůŝŵƐƚŝŬƉƌĂĦũƵƐŶĞƉŝůŶŝĞŵƐŵĞƚĂŵƐƉŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽƐ͘ƚƐŝǎǀĞůŐĚĂŵĂťĨĂŬƚŝŶĞƐƐƵƚĞŝŬƚƿͬŐĂƵƚƿƉĂƐůĂƵŐƿĂƉŝŵƚŝƐďĞŝǀĦůŝĂƵƐŝƵƐǎŝŶŽŵƵƐŐĂůŝŽũĂŶēŝƵƐťŬĂŝŶŝƵƐ͕'ƌƵƉĦ
ĂƚůŝĞŬĂƉĂũĂŵƿͬƐČŶĂƵĚƿƐƵŬĂƵƉŝŵƵƐ͘
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
WĂũĂŵŽƐŝƓƉƌĞŬŝƿƉĂƌĚĂǀŝŵŽƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƉƌŝƐƚĂēŝƵƐƉƌĞŬĞƐŝƌƉĞƌĚĂǀƵƐƌŝǌŝŬČďĞŝƉƌĞŬŝƿŶƵŽƐĂǀǇďĦƐƚĞŝŬŝĂŵČŶĂƵĚČ͘
EƵŽŵŽƐƉĂũĂŵŽƐŝƓŶƵŽŵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚŝĞƐŝŶŝƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘WĂůƻŬĂŶƿ͕ŶƵŽŵŽƐŝƌŬŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐŬĂƵƉŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉƵ͘

Ϯ͘ϴ

EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƉƌĞƐƚŝǎČ
8ƐŝŐǇƚĂƐŶĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐƐĂǀŝŬĂŝŶĂ͕ĂƚĦŵƵƐƐƵŬĂƵƉƚČĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũČŝƌǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌϭͲϯŵĞƚƿŶĂƵĚŝŶŐŽũŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
EĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǇƌĂǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐ͕ŬĂŝǇƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚƚƵƌƚĂƐŐĂůŝďƻƚŝŶƵǀĞƌƚĦũħƐ͘
EĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬĂƐ͕ůŝŬǀŝĚĂĐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐŵĞƚŽĚĂƐǇƌĂŬĂƐŵĞƚƉĞƌǎŝƻƌŝŵŝƵǎƚŝŬƌŝŶĂŶƚ͕ŬĂĚũŝĞĂƚŝƚŝŬƚƿŶƵŵĂƚŽŵČ
ŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶĂƵĚŽũŝŵŽƉŽďƻĚť͘
'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌŝŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐƉƌĞƐƚŝǎČͿƐƵŶĞƌŝďŽƚƵƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵ͘

Ϯ͘ϵ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐ ƚƵƌƚĂƐ ǇƌĂ ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ ťƐŝŐŝũŝŵŽ ǀĞƌƚĞ͕ ĂƚĦŵƵƐ ƐƵŬĂƵƉƚČ ŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵČ ŝƌ ƐƵŬĂƵƉƚƵƐ ǀĞƌƚĦƐ ƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ
ŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘
WƌĂĚŝŶħŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚħƐƵĚĂƌŽťƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚŶĞŐƌČǎŝŶĂŵƵƐťƐŝŐŝũŝŵŽŵŽŬĞƐēŝƵƐŝƌǀŝƐĂƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝ
ƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶĂƐŝƓůĂŝĚĂƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂƐƐƵƚƵƌƚŽƉĂƌĞŶŐŝŵƵĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŝĂƌďĂƉĞƌŬĦůŝŵƵťũŽŶĂƵĚŽũŝŵŽǀŝĞƚČ͘/ƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŽŬŝŽƐŬĂŝƉƌĞŵŽŶƚŽŝƌ
ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŽƐ͕ƉĂƚŝƌƚŽƐŝůŐĂůĂŝŬŝĂŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĂũĂŵƚƵƌƚƵŝƉƌĂĚĦũƵƐǀĞŝŬƚŝ͕ƉĂƉƌĂƐƚĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽ͕ŬĂŝũŽƐďƵǀŽ
ƉĂƚŝƌƚŽƐ͕ďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
EĞďĂŝŐƚĂƐƚĂƚǇďĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĞ͘:ČƐƵĚĂƌŽƐƚĂƚǇďŽƐ͕ƐƚĂƚŝŶŝƿŝƌťƌĞŶŐŝŶŝƿǀĞƌƚĦƐďĞŝŬŝƚŽƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŽƐŝƓůĂŝĚŽƐ͘
EĞďĂŝŐƚŽƐƐƚĂƚǇďŽƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŶĞƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƚŽů͕ŬŽůƐƚĂƚǇďĂŶĦƌĂďĂŝŐƚĂŝƌƚƵƌƚĂƐŶĞƉƌĂĚĦƚĂƐŶĂƵĚŽƚŝ͘
<ĂŝŝůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵĂƐĂƌďĂŬŝƚĂŝƉƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŵĂƐ͕ũŽťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦďĞŝƐƵƐŝũħƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐƚŽůŝĂƵ
ŶĞďĞĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŽƐƵƚƵŽƐƵƐŝũħƐƉĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝƐ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐŬĂŝƉƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉťƉůĂƵŬƿŝƌƉĞƌůĞŝƐƚŽ
ŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽůŝŬƵƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐ͕ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƚĂŝŬĂŶƚƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐČŵĞƚŽĚČ͕ŶƵƌĂƓĂŶƚƚƵƌƚŽťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚħŝŬŝ
ůŝŬƵƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƉĞƌƚŽŬŝƵƐťǀĞƌƚŝŶƚƵƐƓŝŽƚƵƌƚŽŶĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵƐ͗
WĂƐƚĂƚĂŝϰϬͲϴϬŵĞƚƿ
DĂƓŝŶŽƐŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝϱͲϴŵĞƚĂŝ
dƌĂŶƐƉŽƌƚŽƉƌŝĞŵŽŶĦƐϰͲϭϬŵĞƚƿ
<ŽŵƉŝƵƚĞƌŝŶĦƚĞĐŚŶŝŬĂϯͲϱŵĞƚĂŝ
ZǇƓŝƿƉƌŝĞŵŽŶĦƐϯͲϱŵĞƚĂŝ
ĂůĚĂŝϲŵĞƚĂŝ
<ŝƚĂťƌĂŶŐĂ͕ƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ͕ťƌĂŶŬŝĂŝŝƌťƌĞŶŐŝŶŝĂŝϯͲϴŵĞƚĂŝ
<ŝƚĂƐŝůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐϰŵĞƚĂŝ
EĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬĂƐ͕ůŝŬǀŝĚĂĐŝŶĦǀĞƌƚĦŝƌŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŵĞƚŽĚĂƐǇƌĂŬĂƐŵĞƚƉĞƌǎŝƻƌŝŵŝ͕ƵǎƚŝŬƌŝŶĂŶƚ͕ŬĂĚũŝĞĂƚŝƚŝŬƚƿŶƵŵĂƚŽŵČ
ŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶĂƵĚŽũŝŵŽƉŽďƻĚť͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭϬ /ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ

'ƌƵƉĦƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶťƚƵƌƚČƐƵĚĂƌŽŝůŐĂůĂŝŬŝƐŶĞŬŝůŶŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐ͕ŬƵƌŝƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂũĂŵŽŵƐŝƓŶƵŽŵŽƐŐĂƵƚŝ͘'ƌƵƉĦũĞŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƵƚƵƌƚƵ
ůĂŝŬŽŵĂƐƚƵƌƚĂƐ͕ŬƵƌŝƐŝƓŶƵŽŵŽƚĂƐƉĂŐĂůǀŝĞŶČĂƌŬĞůŝĂƐǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐŝƌũĞŝŝƓŶƵŽŵŽƚĂƐƉůŽƚĂƐǇƌĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂƐ͕ůǇŐŝŶĂŶƚƐƵ
ďĞŶĚƌƵƉůŽƚƵ͘/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐƉĞƌŬĂŝŶŽƚĂǀĞƌƚĞ͕ĂƚĦŵƵƐƐƵŬĂƵƉƚČŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵČŝƌƉƌŝƉĂǎŝŶƚƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ
ŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘WƌĂĚŝŶħŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚħƐƵĚĂƌŽťƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚŶĞŐƌČǎŝŶĂŵƵƐťƐŝŐŝũŝŵŽŵŽŬĞƐēŝƵƐŝƌǀŝƐĂƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝ
ƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶĂƐŝƓůĂŝĚĂƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂƐƐƵƚƵƌƚŽƉĂƌĞŶŐŝŵƵĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĂŝĂƌďĂƉĞƌŬĦůŝŵƵťũŽŶĂƵĚŽũŝŵŽǀŝĞƚČ͘/ƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŽŬŝŽƐŬĂŝƉƌĞŵŽŶƚŽŝƌ
ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŽƐ͕ƉĂƚŝƌƚŽƐƉŽƚŽ͕ŬĂŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐũĂƵǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚĂƐŶĂƵĚŽƚŝƉĂŐĂůŶƵŵĂƚǇƚČƉĂƐŬŝƌƚť͕ƉĂƉƌĂƐƚĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽ͕ŬĂŝũŽƐďƵǀŽƉĂƚŝƌƚŽƐ͕ƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝŽͿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘dƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƚĂŝŬĂŶƚƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐČ
ŵĞƚŽĚČŶƵƌĂƓĂŶƚƚŽŬťƚƵƌƚČŝŬŝũŽůŝŬƵƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƉĞƌϰϬͲϴϬŵĞƚƿŶĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵĂƐũťƉĂƌĚĂǀƵƐĂƌďĂŬĂŝŝƓũŽŶĂƵĚŽũŝŵŽĂƌƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶĞďĞƐŝƚŝŬŝŵĂũŽŬŝŽƐĞŬŽŶŽŵŝŶĦƐŶĂƵĚŽƐ͘Ğƚ
ŬŽŬŝŽƐƉĂũĂŵŽƐĂƌŝƓůĂŝĚŽƐ͕ĂƚƐŝƌĂĚƵƐŝŽƐĚĦůƚƵƌƚŽŶƵƌĂƓǇŵŽ;ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵŽƐŬĂŝƉŐƌǇŶƿũƿƉĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵƿŝƌďĂůĂŶƐŝŶĦƐƚƵƌƚŽ
ǀĞƌƚĦƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐͿ͕ǇƌĂťƚƌĂƵŬŝĂŵŽƐťƚƿŵĞƚƿďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͘WĞƌŬĦůŝŵĂŝťŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶťƚƵƌƚČŝƌŝƓũŽĂƚůŝĞŬĂŵŝƚĂĚĂŝƌƚŝŬƚĂĚĂ͕
ŬĂŝĂŬŝǀĂŝǌĚǎŝĂŝƉĂƐŝŬĞŝēŝĂƚƵƌƚŽƉĂƐŬŝƌƚŝƐ͘
Ϯ͘ϭϭ dƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐŬŝĞŬǀŝĞŶĂŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚĂŝ͘
<ĂŝƉĂĂŝƓŬĦũĂ͕ŬĂĚ'ƌƵƉĦŶĞĂƚŐĂƵƐǀŝƐƿƐƵƚĞŝŬƚƿƉĂƐŬŽůƿŝƌŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿƉĂŐĂůƐƵƚĂƌƚƵƐĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶƵƐ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕
ĂƉƐŬĂŝƚǇƚŽĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂǀĞƌƚĞ͕ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽĂƌďůŽŐƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿŶƵŽƐƚŽůŝĂŝǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
ŶŬƐƚĞƐŶŝĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŝƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƿĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ͕ŬĂŝƓŝƿŶƵŽƐƚŽůŝƿƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐŐĂůŝďƻƚŝ
ŽďũĞŬƚǇǀŝĂŝƉĂŐƌťƐƚĂƐƉŽŶƵƌĂƓǇŵŽĂƚƐŝƚŝŬƵƐŝĂŝƐťǀǇŬŝĂŝƐ͘dŽŬƐĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘dĂēŝĂƵ
ƉĂĚŝĚĦũƵƐŝĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦǀĞƌƚĦǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƚŝŬƚŝĞŬ͕ŬĂĚŶĞǀŝƌƓǇƚƿĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚŽƐǀĞƌƚĦƐ͕ŬƵƌŝďƻƚƿďƵǀƵƐŝ͕ũĞŝǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ŶĞďƻƚƿďƵǀħƐĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐ͘
<ŝƚĂƐƚƵƌƚĂƐ
<ŝƚŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǇƌĂťǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐƚƵŽŵĞƚ͕ŬĂŝťǀǇŬŝĂŝĂƌĂƉůŝŶŬǇďĦƐƉĂƌŽĚŽ͕ŬĂĚƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦŐĂůŝŶĞĂƚƐŝƉŝƌŬƚŝ͘<Ăŝ
ĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦǀĞƌƚĦǀŝƌƓŝũĂƚƵƌƚŽĂƚƐŝƉŝƌŬŝŵŽǀĞƌƚħ͕ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ͕
ĂƉƐŬĂŝƚǇƚŽĂŶŬƐƚĞƐŶŝĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŝƐ͕ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ͕ŬĂŝǇƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚƉƌŝƉĂǎŝŶƚŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝĚĦůƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ
ŶĞďĞĞŐǌŝƐƚƵŽũĂĂƌƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂŝƐƵŵĂǎĦũŽ͘ƚƐƚĂƚǇŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚĂŵĞƉĂēŝĂŵĞƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞ͕
ŬƵƌŝĂŵĞďƵǀŽĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ͘
Ϯ͘ϭϮ WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽĂƉƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐƌĞŵŝĂƐŝŵĞƚŝŶŝƵƉĞůŶƵ͕ťǀĞƚŝŶƵƐĂƚŝĚĦƚČũťƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť͘WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿ
ƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƚƵŽƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝũŝƐǇƌĂƐƵƐŝũħƐƐƵƐƚƌĂŝƉƐŶŝĂŝƐ͕ƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂŝƐŶƵŽƐĂǀĂŵĞŬĂƉŝƚĂůĞ͕ƚĂĚĂũŝƐ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐŶƵŽƐĂǀĂŵĞŬĂƉŝƚĂůĞ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐťŵŽŶĦŵƐƚĂŝŬŽŵĂƐϭϱƉƌŽĐ͘ƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚĂƌŝĨĂƐ͘
DŽŬĞƐƚŝŶŝĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝŐĂůŝďƻƚŝŬĞůŝĂŵŝŶĞƌŝďŽƚČůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŝƓƐŬǇƌƵƐŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͕ŬƵƌŝĞƐƵƐŝĚĂƌĦĚĦůǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿŝƌ;ĂƌďĂͿ
ŝƓǀĞƐƚŝŶŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉƌŝĞŵŽŶŝƿƉĞƌůĞŝĚŝŵŽ͘dŽŬƐƉĞƌŬĦůŝŵĂƐŶƵƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐ͕ũĞŝŐƵ'ƌƵƉĦƐťŵŽŶĦŶĞďĞƚħƐŝĂǀĞŝŬůŽƐ͕ĚĦůŬƵƌŝŽƐƓŝĞ
ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƐƵƐŝĚĂƌĦ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝ'ƌƵƉĦƐťŵŽŶĦǀĞŝŬůŽƐŶĞďĞƚħƐŝĂĚĦůŶƵŽũŽƐŶĞƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝƿƉƌŝĞǎĂƐēŝƿ͘EƵŽƐƚŽůŝĂŝŝƓ
ǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿŝƌ;ĂƌďĂͿŝƓǀĞƐƚŝŶŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉƌŝĞŵŽŶŝƿƉĞƌůĞŝĚŝŵŽŐĂůŝďƻƚŝŬĞůŝĂŵŝϱŵĞƚƵƐŝƌƉĂĚĞŶŐŝĂŵŝƚŝŬŝƓƚŽŬŝŽƉĂƚŝĞƐ
ƉŽďƻĚǎŝŽƐĂŶĚŽƌŝƿƉĞůŶŽ͘
ƚŝĚĦƚŝĞũŝŵŽŬĞƐēŝĂŝĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵŝďĂůĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŵĞƚŽĚƵ͘ƚŝĚĦƚĂƐŝƐŵŽŬĞƐƚŝƐĂƚƐƉŝŶĚŝůĂŝŬŝŶƿũƿƐŬŝƌƚƵŵƿƚĂƌƉƚƵƌƚŽŝƌ
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌũƿŵŽŬĞƐēŝƿďĂǌĦƐŐƌǇŶČũČŵŽŬĞƐƚŝŶħťƚĂŬČ͘ƚŝĚĦƚƿũƿŵŽŬĞƐēŝƿƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝǇƌĂ
ǀĞƌƚŝŶĂŵŝŵŽŬĞƐēŝƿƚĂƌŝĨƵ͕ŬƵƌŝƐ͕ŬĂŝƉƚŝŬŝŵĂƐŝ͕ďƵƐƚĂŝŬŽŵĂƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵŝ͕ŬƵƌŝĂŵĞďƵƐƌĞĂůŝǌƵŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐĂƌƉĂĚĞŶŐŝĂŵĂƐ
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ͕ĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťŵŽŬĞƐēŝƿƚĂƌŝĨƵƐ͕ŬƵƌŝĞďƵǀŽƉƌŝŝŵƚŝĂƌŝƓĞƐŵĦƐƉƌŝŝŵƚŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚČ͘
ƚŝĚĦƚŽũŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚŝĞŬ͕ŬŝĞŬǀĂĚŽǀǇďĦƚŝŬŝƐŝ͕ŬĂĚũŝƐďƵƐƌĞĂůŝǌƵŽƚĂƐ
ĂƌƚŝŵŝĂƵƐŝŽũĞĂƚĞŝƚǇũĞĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťĂƉŵŽŬĞƐƚŝŶĂŵŽũŽƉĞůŶŽƉƌŽŐŶŽǌĞƐ͘:ĞŝƚŝŬĦƚŝŶĂ͕ŬĂĚĚĂůŝƐĂƚŝĚĦƚŽũŽŵŽŬĞƐēŝŽŶĞďƵƐƌĞĂůŝǌƵŽƚĂ͕
ƓŝĂƚŝĚĦƚŽũŽŵŽŬĞƐēŝŽĚĂůŝƐŶĦƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͘
Ϯ͘ϭϯ /ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐǎĞŵĞƐŶŝČũČŝƓĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐŝƌƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐ͕ĂƚĦŵƵƐƉĂƌĚĂǀŝŵŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘
/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵĂƐůĂŝŬŽŵĂŵƉĂƌĚƵŽƚŝ͕ũĞŝŐƵũŽďĂůĂŶƐŝŶĦǀĞƌƚĦĂƚƐŝƉŝƌŬƐũťƉĂƌĚƵŽĚĂŶƚ͕ŽŶĞƚħƐŝĂŶƚũŽĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũČ͘aŝ
ƐČůǇŐĂƚĞŶŬŝŶĂŵĂƚŝŬƚƵŽŵĞƚ͕ŬĂŝƉĂƌĚĂǀŝŵĂƐǇƌĂůĂďĂŝƚŝŬĦƚŝŶĂƐŝƌƚƵƌƚĂƐǇƌĂǀŝƐŝƓŬĂŝƉĂƌƵŽƓƚĂƐŐƌĞŝƚĂŵƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͘WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀƵƐ
ŝůŐĂůĂŝŬťƚƵƌƚČťƚƵƌƚČůĂŝŬŽŵČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ũĂŵƐƵƐƚĂďĚŽŵĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ͘
:Ğŝ'ƌƵƉĦƐƚƵƌƚĂƐŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ŶĞďĞƚĞŶŬŝŶĂĂƵŬƓēŝĂƵĂƉƌĂƓǇƚƿƐČůǇŐƿ͕'ƌƵƉĦŶĞďĞŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂƚŽƚƵƌƚŽ
ŬĂŝƉůĂŝŬŽŵŽƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝŝƌťǀĞƌƚŝŶĂƚČŝůŐĂůĂŝŬťƚƵƌƚČůŝŬƵƚŝŶĞǀĞƌƚĞƉƌŝĞƓƚƵƌƚŽƉĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵČťůĂŝŬŽŵČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ťǀĞƌƚŝŶƵƐďĞƚ
ŬŽŬŝƵƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐĂƌƉĞƌŬĂŝŶŽũŝŵŽƉĂƚĂŝƐǇŵƵƐ͕ŬƵƌŝĞďƻƚƿďƵǀħĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝ͕ũĞŝŐƵƚƵƌƚĂƐŶĞďƻƚƿŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉ
ůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝĂƌďĂũŽĂƚƐŝƉĞƌŬĂŵČũĂǀĞƌƚĞ͕ŶƵƐƚĂƚǇƚĂƉŽƐƉƌĞŶĚŝŵŽŶĞƉĂƌĚƵŽƚŝƚƵƌƚČ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽƚŽ͕ŬƵƌŝǀĞƌƚĦǇƌĂ
ŵĂǎĞƐŶĦ͘/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝƐŶĞďĞŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉƚƵƌƚĂƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƉĂƚĂŝƐǇŵĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝ
ŬĂŝƉĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭϰ ƚƐĂƌŐŽƐ
ƚƐĂƌŐŽƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐũƿťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂĂƌďĂŐƌǇŶČũĂƌĞĂůŝǌĂǀŝŵŽǀĞƌƚĞ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽƚŽ͕ŬƵƌŝŝƓũƿǇƌĂŵĂǎĞƐŶĦ͘'ƌǇŶŽũŝ
ƌĞĂůŝǌĂǀŝŵŽǀĞƌƚĦǇƌĂťǀĞƌƚŝŶƚĂƉĂƌĚĂǀŝŵŽŬĂŝŶĂťƉƌĂƐƚŝŶĦŵŝƐǀĞŝŬůŽƐƐČůǇŐŽŵŝƐ͕ĂƚĦŵƵƐƉĂƌĚĂǀŝŵƿƐČŶĂƵĚĂƐ͘^ĂǀŝŬĂŝŶĂ
ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂ&/&K;ĨŝƌƐƚͲŝŶ͕ĨŝƌƐƚͲŽƵƚͿŵĞƚŽĚƵ͘ƚƐĂƌŐƿƐĂǀŝŬĂŝŶČƐƵĚĂƌŽƉŝƌŬŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂǀŝŵŽŝƌŬŝƚŽƐŝƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝ
ƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŽƐũƿťƐŝŐŝũŝŵƵŝ͕ďĞŝŵŽŬĞƐēŝĂŝ͕ŬƵƌŝƿ'ƌƵƉĦǀĦůŝĂƵŶĞĂƚŐĂƵŶĂŝƓǀĂůƐƚǇďŝŶŝƿŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ͘ƚƐĂƌŐŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶĞďĞŐĂůŝ ďƻƚŝ
ƌĞĂůŝǌƵŽƚŽƐ͕ǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͘

Ϯ͘ϭϱ &ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
sĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐd^ϯϵͣ&ŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂŝ͗ƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐŝƌǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͞'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂƐŬŝƌƐƚŽŵĂƐťĨŝŶĂŶƐŝŶťƚƵƌƚČ͕
ǀĞƌƚŝŶĂŵČƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐ͕ůĂŝŬŽŵĂƐŝŬŝŝƓƉŝƌŬŝŵŽƚĞƌŵŝŶŽ͕ƐƵƚĞŝŬƚĂƐƉĂƐŬŽůĂƐŝƌŐĂƵƚŝŶĂƐ
ƐƵŵĂƐŝƌŐĂůŝŵČƉĂƌĚƵŽƚŝĨŝŶĂŶƐŝŶťƚƵƌƚČ͘sŝƐŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿťƐŝŐŝũŝŵĂŝŝƌƉĂƌĚĂǀŝŵĂŝǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝũƿƉŝƌŬŝŵŽ;ƉĂƌĚĂǀŝŵŽͿĚŝĞŶČ͘
WŝƌŵŝŶŝŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŵĞƚƵĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ťƚƌĂƵŬŝĂŶƚ;ŝƓƐŬǇƌƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶťƚƵƌƚČ͕ǀĞƌƚŝŶĂŵČƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ
ďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞͿƐĂŶĚŽƌŝŽƐƵĚĂƌǇŵŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘
WĂƐŬŽůŽƐŝƌŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
WĂƐŬŽůŽƐŝƌŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂŶĞŝƓǀĞƐƚŝŶĦĨŝŶĂŶƐŝŶĦƉƌŝĞŵŽŶĦƐƵĨŝŬƐƵŽƚĂŝƐĂƌďĂŶƵƐƚĂƚǇƚƵďƻĚƵĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂŝƐŵŽŬĦũŝŵĂŝƐ͕
ŬƵƌŝĂŶĞƉƌĞŬŝĂƵũĂŵĂĂŬƚǇǀŝŽũĞƌŝŶŬŽũĞ͘'ĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐŝƓƉƌĂĚǎŝƿǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƐƵƚĞŝŬƚŽĂƚůǇŐŝŽƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͘'ĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐƉŽ
ƉŝƌŵŝŶŝŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂǀĞƌƚĞŶĂƵĚŽũĂŶƚĞĨĞŬƚǇǀŝŽƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐŵĞƚŽĚČĂƚĦŵƵƐďĞƚŬŽŬŝƵƐǀĞƌƚĦƐ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘WĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝƿͿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚĂĚĂ͕ŬĂŝƚŽŬƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵĂƐ͕
ƐƵŵĂǎĦũĂũŽǀĞƌƚĦĂƌũŝƐǇƌĂĂŵŽƌƚŝǌƵŽũĂŵĂƐ͘
'ĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ͕ŬĂŝǇƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦŐĂůŝďƻƚŝƐƵŵĂǎĦũƵƐŝ͕ƚĂĚĂďĂůĂŶƐŝŶĦ
ŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦǇƌĂŵĂǎŝŶĂŵĂŶĂƵĚŽũĂŶƚǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵƿƐČƐŬĂŝƚČ͘EƵǀĞƌƚĦũƵƐŝŽƐƉĂƐŬŽůŽƐŝƌŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͕
ŬĂŝũŽƐǇƌĂťǀĞƌƚŝŶĂŵŽƐŬĂŝƉŶĞďĞĂƚŐĂƵŶĂŵŽƐ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌĦũŽũŽŬŝŽŐĂůŝŵŽƉĂƌĚƵŽƚŝĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿůĂŝŬŽŵƿŝŬŝŝƓƉŝƌŬŝŵŽƚĞƌŵŝŶŽŝƌ
ĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚŝŶĂŵŽƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
Ϯ͘ϭϲ &ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŶƵƚƌĂƵŬŝŵĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ;Ăƌ͕ŬƵƌƚŝŶŬĂŵĂ͕ĚĂůŝĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽĂƌĚĂůŝĞƐƉĂŶĂƓĂƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŐƌƵƉĦƐͿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐǇƌĂŶƵƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐ͕
ŬĂŝ͗
ͲďĂŝŐŝĂƐŝƚĞŝƐĦƐťĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐŐĂůŝŽũŝŵŽůĂŝŬĂƐ͖
Ͳ'ƌƵƉĦŝƓůĂŝŬŽƚĞŝƐħťƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐ͕ďĞƚƉƌŝƐŝŝŵĂťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵČƐƵŵŽŬĦƚŝǀŝƐČƐƵŵČƚƌĞēŝĂũĂŝƓĂůŝĂŝƉĂŐĂůƉĞƌůĞŝĚŝŵŽƐƵƚĂƌƚťƉĞƌ
ƚƌƵŵƉČůĂŝŬČ͖
Ͳ'ƌƵƉĦƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƐĂǀŽƚĞŝƐħŐĂƵƚŝƉŝŶŝŐŝŶĞƐťƉůĂƵŬĂƐŝƓƚƵƌƚŽŝƌͬĂƌďĂ;ĂͿƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŝƓĞƐŵĦƐǀŝƐČƐƵĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŶƵŽƐĂǀǇďĞ
ƐƵƐŝũƵƐŝČƌŝǌŝŬČŝƌŶĂƵĚČ͕ĂƌďĂ;ďͿŶĞŝƉĞƌůĞŝĚǎŝĂ͕ŶĞŝŝƓůĂŝŬŽƐƵĨŝŶĂŶƐŝŶŝƵƚƵƌƚƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƌŝǌŝŬŽƐŝƌŶĂƵĚŽƐ͕ďĞƚƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƓŝŽƚƵƌƚŽ
ŬŽŶƚƌŽůħ͘
<Ăŝ'ƌƵƉĦƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƚĞŝƐĞƐťƚƵƌƚŽƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐ͕ďĞƚŶĞŝƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŶĞŝŝƓůĂŝŬŽƐƵƚƵƌƚŽŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƌŝǌŝŬŽƐŝƌŶĂƵĚŽƐŝƌ
ŶĞƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƚƵƌƚŽŬŽŶƚƌŽůĦƐ͕ƚƵƌƚĂƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐƚĂĚĂůŝŵŝ͕ƐƵŬƵƌŝĂ'ƌƵƉĦǇƌĂǀŝƐĚĂƌƐƵƐŝũƵƐŝ͘'ƌƵƉĦƐƐČƐĂũĂƐƵƚƵƌƚƵ͕ŬƵƌŝƐďƵǀŽ
ƉĞƌůĞŝƐƚĂƐŬĂŝƉŐĂƌĂŶƚŝũĂ͕ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂŵĂǎĞƐŶŝČũĂƐƵŵĂŝƓĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐ͕ŝƌĚŝĚǎŝĂƵƐŝŽƐŶƵŵĂŶŽŵŽƐƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝČ'ƌƵƉĞŝ
ŐĂůŝƚĞŬƚŝƐƵŵŽŬĦƚŝ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐŶƵƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐ͕ŬĂŝũŝƐǇƌĂƉĂĚĞŶŐŝĂŵĂƐ͕ĂƚƓĂƵŬŝĂŵĂƐĂƌďĂŝŐŝĂƐŝũŽƚĞƌŵŝŶĂƐ͘<ĂŝǀŝĞŶĂƐ
ĞƐĂŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũĂŵĂƐƉĂŬĞŝēŝĂŵĂƐŬŝƚƵťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƚĂŵƉĂēŝĂŵƐŬŽůŝŶƚŽũƵŝ͕ďĞƚŬŝƚŽŵŝƐƐČůǇŐŽŵŝƐ͕ĂƌďĂŬĂŝĞƐĂŵŽ
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽƐČůǇŐŽƐŝƓĞƐŵĦƐƉĂŬĞŝēŝĂŵŽƐ͕ƚŽŬƐƉŽŬǇƚŝƐůĂŝŬŽŵĂƐƉŝƌŵŝŶŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽŶƵƚƌĂƵŬŝŵƵŝƌŶĂƵũŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽ
ĂƚƐŝƌĂĚŝŵƵ͘^ŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉĂƚŝƚŝŶŬĂŵƿďĂůĂŶƐŝŶŝƿǀĞƌēŝƿƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŬĂŝƉƉĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ͘
Ϯ͘ϭϳ WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
WŝŶŝŐƵƐƐƵĚĂƌŽƉŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽũĞŝƌďĂŶŬŽƐČƐŬĂŝƚŽƐĞ͘WŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝǇƌĂƚƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐ͕ůĂďĂŝůŝŬǀŝĚǎŝŽƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐ͕ůĞŶŐǀĂŝ
ŬŽŶǀĞƌƚƵŽũĂŵŽƐťǎŝŶŽŵČƉŝŶŝŐƿƐƵŵČ͘dŽŬŝƿŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿƚĞƌŵŝŶĂƐŶĞǀŝƌƓŝũĂƚƌŝũƿŵĦŶĞƐŝƿ͕ŽǀĞƌƚĦƐƉŽŬǇēŝƿƌŝǌŝŬĂǇƌĂůĂďĂŝŶĞǎǇŵŝ͘
WŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉŝŶŝŐƵƐŝƌũƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚƵƐƐƵĚĂƌŽƉŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽũĞ͕ŝŶĚĦůŝĂŝĞŝŶĂŵŽƐŝŽƐĞƐČƐŬĂŝƚŽƐĞŝƌŬŝƚŽƐƚƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐůĂďĂŝ
ůŝŬǀŝĚǎŝŽƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭϴ ^ŬŽůŽƐ

^ŬŽůŽƐŝƓƉƌĂĚǎŝƿƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐŐĂƵƚƿůĦƓƿƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ĂƚĦŵƵƐƐĂŶĚŽƌŝŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘sĦůŝĂƵũŽƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂǀĞƌƚĞ͕Ž
ƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉŐĂƵƚƿůĦƓƿŝƌƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝČƌĞŝŬĦƐƐƵŵŽŬĦƚŝƉĞƌƐŬŽůŽƐƚĞƌŵŝŶČ͕ǇƌĂťƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐťůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶČĂƌŶƵŽƐƚŽůť;ŝƓƐŬǇƌƵƐ
ŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽƚČĚĂůťͲǎƌ͘ǎĞŵŝĂƵͿ͘^ŬŽůŽƐƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵŽƐŝůŐĂůĂŝŬĦŵƐ͕ũĞŝŝŬŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚŽƐƐƵĚĂƌǇƚĂĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽ
ƐƵƚĂƌƚŝƐťƌŽĚŽ͕ŬĂĚťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚĂŝƉĂŐĂůƉŽďƻĚťďƵǀŽŝůŐĂůĂŝŬŝƐ͘
^ŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐ
^ŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŽƐŝůŐŽƉĂƌĞŶŐŝŵŽŬƌŝƚĞƌŝũƵƐĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝŽƚƵƌƚŽťƐŝŐŝũŝŵƵŝ͕ƐƚĂƚǇďĂŝĂƌŐĂŵǇďĂŝ͕ǇƌĂ
ŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽũĂŵŽƐŬĂŝƉĂƚŝƚŝŶŬĂŵŽƚƵƌƚŽťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐĚĂůŝƐ͘<ŝƚŽƐƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƐČŶĂƵĚŽŵŝƐ͕ŬĂŝ
ƉĂƚŝƌŝĂŵŽƐ͘^ŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐĂƉŝŵĂƉĂůƻŬĂŶĂƐŝƌŬŝƚĂƐƐƵůĦƓƿƐŬŽůŝŶŝŵƵƐŝƉĂƚŝƌƚĂƐŝƓůĂŝĚĂƐ͘'ƌƵƉĦƐƉĂƐŝƌŝŶŬŝŵƵ͕ƚŝŬƐůŝŶĦƐƉĂƐŬŽůŽƐ
ƵǎďĂŝŐƵƐƚŝŬƐůŝŶĦƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐƚƵƌƚŽƐƚĂƚǇďČͬťƐŝŐŝũŝŵČŶĞƚĂŵƉĂďĞŶĚƌŽƐŝŽŵŝƐ͕ƚŽĚĦůƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐƚŽůŝĂƵ
ŶĞŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽũĂŵŽƐ͘
'ƌƵƉĦƚĂŝŬŽŬĂƉŝƚĂůŝǌĂǀŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉČǀŝƐĂŵƚƵƌƚƵŝ͕ƚĂēŝĂƵƉĞƌϮϬϭϮŝƌϮϬϭϭŵ͘ŶĞďƵǀŽƉĂƚŝƌƚĂƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚƿ͕ĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝƿŵŝŶĦƚƵƐ
ŬĂƉŝƚĂůŝǌĂǀŝŵŽŬƌŝƚĞƌŝũƵƐ͘
Ϯ͘ϭϵ >ŝǌŝŶŐĂƐ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦŶƵŽŵĂͿŝƌǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ
EƵƐƚĂƚǇŵĂƐ Ăƌ ƐƵƚĂƌƚŝƐ ůĂŝŬŽŵĂ ŶƵŽŵŽƐ ƐƵƚĂƌƚŝŵŝ ǇƌĂ ƉĂƌĞŵƚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ ƐƵƚĂƌƚŝĞƐ ƉĂƐŝƌĂƓǇŵŽ ĚĂƚČ͘ zƌĂ ǀĞƌƚŝŶĂŵĂ͕ Ăƌ ƐƵƚĂƌƚŝƐ ǇƌĂ
ƐƵƐŝũƵƐŝƐƵƐƉĞĐŝĨŝƓŬŽƚƵƌƚŽŶĂƵĚŽũŝŵƵďĞŝĂƌƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵƚĞŝŬŝĂƚĞŝƐħŶĂƵĚŽƚŝƚƵƌƚČ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶĦŶƵŽŵĂͲ'ƌƵƉĦŬĂŝƉŶƵŽŵŝŶŝŶŬĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦŶƵŽŵĂ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝČǀŝƐĂƐƵŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝƌŝǌŝŬĂŝƌƚĞŝŬŝĂŵĂŶĂƵĚĂƉĞƌĚƵŽĚĂŵĂ'ƌƵƉĞŝŬĂŝƉƚƵƌƚŽƐĂǀŝŶŝŶŬƵŝ͕ǇƌĂ
ŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽũĂŵĂůŝǌŝŶŐŽƐƵƚĂƌƚŝĞƐƉĂƐŝƌĂƓǇŵŽŵĞƚƵůŝǌŝŶŐƵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞĂƌ͕ũĞŝŵĂǎĞƐŶĦ͕ŵŝŶŝŵĂůŝƿůŝǌŝŶŐŽŵŽŬĦũŝŵƿ
ĚĂďĂƌƚŝŶĞǀĞƌƚĞ͘>ŝǌŝŶŐŽŵŽŬĦũŝŵĂŝǇƌĂƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚŝƚĂƌƉĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐČŶĂƵĚƿŝƌůŝǌŝŶŐŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽĚĞŶŐŝŵŽƚĂŵ͕ŬĂĚďƻƚƿƉĂƐŝĞŬƚĂ
ƚŽůǇŐŝƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂůŝŬƵƐŝĂŝŵŽŬĦũŝŵƿĚĂůŝĂŝ͘&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐČŶĂƵĚŽƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
>ŝǌŝŶŐƵŽũĂŵĂƐŶƵŽŵŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵĚĦǀŝŵĂƐƉĞƌƚƌƵŵƉĞƐŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉť;ŶĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽĂƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉťͿ͕ũĞŝŶĦƌĂ
ƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽťƌŽĚǇŵŽ͕ŬĂĚ'ƌƵƉĦƉĞƌŝŵƐŶƵŽƐĂǀǇďħĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽũĞ͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐŵŽŬĦũŝŵĂŝǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝƐČŶĂƵĚŽŵŝƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌŶƵŵĂƚǇƚČ
ŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂͲ'ƌƵƉĦŬĂŝƉŶƵŽŵŝŶŝŶŬĂƐ
dƵƌƚŽŶƵŽŵĂ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝČǀŝƐĂƐƵŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝƌŝǌŝŬĂŝƌƚĞŝŬŝĂŵĂŶĂƵĚĂƉĂƐŝůŝĞŬĂŶƵŽŵŽƚŽũƵŝ͕ǇƌĂůĂŝŬŽŵĂǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ͘
8ŵŽŬŽƐƉĂŐĂůǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚťǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐŬĂŝƉƐČŶĂƵĚŽƐƚŝĞƐŝŶŝƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
:ĞŝŐƵƉĂƌĚĂǀŝŵŽŝƌĂƚŐĂůŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐƐĂŶĚŽƌŝŽƌĞǌƵůƚĂƚĂƐǇƌĂǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ͕ŝƌĂŬŝǀĂŝǌĚƵ͕ŬĂĚƐĂŶĚŽƌŝƐǇƌĂƐƵĚĂƌǇƚĂƐƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕
ďĞƚŬŽŬƐƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŝƓŬĂƌƚŽ͘:ĞŝƉĂƌĚĂǀŝŵŽŬĂŝŶĂǇƌĂǎĞŵĞƐŶĦŶĞŝƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦ͕ďĞƚŬŽŬƐƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ
ǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŝƓŬĂƌƚŽ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝŬŽŵƉĞŶƐƵŽũĂŵŝǎĞŵĞƐŶĦŵŝƐƵǎƌŝŶŬŽƐŬĂŝŶĂƐŶƵŽŵŽƐťŵŽŬŽŵŝƐĂƚĞŝƚǇũĞ͘
dƵŽŵĞƚũŝĞĂƚŝĚĞĚĂŵŝŝƌĂŵŽƌƚŝǌƵŽũĂŵŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐĂŝŶƵŽŵŽƐťŵŽŬŽŵƐƉĞƌůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŬƵƌťƚƵƌƚČŶƵŵĂƚŽŵĂŶĂƵĚŽƚŝ͘:ĞŝƉĂƌĚĂǀŝŵŽ
ŬĂŝŶĂǀŝƌƓŝũĂƚŝŬƌČũČǀĞƌƚħ͕ƐƵŵĂ͕ŬƵƌŝĂǀŝƌƓŝũĂŵĂƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦ͕ǇƌĂĂƚŝĚĞĚĂŵĂŝƌĂŵŽƌƚŝǌƵŽũĂŵĂƉĞƌůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŬƵƌŝƵŽƚƵƌƚČŶƵŵĂƚŽŵĂ
ŶĂƵĚŽƚŝ͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂͲ'ƌƵƉĦŬĂŝƉŶƵŽŵŽƚŽũĂƐ
EƵŽŵĂ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝČǀŝƐĂƐƵŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝƌŝǌŝŬĂŝƌƚĞŝŬŝĂŵĂŶĂƵĚĂ'ƌƵƉĦƐŶĞƉƌĂƌĂŶĚĂŵĂ͕ǇƌĂůĂŝŬŽŵĂǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ͘WƌĂĚŝŶĦƐ
ƚŝĞƐŝŽŐŝŶĦƐƐČŶĂƵĚŽƐ͕ƉĂƚŝƌŝĂŵŽƐĚĦůŶƵŽŵŽƐĚĞƌǇďƿ͕ǇƌĂƉƌŝĚĞĚĂŵŽƐƉƌŝĞŶƵŽŵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽďĂůĂŶƐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽ
ƉĞƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉťƚŽŬŝŽŵŝƐƉĂēŝŽŵŝƐƐČůǇŐŽŵŝƐŬĂŝƉŝƌŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵŽƐ͘EƵŽŵŽƐťŵŽŬŽƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐŬĂŝƉƉĂũĂŵŽƐƚƵŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵ͕ŬĂŝǇƌĂƵǎĚŝƌďĂŵŽƐ͘
Ϯ͘ϮϬ ŽƚĂĐŝũŽƐŝƌƐƵďƐŝĚŝũŽƐ
ŽƚĂĐŝũŽƐŝƌƐƵďƐŝĚŝũŽƐ;ƚŽůŝĂƵͲĚŽƚĂĐŝũŽƐͿ͕ŐĂƵŶĂŵŽƐŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽĨŽƌŵĂĂƌďĂƐŬŝƌŝĂŵŽƐŝůŐĂůĂŝŬŝĂŵƚƵƌƚƵŝƉŝƌŬƚŝ͕ƐƚĂƚǇƚŝĂƌŬŝƚĂŝƉ
ťƐŝŐǇƚŝ͕ůĂŝŬŽŵŽƐĚŽƚĂĐŝũŽŵŝƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƐƵƚƵƌƚƵ͘aŝĂŝĚŽƚĂĐŝũƿŐƌƵƉĞŝƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵĂƐŝƌŶĞŵŽŬĂŵĂŝŐĂƵƚĂƐƚƵƌƚĂƐ͘ŽƚĂĐŝũŽƐ͕
ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵƚƵƌƚƵ͕ƐƵŵĂĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƉĂũĂŵŽŵŝƐƉĞƌƚƵƌƚŽ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƵƓŝĂĚŽƚĂĐŝũĂ͕ŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉťŝƌďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŵĂǎŝŶĂŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ŽƚĂĐŝũŽƐ͕ŐĂƵŶĂŵŽƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽĂƌƉƌĂĦũƵƐŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽŝƓůĂŝĚŽŵƐĂƌŶĞŐĂƵƚŽŵƐƉĂũĂŵŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ͕ƚĂŝƉƉĂƚǀŝƐŽƐŬŝƚŽƐ
ĚŽƚĂĐŝũŽƐ͕ŶĞƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵŽƐĚŽƚĂĐŝũŽŵƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽŵƐƐƵƚƵƌƚƵ͕ǇƌĂůĂŝŬŽŵŽƐĚŽƚĂĐŝũŽŵŝƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƐƵƉĂũĂŵŽŵŝƐ͘ŽƚĂĐŝũŽƐ͕
ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵƉĂũĂŵŽŵŝƐ͕ƐƵŵĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƉĂŶĂƵĚŽƚĂĚĂůŝŵŝƚŝĞŬ͕ŬŝĞŬƉĞƌĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉťƉĂƚŝƌŝĂŵĂƐČŶĂƵĚƿ͕ĂƌďĂŬŝĞŬ
ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂŶĞŐĂƵƚƿƉĂũĂŵƿ͕ŬƵƌŝŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝƐŬŝƌƚĂĚŽƚĂĐŝũĂ͘
EƵŽϮϬϭϮŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦŐĂƵŶĂŬŽŵƉĞŶƐĂĐŝũČƵǎŶƵŽƐƚŽůŝŶŐČƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿ
ƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐČ͕ŬƵƌŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂ'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ŵĂǎŝŶĂŶƚŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶŝŽƐƵŵČ͘
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WĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĚĂƌďŽŬŽĚĞŬƐŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐŬŝĞŬǀŝĞŶĂŵĚĂƌďƵŽƚŽũƵŝ͕ŝƓĞŝŶĂŶēŝĂŵŝƓ'ƌƵƉĦƐťŵŽŶŝƿƐƵůĂƵŬƵƐƉĞŶƐŝŶŝŽ
ĂŵǎŝĂƵƐ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽǀŝĞŶŬĂƌƚŝŶĦϮŵĦŶ͘ĂƚůǇŐŝŶŝŵŽĚǇĚǎŝŽŝƓŵŽŬĂ͘
/ƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿƐĂǀŝŬĂŝŶĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐČŶĂƵĚŽŵŝƐŝƓŬĂƌƚŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘ŶŬƐēŝĂƵƉĂƚŝƌƚŽƐ
ŝƓůĂŝĚŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƐČŶĂƵĚŽŵŝƐůǇŐŝŽŵŝƐĚĂůŝŵŝƐƉĞƌǀŝĚƵƚŝŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŬŽůƚĂŵƉĂƉƌŝǀĂůŽŵĂŵŽŬĦƚŝŝƓŵŽŬČ͘ĦůŝƓŵŽŬƿƐČůǇŐƿ
ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ;ƐƵŵĂǎŝŶŝŵŽĂƌďĂƉĂĚŝĚŝŶŝŵŽͿĂƚƐŝƌĂĚħƐƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝŝƓŬĂƌƚŽ͘
/ƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƌĞŵŝĂŶƚŝƐĂŬƚƵĂƌŝŶŝĂŝƐťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝƐ͕ƚĂŝŬĂŶƚƉůĂŶƵŽũĂŵŽƐČůǇŐŝŶŝŽǀŝĞŶĞƚŽ
ŵĞƚŽĚČ͘8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐĨŝŬƐƵŽũĂŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŝƌĂƚƐƉŝŶĚŝƚƿŝƓŵŽŬƿĚĂďĂƌƚŝŶħǀĞƌƚħĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ
ƐƵĚĂƌǇŵŽĚĂƚČ͘ĂďĂƌƚŝŶĦŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿǀĞƌƚĦŶƵƐƚĂƚŽŵĂĚŝƐŬŽŶƚƵŽũĂŶƚťǀĞƌƚŝŶƚƵƐďƻƐŝŵƵƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐ͕
ƌĞŵŝĂŶƚŝƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦƐǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿ͕ŝƓƌĞŝŬƓƚƿƚĂƉĂēŝĂǀĂůŝƵƚĂŬĂŝƉŝƌŝƓŵŽŬŽƐ͕ŝƌŬƵƌŝƿŝƓŵŽŬĦũŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƐƉĂŶĂƓƵƐť
ŶƵŵĂƚŽŵČŝƓŵŽŬƿŵŽŬĦũŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͘ŬƚƵĂƌŝŶŝƐƉĞůŶĂƐŝƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝŝƓŬĂƌƚŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
Ϯ͘ϮϮ EĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵĂŝ
EĞĂƉŝďƌĦǎƚŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŶĦƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝƵƐƐƵǀĞƌƐůŽ
ũƵŶŐŝŵĂŝƐ͘:ŝĞǇƌĂĂƉƌĂƓŽŵŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƚƵŽƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝƚŝŬŝŵǇďĦ͕ŬĂĚĞŬŽŶŽŵŝŶħŶĂƵĚČĚƵŽĚĂŶƚǇƐŝƓƚĞŬůŝĂŝ
ďƵƐƉƌĂƌĂƐƚŝ͕ǇƌĂůĂďĂŝŵĂǎĂ͘
EĞĂƉŝďƌĦǎƚĂƐƚƵƌƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞŶĦƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐ͕ƚĂēŝĂƵũŝƐǇƌĂĂƉƌĂƓŽŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞƚƵŽŵĞƚ͕ŬĂŝǇƌĂ
ƚŝŬĦƚŝŶĂ͕ŬĂĚďƵƐŐĂƵƚŽƐƉĂũĂŵŽƐĂƌďĂĞŬŽŶŽŵŝŶĦŶĂƵĚĂ͘
Ϯ͘Ϯϯ WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ
WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ͕ŬƵƌŝĞƐƵƚĞŝŬŝĂƉĂƉŝůĚŽŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐĂƉŝĞ'ƌƵƉĦƐƉĂĚĦƚťĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƐƵĚĂƌǇŵŽĚŝĞŶČ
;ŬŽƌĞŐƵŽũĂŶƚǇƐťǀǇŬŝĂŝͿ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞǇƌĂĂƚƐƉŝŶĚŝŵŝ͘WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ͕ŬƵƌŝĞŶĦƌĂŬŽƌĞŐƵŽũĂŶƚǇƐťǀǇŬŝĂŝ͕ǇƌĂĂƉƌĂƓŽŵŝ
ƉĂƐƚĂďŽƐĞ͕ŬĂŝƚĂŝǇƌĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂ͘
Ϯ͘Ϯϰ dĂƌƉƵƐĂǀŝŽƵǎƐŬĂŝƚŽƐ
^ƵĚĂƌĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͕ƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝďĞŝƉĂũĂŵŽƐŝƌƐČŶĂƵĚŽƐŶĦƌĂƵǎƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚĂƌƉƵƐĂǀǇũĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƚƵŽƐ
ĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝĂƚƐŬŝƌĂƐd&^ůĞŝĚǎŝĂĂƌďĂƌĞŝŬĂůĂƵũĂƚŽŬŝŽƵǎƐŬĂŝƚǇŵŽ͘
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϯ

sĞƌƐůŽũƵŶŐŝŵĂŝ
ϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐϭϱĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ;ϭƉĂƐƚĂďĂͿ͘ƉƐŬĂŝƚŽƐƚŝŬƐůĂŝƐťƐŝŐŝũŝŵŽĚĂƚĂƉĂƐŝƌŝŶŬƚĂϮϬϭϮŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϯϬ
Ě͕͘ŶĞƐŶƵŽϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐϭϱĚ͘ŝŬŝϮϬϭϮŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϯϬĚ͘ĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐǀĞŝŬůŽƐĂƉŝŵƚǇƐďƵǀŽŶĞƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽƐ'ƌƵƉĞŝ͘
8ƐŝŐǇƚŽƚƵƌƚŽ͕ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƿũƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐťƐŝŐŝũŝŵŽĚŝĞŶČďƵǀŽƚŽŬŝŽƐ͗
EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
EĞŬŝůŶŽũĂŵĂƐŝƐƚƵƌƚĂƐ͕ťƌĂŶŐĂŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝ
/ƓƉŝƌŬĦũƿŝƌŬŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
<ŝƚĂƐƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐ
WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
/ƓǀŝƐŽƚƵƌƚŽ

ϭϯϵϯϰϴ
ϱϵϮϭϬϯϬ
ϭϴϲϬϳϮ
ϰϯϲϯϯ
ϲϭϮϬϴ
ϲϯϱϭϮϵϭ

/ůŐĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
<ŝƚŝƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
/ƓǀŝƐŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ

ϮϲϬϲϳϭϳ
ϲϭϰϮϵϬϴ
ϴϳϰϵϲϮϱ

8ŵŽŶĦƐŝĚĞŶƚŝĨŝŬƵŽũĂŵŽŐƌǇŶŽũŽƚƵƌƚŽƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦŝƓǀŝƐŽ
WŝƌŬŝŵŽĂƚůǇŐŝƐ
8ŝƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶŽƐŝƌƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐ
/ƓŬƵƌŝŽ͗
WƌĞƐƚŝǎĂƐ
WƌŝƉĂǎŝŶƚĂďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŬĂŝƉƐČŶĂƵĚŽƐ

;ϮϯϵϴϯϯϰͿ
ϱϲϬϳϳϳϭ
ϴϬϬϲϭϬϱ
ϰϰϳϬϴϮϯ
ϯϱϯϱϮϴϮ

WŝƌŬŝŵŽĂƚůǇŐŝƐ͕ŵŽŬĂŵĂƐŐƌǇŶĂŝƐŝĂŝƐƉŝŶŝŐĂŝƐ
8ŐǇƚŝŐƌǇŶŝĞũŝƉŝŶŝŐĂŝ
WŝƌŬŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐťŐǇƚƵƐŐƌǇŶƵŽƐŝƵƐƉŝŶŝŐƵƐ

ϱϲϬϳϳϳϭ
;ϲϭϮϬϴͿ
ϱϱϰϲϱϲϯ

WƌŝƉĂǎŝŶƚĂƐƉƌĞƐƚŝǎĂƐǇƌĂƐƵƐŝũħƐƐƵƉĂƚĞŬŝŵƵťƌŝŶŬČ͕ƚ͘Ǉ͘ĚĦůƚĞƌŵŝŶĂůƿƌŝŶŬŽƐƵǎĦŵŝŵŽŝƌŶƵŵĂƚŽŵĂƐŝŶĞƌŐŝũĂƐƵƉĂƓƚŽƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿǀĞŝŬůĂ͘'ƌǇŶĂƐŝƐ
ƚƵƌƚĂƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐ͕ƌĞŵŝĂŶƚŝƐƚŝŬƌŽƐŝŽŵŝƐǀĞƌƚĦŵŝƐ͘
sŝƐŽƐŝƓůĂŝĚŽƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵťƐŝŐŝũŝŵƵ͕ďƵǀŽťƚƌĂƵŬƚŽƐťŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶťŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽũĞďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ ͘
WĞƌůĂŝŬŽƚĂƌƉťŶƵŽťƐŝŐŝũŝŵŽĚĂƚŽƐŝŬŝϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ťƐŝŐǇƚĂĚƵŬƚĞƌŝŶĦťŵŽŶĦƐƵŐĞŶĞƌĂǀŽϮϵϬϯƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿƉĂũĂŵƿŝƌƉĂƚǇƌĦϰϬϮϵƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿ
ŶƵŽƐƚŽůť͘:ĞŝťƐŝŐŝũŝŵĂƐďƻƚƿťǀǇŬĚǇƚĂƐϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͕͘'ƌƵƉĦƐƉĂũĂŵŽƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƻƚƿĚŝĚĞƐŶĦƐϰϳƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿ͕ŽŐƌǇŶĂƐŝƐƌĞǌƵůƚĂƚĂƐ
ďƻƚƿŵĂǎĞƐŶŝƐϭϯϱϱƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿ͘
ƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚ͞ťƐŝŐŝũŝŵŽŵĞƚƵďƵǀŽǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐƐƵƐŝĚĂƌŝƵƐŝŽƉƌĞƐƚŝǎŽĂƚƐŝƉŝƌŬŝŵĂƐ͕ŽůŝŬħƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉƐƵŵŽŬĦƚŽƐƐƵŵŽƐŝƌ
ƚƵƌƚŽďĞŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐďƵǀŽƉƌŝƉĂǎŝŶƚĂƐƐČŶĂƵĚŽŵŝƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ;ϯϱϯϱϮϴϮůŝƚĂŝͿ͘ϮϬϭϮŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϯϬĚ͘
ĂƚƐŝƉĞƌŬĂŵŽũŝƉŝŶŝŐƵƐŐĞŶĞƌƵŽũĂŶēŝŽǀŝĞŶĞƚŽ;W'sͿǀĞƌƚĦďƵǀŽŶƵƐƚĂƚǇƚĂĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťƚƵƌƚŽŶĂƵĚŽũŝŵŽǀĞƌƚħ͕ŬƵƌŝďƵǀŽťǀĞƌƚŝŶƚĂĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚť
ŶƵŵĂƚŽŵĂƐďƻƐŝŵĂƐƉŝŶŝŐŝŶĞƐťƉůĂƵŬĂƐƉĂŐĂůǀĂĚŽǀǇďĦƐƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐĂƓƚƵŽŶĞƌŝƿŵĞƚƿĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐƉƌŽŐŶŽǌĞƐ͘WĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐƉƌŝĞůĂŝĚŽƐ͕ƚĂŝŬǇƚŽƐťǀĞƌƚŝŶĂŶƚ
ƚƵƌƚŽŶĂƵĚŽũŝŵŽǀĞƌƚħϮϬϭϮŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϯϬĚ͘ďƵǀŽƚŽŬŝŽƐ͕ŬĂŝƉĂƉƌĂƓǇƚĂƚŽůŝĂƵ͘
W'sǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϯϬĚ͘ƉƌŝŬůĂƵƐŽŶƵŽƚŽŬŝƿƉƌŝĞůĂŝĚƿ͗
ŝƐŬŽŶƚŽŶŽƌŵĂ;ƉƌŽĐ͘Ϳ

ϭϭ͕ϯ

DĞƚŝŶĦƉĂƐůĂƵŐƿƚĂƌŝĨƿĂƵŐŝŵŽŶŽƌŵĂ;ƉƌŽĐ͘Ϳ

ϲ

'ƌƵƉĦƐǀĂĚŽǀǇďĦƐŶƵŽŵŽŶĞ͕ƐǀĂƌďŝĂƵƐŝŽƐďĞŝůĂďŝĂƵƐŝĂŝŐĂůŝŶēŝŽƐŬŝƐƚŝƉƌŝĞůĂŝĚŽƐĂƚĞŝƚǇũĞǇƌĂƉĂũĂŵƿŬĞŝƚŝŵĂƐŝƐĚĦůƚĂƌŝĨƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵŽďĞŝĚŝƐŬŽŶƚŽ
ŶŽƌŵĂ͘WĂƐƚĂƌƿũƿƉƌŝĞůĂŝĚƿƚŝŬĦƚŝŶĂƐƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐŐĂůŝƐČůǇŐŽƚŝƉƌĞƐƚŝǎŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČ'ƌƵƉĦũĞ͕ƚ͘Ǉ͘ϭƉƌŽĐĞŶƚŝŶŝŽƉƵŶŬƚŽĚŝƐŬŽŶƚŽŶŽƌŵŽƐ
ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐŐĂůŝůĞŵƚŝƉƌĞƐƚŝǎŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČ͕ƐƵĚĂƌĂŶƚťϭϵϭϭƚƻŬƐƚ͘>ƚ͕͘ŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĂƌŝĨƿƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐϭƉƌŽĐĞŶƚŝŶŝƵƉƵŶŬƚƵŐĂůŝůĞŵƚŝƉƌĞƐƚŝǎŽ
ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČϯϱϯϰƚƻŬƐƚ͘>ƚ͘ŶƵŽƉƌĞƐƚŝǎŽĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϰ

WĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘

ϮϬϭϭŵ͘

hŶŝǀĞƌƐĂůŝŽƐŝŽƐƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ

ϵϳϭϵϮϲϳϰ

ϵϬϱϰϮϱϵϱ

ϯϳϯϯϮϲϰϴ

ϯϵϮϯϭϲϳϭ

WĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ

ϭϮϱϯϬϯϯϳ

ϭϬϲϲϰϭϵϭ

<ŝƚŽƐƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ

ϱϮϮϴϱϭϴ

ϱϭϴϭϯϴϲ

ϯϴϰϭϬϴϰϯ

ϯϳϱϴϵϱϰϲ

ϭϵϬϲϵϱϬϮϬ

ϭϴϯϮϬϵϯϴϵ

'ƌƵƉĦƐŬŝƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐĂƉŝŵĂƉĂƐůĂƵŐĂƐƐƵƐŝũƵƐŝĂƐƐƵƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚĂ͕ŵĂǎŵĞŶŝŶħŬŽŵŝƐŝŶħƉƌĞŬǇďČ͕ŶĞĂĚƌĞƐƵŽƚŽƐŝŽƐƌĞŬůĂŵŽƐŝƓŶĞƓŝŽũŝŵČŝƌŬŝƚĂ͘
ϮϬϭϮŵ͘ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƿũƿƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƉĂũĂŵƿĚŝĚĦũŝŵČϳ͕ϯƉƌŽĐ͕͘ůǇŐŝŶĂŶƚƐƵϮϬϭϭŵ͕͘ůĦŵĦƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚƿũƿƉĂƓƚŽŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝũŽƐƐŝƵŶƚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ͘
WĂũĂŵƿƵǎƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐĂƐŐĂƵƚĂϭϳ͕ϱƉƌŽĐ͘ĚĂƵŐŝĂƵĚĦůŝƓĂƵŐƵƐŝŽƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƓƚƵƐŝƵŶēŝĂŵƿƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿƐŝƵŶƚƿƐŬĂŝēŝĂƵƐ͘&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿ
ƉĂũĂŵƿŐĂƵƚĂϮϬϭϮŵ͘ϰ͕ϴƉƌŽĐ͘ŵĂǎŝĂƵ͕ůǇŐŝŶĂŶƚƐƵϮϬϭϭŵ͘<ŽŶŬƵƌĞŶĐŝŶĦƐĂƉůŝŶŬŽƐĚŝĚĦũŝŵĂƐ͕ƚĞŝŬŝĂŶƚťŵŽŬƿƐƵƌŝŶŬŝŵŽŝƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽƉĂƐůĂƵŐĂƐ͕
ƚƵƌĦũŽťƚĂŬŽƐƉĂũĂŵƿŝƓĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿŵĂǎĦũŝŵƵŝ͘
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ϱ

<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘

WĂƚĂůƉƿŶƵŽŵĂ
WĞůŶĂƐŝƓŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽͲŐƌǇŶĂƐŝƐƌĞǌƵůƚĂƚĂƐ
^ƉĞĐŝĂůĂƵƐƚŝƉŽĂƉŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϲ

ϮϬϭϭŵ͘

ϮϰϵϰϬϰϯ
Ͳ
ϰϱϳϰϮ
ϭϳϱϲϰϭ
ϮϳϭϱϰϮϲ

<ŝƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘

WĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝƐŬŝƌƚƿƉƌĞŬŝƿťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
ĂͿ
DŽŬĞƐēŝĂŝ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
8ƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶŽƐŝƌƚƵƌƚŽďĞŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐ͕ŶĞƉƌŝƉĂǎŝŶƚĂƐƉƌĞƐƚŝǎƵ
ZĞŬůĂŵĂŝƌƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝũĂ
ZǇƓŝŽƐČŶĂƵĚŽƐ
ďͿ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƐ
WĂƚĂůƉƿŶƵŽŵĂ
/ŶŬĂƐĂĐŝũĂŝƌƉĂůǇĚŽƐŵŽŬĞƐƚŝƐ
<ŽŶƐƵůƚĂĐŝŶĦƐ͕ĂƵĚŝƚŽŝƌĂƉƐĂƵŐŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ĐͿ
ĂŶŬƿƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ĚͿ
WĂƓƚŽǎĞŶŬůƿƐƉĂƵƐĚŝŶŝŵĂƐŝƌŐĂŵǇďĂ
ƌĂƵĚŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
<ŝƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ;ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐͿ
ĞͿ

ϮϮϵϭϬϬϰ
ϭϰϭϴϯϲϮ
ϭϱϲϰϲϰ
ϭϭϲϭϯϬ
ϯϵϴϭϵϲϬ

ϮϬϭϭŵ͘

ϲϭϱϲϮϱϱ
ϱϴϭϰϬϭϬ
ϯϳϱϯϬϵϮ
ϯϱϯϱϮϴϮ
ϯϬϳϬϱϯϱ
Ϯϳϲϯϯϯϯ
Ϯϳϭϴϴϱϲ
ϮϭϮϳϴϱϬ
ϭϴϮϲϯϬϱ
ϭϳϵϰϭϯϲ
ϮϴϯϰϰϮ
ϮϴϬϱϬϵ
Ϯϰϯϰϱϴ
;ϭϭϲϭϬϲϭϳͿ

ϯϴϭϯϭϳϴ
ϰϲϰϴϯϰϲ
Ͳ
Ͳ
ϭϴϭϬϬϵϭ
ϭϳϳϲϬϭϮ
Ͳ
ϭϯϲϳϵϲϭ
ϮϭϳϵϳϬϴ
ϴϯϲϱϳϯ
ϵϳϯϴϳϰ
ϯϱϴϬϲϳ
Ϯϭϯϴϲϯ
;ϱϭϱϲϮϱͿ

ϮϮϳϱϲϰϰϲ

ϭϳϰϲϮϬϰϴ

ĂͿWĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝƐŬŝƌƚƿƉƌĞŬŝƿťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦƉĂĚŝĚĦũŽ͕ŶĞƐϰϳ͕ϭƉƌŽĐ͘ƉĂĚŝĚĦũŽŵĂǎŵĞŶŝŶĦƐƉƌĞŬǇďŽƐĂƉǇǀĂƌƚĂ͘
ďͿZǇƓŝƿƐČŶĂƵĚŽƐƉĂĚŝĚĦũŽĚĦůƉĂƓƚƿŬŽŵƉŝƵƚĞƌŝǌĂǀŝŵŽƉƌŽũĞŬƚŽťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽ͕ĚĦůŶĂƵũƿŬůŝĞŶƚƿĂƉƚĂƌŶĂǀŝŵŽƐŬǇƌŝƿťƌĞŶŐŝŵŽ͘
ĐͿϮϬϭϮŵ͘ŬŽŶƐƵůƚĂĐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚŽƐĚŝĚĦũŽĚĦůƐƵŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵŝƐƐƵƐŝũƵƐŝƿŬŽŶƐƵůƚĂĐŝũƿ͘
ĚͿĂŶŬƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚŽƐƐƵŵĂǎĦũŽ͕ŶĞƐϮϬϭϭŵ͘ďƵǀŽƐƵĚĂƌǇƚĂ ŶĞŵĂǎĂŝƐƵƚĂƌēŝƿŝƌĚŝĚĞůħďĂŶŬŽƐČŶĂƵĚƿĚĂůťƐƵĚĂƌĦƐƵƚĂƌēŝƿƐƵĚĂƌǇŵŽ
ŵŽŬĞƐēŝĂŝďĞŝƉĂƐŬŽůƿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽŵŽŬĞƐēŝĂŝ͕ŬƵƌŝƿϮϬϭϮŵ͘ŶĞďƵǀŽ͘
ĞͿ<ŝƚƿƐČŶĂƵĚƿĂƚƐƚĂƚǇŵŽƉĂĚŝĚĦũŝŵČϮϬϭϮŵ͘ĚĂƵŐŝĂƵƐŝĂŝŶƵůĦŵĦƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƐƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽǀŝĞƚŽǀĦƐĞŶƵŽƐƚŽůŝŽŵĂǎŝŶŝŵĂƐ;ϭϲƉĂƐƚĂďĂͿ͘
ϳ

&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵŽƐŝƌƐČŶĂƵĚŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘

sĂůŝƵƚŽƐŬƵƌƐŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
WĂůƻŬĂŶƿƉĂũĂŵŽƐ
ĞůƐƉŝŶŝŐŝƿƉĂũĂŵŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵƿŝƓǀŝƐŽ
WĂůƻŬĂŶƿ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
;EƵŽƐƚŽůŝĂŝͿĚĦůǀĂůŝƵƚŽƐŬƵƌƐŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵŽ
<ŝƚŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚƿͿŝƓǀŝƐŽ
ϴ

EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ

WĂƚĞŶƚĂŝŝƌ
ůŝĐĞŶǌŝũŽƐ

WƌĞƐƚŝǎĂƐ

ϮϬϭϭŵ͘

ϭϯϯϯϮϬϳ
ϰϬϯ
ϭϱϳϲ
ϭϯϯϱϭϴϲ

ϭϬϱϬϲϴϰ
ϰϴϰϭ
ϭϬϬϬ
ϭϬϱϲϱϮϱ

;ϵϰϭϱϭϭͿ
;ϭϭϳϴϳϰϲͿ
;ϲϳϭϲͿ
;ϮϭϮϲϵϳϯͿ

;ϭϰϬϭϴϵϮͿ
;ϭϬϯϰϵϴϰͿ
;ϲϮϰϯͿ
;ϮϰϰϯϭϭϵͿ

WƌŽŐƌĂŵŝŶĦ
ťƌĂŶŐĂ

/ƓǀŝƐŽ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘

Ͳ

ϳϬϰϭϵ

ϰϭϬϲϱϲϭ

8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ

Ͳ

ϱϯϯϮϱϲ

ϭϭϮϲϱϵϱ

ϰϭϳϲϵϴϬ
ϭϲϱϵϴϱϭ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

Ͳ
Ͳ

;ϰϱϴϰϵͿ
ϱϱϳϴϮϲ

;ϭϯϯϳϴϯϮͿ
ϯϴϵϱϯϮϰ

;ϭϯϴϯϲϴϭͿ
ϰϰϱϯϭϱϬ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ

Ͳ

ϭϳϳϰϮϲϴ

ϭϰϱϯϵϴϰϰ

ϭϲϯϭϰϭϭϮ

^ƵŬĂƵƉƚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ

Ͳ

;ϭϮϭϲϰϰϮͿ

;ϭϬϲϰϰϱϮϬͿ

;ϭϭϴϲϬϵϲϮͿ

>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦ

Ͳ

ϱϱϳϴϮϲ

ϯϴϵϱϯϮϰ

ϰϰϱϯϭϱϬ

Ͳ

ϱϱϳϴϮϲ

ϯϴϵϱϯϮϰ

ϰϰϱϯϭϱϬ

ϰϰϳϬϴϮϯ

ϲϭϵϱ

ϭϯϯϭϱϯ

ϰϲϭϬϭϳϭ
ϲϵϰϱϰϴ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗťƐŝŐŝũŝŵĂƐ;ϯƉĂƐƚĂďĂͿ
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ

Ͳ

ϳϮϱϬϵ

ϲϮϮϬϯϵ

WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂŝƚĂƌƉŐƌƵƉŝƿ

Ͳ

ϮϱϮϮϳϬ

;ϮϱϮϮϳϬͿ

Ͳ

EƵƌĂƓǇŵĂŝ

Ͳ

;ϮͿ

;ϭϳϱϰͿ

;ϭϳϱϲͿ

Ͳ

;ϯϬϱϮϱϱͿ

;ϲϵϳϭϬϭͿ

;ϭϬϬϮϯϱϲͿ

ϰϰϳϬϴϮϯ

ϱϴϯϱϰϯ

ϯϲϵϵϯϵϭ

ϴϳϱϯϳϱϳ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦ
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ϰϰϳϬϴϮϯ

ϮϬϵϴϭϬϯ

ϭϱϬϯϱϮϰϯ

ϮϭϲϬϰϭϲϵ

Ͳ

;ϭϱϭϰϱϲϬͿ

;ϭϭϯϯϱϴϱϮͿ

;ϭϮϴϱϬϰϭϮͿ

ϰϰϳϬϴϮϯ

ϱϴϯϱϰϯ

ϯϲϵϵϯϵϭ

ϴϳϱϯϳϱϳ
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ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϴ

EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ĂůŝƐ'ƌƵƉĦƐŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝŽťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůǇŐŝϭϬϱϮϴϯϴϬůŝƚĂŝ͕ďƵǀŽǀŝƐŝƓŬĂŝĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂ;ϭϬϱϬϵϭϰϭůŝƚĂŝϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͕ƚĂēŝĂƵǀŝƐĚĂƌŶĂƵĚŽũĂŵĂǀĞŝŬůŽũĞ͘

ϵ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
ĞŵĦ

WĂƐƚĂƚĂŝŝƌ
ƐƚĂƚŝŶŝĂŝ

EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ

ϭϱϬϬϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭϱϰϴϬϳϲϳϳ
ϮϬϬϬϬϬ
;ϳϴϭϵϬϯͿ
Ͳ
;ϮϮϯϱϳϱͿ
;ϯϯϯϯϭϰϯͿ

ϭϭϭϬϯϲϴ
ϰϰϭϮϰ
Ͳ
;ϯϯϴͿ
Ͳ
;ϯϵϯϵϭϭͿ

ϰϯϵϯϰϱϯ
Ͳ
Ͳ
;ϮϱͿ
Ͳ
;ϲϬϮϵϳϵͿ

ϮϱϲϳϬϴϳ
ϭϱϬϴϮϴϲ
Ͳ
;ϵϲϮϲͿ
Ͳ
;ϭϮϵϮϳϬϰͿ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭϲϰϰϰϬϱϴϱ
ϭϳϱϮϰϭϬ
;ϳϴϭϵϬϯͿ
;ϵϵϴϵͿ
;ϮϮϯϱϳϱͿ
;ϱϲϮϮϳϯϳͿ

>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϱϬϲϲϵϬϱϲ

ϳϲϬϮϰϯ

ϯϳϵϬϰϰϵ

ϮϳϳϯϬϰϯ

ϲϮϬϬϬ

ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ

ϭϰϳϯϬϬϬϬ
Ͳ
;ϭϯϮϯϬϬϬϬͿ

Ϯϭϰϵϲϱϴϳϳ
;ϰϲϬϰϳϮϴϭͿ
;ϭϴϮϰϵϱϰϬͿ

ϭϭϳϴϰϳϬϵ
;ϭϭϬϮϰϰϲϲͿ
Ͳ

ϭϲϴϮϴϳϵϴ
;ϭϮϰϲϱϱϴϲͿ
;ϱϳϮϳϲϯͿ

ϮϰϴϭϮϭϬϵ
;ϮϭϵϴϮϵϯϯͿ
;ϱϲϭϯϯͿ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ

Ϯϴϯϭϴϯϰϵϯ
;ϵϭϱϮϬϮϲϲͿ
;ϯϮϭϬϴϰϯϲͿ

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϱϬϲϲϵϬϱϲ

ϳϲϬϮϰϯ

ϯϳϵϬϰϰϵ

ϮϳϳϯϬϰϯ

ϲϮϬϬϬ

ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϱϬϲϲϵϬϱϲ

ϳϲϬϮϰϯ

ϯϳϵϬϰϰϵ

ϮϳϳϯϬϰϯ

ϲϮϬϬϬ

ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
ϴϰϱϵϱ
;ϭϰϵϯϰϴϱϲͿ
ϭϬϬϭϬϬ
;ϲϱϴϲϯϭͿ
ϲϲϱϴϯϭ
;ϮϬϴϬϵϳϭϱͿ
;ϮϳϵϯϬϭϰͿ

Ͳ
ϰϱϲϳϭϳϱ
Ͳ
;ϰϴϴϵͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϯϵϵϰϲϳͿ

ϳϮϯϬϰ
Ͳ
Ͳ
;ϭϴϳϮϲͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϲϬϱϳϵϱͿ

ϱϴϰϴϳϮϲ
ϮϱϵϴϮϮϬ
;ϱϰϭϮͿ
;ϭϮϮϭϴϰͿ
Ͳ
;ϲϲϱϴϯϭͿ
Ͳ
;ϭϳϲϲϰϵϵͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϱϵϮϭϬϯϬ
ϳϮϰϵϵϵϬ
;ϭϰϵϰϬϮϲϴͿ
;ϰϱϲϵϵͿ
;ϲϱϴϲϯϭͿ
Ͳ
;ϮϬϴϬϵϳϭϱͿ
;ϱϱϲϰϳϳϱͿ

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϭϮϯϮϯϯϲϲ

ϰϵϮϯϬϲϮ

ϯϮϯϴϮϯϮ

ϴϲϲϬϬϲϯ

ϲϮϬϬϬ

ϭϯϬϳϬϲϳϮϯ

ϭϰϳϯϬϬϬϬ
Ͳ
;ϭϯϮϯϬϬϬϬͿ

ϭϲϯϭϮϲϬϱϲ
;ϰϬϮϳϱϴϱϰͿ
;ϭϬϱϮϲϴϯϲͿ

ϭϰϲϲϵϯϬϱ
;ϵϳϰϲϮϰϯͿ
Ͳ

ϭϱϴϴϴϭϵϮ
;ϭϮϭϱϳϰϯϳͿ
;ϰϵϮϱϮϯͿ

ϮϵϰϵϲϱϮϬ
;ϭϵϲϵϮϯϱϰͿ
;ϭϭϰϰϭϬϯͿ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ

ϮϯϳϵϳϮϬϳϯ
;ϴϭϴϳϭϴϴϴͿ
;ϮϱϯϵϯϰϲϮͿ

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϭϮϯϮϯϯϲϲ

ϰϵϮϯϬϲϮ

ϯϮϯϴϮϯϮ

ϴϲϲϬϬϲϯ

ϲϮϬϬϬ

ϭϯϬϳϬϲϳϮϯ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĂƌĚĂǀŝŵĂŝ
EƵƌĂƓǇŵĂŝ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐťŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶťƚƵƌƚČ

DĂƓŝŶŽƐŝƌ
ťƌĞŶŐŝŵĂŝ

dƌĂŶƐƉŽƌƚŽ
ƉƌŝĞŵŽŶĦƐ

<ŝƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐ
ƚƵƌƚĂƐ

EĞďĂŝŐƚĂ
ƐƚĂƚǇďĂ

/ƓǀŝƐŽ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗťƐŝŐŝũŝŵĂƐ
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĂƌĚĂǀŝŵĂŝ
EƵƌĂƓǇŵĂŝ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐťŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶťƚƵƌƚČ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐƚĂƌƉŐƌƵƉŝƿ
WĞƌŬĞůƚĂťƚƵƌƚČƐŬŝƌƚČƉĂƌĚǀŝŵƵŝ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

'ƌƵƉĦƐŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ƐƵĚĂƌŽϱϱϲϰϳϳϱůŝƚƵƐ;ϱϲϮϮϳϯϳůŝƚƵƐϮϬϭϭŵ͘Ϳ͘'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ
ŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĚĂůŝƐƉĂƐƚĂƚƿ͕ŬƵƌŝƿůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦďƵǀŽϰϬϲϲϮϵϮϯůŝƚĂŝďƵǀŽťŬĞŝƐƚĂnŬŝŽďĂŶŬƵŝŬĂŝƉƉĂƐŬŽůŽƐƵǎƐƚĂƚĂƐ;ϮϬƉĂƐƚĂďĂͿ͘
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϵ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
ĂůŝƐ 'ƌƵƉĦƐ ŝůŐĂůĂŝŬŝŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽ ƚƵƌƚŽ͕ ŬƵƌŝŽ ťƐŝŐŝũŝŵŽ ǀĞƌƚĦ ϮϬϭϮ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ůǇŐŝ ϯϭ ϱϮϮ Ϭϱϳ ůŝƚĂŝ͕ ďƵǀŽ ǀŝƐŝƓŬĂŝ ŶƵƐŝĚĦǀĦũƵƐŝ ;ϯϳ ϯϴϳ ϲϰϵ ůŝƚĂŝ
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͕ƚĂēŝĂƵǀŝƐĚĂƌŶĂƵĚŽũĂŵĂǀĞŝŬůŽũĞ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĂƐƚĂƚĂŝŝƌƐƚĂƚŝŶŝĂŝ
DĂƓŝŶŽƐŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝ

ϭϬϳϬϬϯϭ

ϭϱϳϰϳϭϱ

ϲϱϵϯϵϰϯ

ϵϲϵϱϬϰϯ

dƌĂŶƐƉŽƌƚŽƉƌŝĞŵŽŶĦƐ

ϲϬϮϯϵϲϲ

ϲϵϭϭϮϴϭ

ϭϰϲϳϭϭϲϮ

ϭϱϵϮϭϯϬϱ

<ŝƚĂťƌĂŶŐĂ͕ƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ͕ťƌĂŶŬŝĂŝŝƌťƌĞŶŐŝŶŝĂŝ
<ŝƚĂƐŝůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ

ϯϭϲϮϵϱϱ

ϯϮϴϱϯϬϱ

ϯϭϱϮϮϬϱϳ

ϯϳϯϴϳϲϰϵ

ϭϬ /ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐƐƵƐŝĚĞĚĂŝƓƉĂƐƚĂƚƿ͕ŝƓŶƵŽŵŽƚƿƉĂŐĂůǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐ͕ŬƵƌŝĞƵǎĚŝƌďĂŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵĂƐ͘

WĂƐƚĂƚĂŝ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐŝƓŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϲϴϯϯϬϲϯ
ϮϮϯϱϳϱ
;ϭϯϳϴϵϲͿ
ϲϵϭϴϳϰϮ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϬϬϲϬϭϬϳ
;ϯϭϰϭϯϲϱͿ
Ͳ
ϲϵϭϴϳϰϮ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐŝƓŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϲϵϭϴϳϰϮ
ϲϱϴϲϯϭ
;ϰϮϰϳϱϯͿ
ϳϭϱϮϲϮϬ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϵϴϲϯϭϭϱ
;ϮϳϭϬϰϵϱͿ
ϳϭϱϮϲϮϬ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐĂƉŝŵĂĚĂůťďŝƵƌƿƉĂƐƚĂƚƿŶƵŽŵŽũĂŵƿũƵƌŝĚŝŶŝĂŵƐŝƌĨŝǌŝŶŝĂŵƐĂƐŵĞŶŝŵƐ͘^ƵŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƵƚƵƌƚƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͕ŬƵƌŝĂƐƐƵĚĂƌŽ
ŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽƐČŶĂƵĚŽƐ͕ďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚǇƚŽƐ/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĚĂůŝƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝŽůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦďƵǀŽϮϯϰϳϭϳϱůŝƚĂŝďƵǀŽťŬĞŝƐƚĂnŬŝŽďĂŶŬƵŝŬĂŝƉƉĂƐŬŽůŽƐƵǎƐƚĂƚĂƐ;ϮϬ
ƉĂƐƚĂďĂͿ͘
'ƌƵƉĦƐǀĂĚŽǀǇďĦƐǀĞƌƚŝŶŝŵƵ͕ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƚŝŬƌŽũŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂŝŶĞƐŝƐŬŝƌŝĂŶƵŽďĂůĂŶƐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐ͘
ϭϭ WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
ϮϬϭϮŵ͘

WĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ;ƐČŶĂƵĚƿͿƉĂũĂŵƿŬŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝ͗
ƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝƿŵĞƚƿƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿĂƉƐŬĂŝƚǇƚŽƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ

Ͳ
;ϯϵϴϱϮϯͿ
;ϯϵϴϱϮϯͿ

ϮϬϭϭŵ͘
Ͳ
;ϭϰϲϯϴϳͿ
;ϭϰϲϯϴϳͿ

ĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉĂƚĞŝŬƚĂƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƉĂũĂŵƿƐƵŵĂ͕ƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶĂŵĞƚƿǀĞŝŬůŽƐƌĞǌƵůƚĂƚƵŝ͕ŐĂůŝďƻƚŝƐƵĚĞƌŝŶƚĂƐƵƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ
;ƐČŶĂƵĚŽŵŝƐͿ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽŵŝƐƚĂŝŬĂŶƚťƐƚĂƚǇŵĞŶƵŵĂƚǇƚČϭϱƉƌŽĐ͘ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚĂƌŝĨČƉĞůŶƵŝƉƌŝĞƓƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť͗
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϭϭ WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ

ϮϬϭϮŵ͘

WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐƚĂŝŬĂŶƚϭϱƉƌŽĐ͘ƚĂƌŝĨČ
EƵŽůĂƚŝŶŝĂŝƐŬŝƌƚƵŵĂŝ
WƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽŬŽƌĞŐĂǀŝŵĂŝ
>ĂŝŬŝŶƿũƿƐŬŝƌƚƵŵƿĂƚƐŝƌĂĚŝŵĂƐ;ŝƓŶǇŬŝŵĂƐͿ
EĞƉƌŝƉĂǎŝŶƚĂƐĂƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐŶƵŽŵŽŬĞƐƚŝŶŝŽŶƵŽƐƚŽůŝŽ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿƉĂũĂŵŽƐ

ϮϬϭϭŵ͘

ϭϬϭϮϵϬϱ
;ϮϳϯϱϭϬͿ
;ϮϱϴϴϮϬͿ
;ϯϮϯϭϯϴͿ
;ϱϱϱϵϲϬͿ

;ϭϯϮϰϭϭͿ
;ϭϯϵϳϲͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

;ϯϵϴϱϮϯͿ

;ϭϰϲϯϴϳͿ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚŽŬŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝ͗
DŽŬĞƐƚŝŶŝĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ
^ƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐƉƌŝĞƓƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČ

ϴϭϳϮϲϰϮ
ϭϰϬϭϮϰϭ
ϮϮϯϬϵϯϭ
ϭϭϴϬϰϴϭϰ

DŝŶƵƐ͗ƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐ͕ŐƌǇŶČũĂǀĞƌƚĞ

Ͳ

Ͳ

ϭϭϴϬϰϴϭϰ

ϭϳϮϰϰϰϭϴ

;ϭϬϲϮϵϯϴϯͿ
Ͳ
;ϭϬϲϮϵϯϴϯͿ

;ϭϮϳϯϴϳϮϳͿ
;ϮϵϯϭϳϯϳͿ
;ϭϱϲϳϬϰϲϰͿ

ϭϭϳϱϰϯϭ

ϭϱϳϯϵϱϰ

ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽŬŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝ͗
/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚĂƐŝƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ͕ŐƌǇŶČũĂǀĞƌƚĞ

ϭϬϱϰϳϵϯϲ
ϰϰϱϮϵϬϵ
ϮϮϰϯϱϳϯ
ϭϳϮϰϰϰϭϴ

ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƵǀŽĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŶĂƵĚŽũĂŶƚϭϱƉƌŽĐ͘ƚĂƌŝĨČ͘
ƚŝĚĦƚŽũŽ ƉĞůŶŽ ŵŽŬĞƐēŝŽ ƚƵƌƚĂƐ 'ƌƵƉĦƐ ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐ ďƻŬůĦƐ ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ ǇƌĂ ƐƵĚĞŶŐƚĂƐ ƐƵ ĂƚŝĚĦƚŽũŽ ƉĞůŶŽ ŵŽŬĞƐēŝŽ ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵ͕ ŶĞƐ ũŝĞ ĂďƵ ǇƌĂ ƐƵƐŝũħ
ƐƵƚĂƉĂēŝĂŵŽŬĞƐēŝƿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝũĂ͘
ϭϮ /ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

Ͳ

ϮϬϴϬϵϳϭϱ

ƚŝŵƚŝ͗ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϴϬϵϳϭϱ

Ͳ

;ϯϳϱϯϬϵϮͿ

Ͳ

ϭϳϬϱϲϲϮϯ

Ͳ

ϮϬϭϮŵ͘ŬĐŝŶĦƐĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽǀĂůĚǇďŽƐŶƵƚĂƌŝŵƵďƵǀŽƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐŐĂůŝŵŽƉĂƌĚƵŽƚŝŶĞŬŝůŶŽũĂŵŽũŽƚƵƌƚŽ;ƉĂƐƚĂƚƿͿƐČƌĂƓĂƐ͘dƵŽƐǀĂůĚǇďŽƐ
ƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƵƐŐĂůŝŵŽƉĂƌĚƵŽƚŝŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽǀŝĞŶĞƚƵƐ͕ŬƵƌŝĞŶĞďĞŶĂƵĚŽũĂŵŝ'ƌƵƉĦƐǀĞŝŬůŽũĞ͕ǇƌĂƉƌĂĚĦƚĂƐũƿĂŬƚǇǀƵƐƉĂƌĚĂǀŝŶĦũŝŵĂƐďĞŝǇƌĂƚŝŬĦƚŝŶĂ
ũƵŽƐƉĂƌĚƵŽƚŝƉĞƌĂƚĞŝŶĂŶēŝƵƐŵĞƚƵƐ͕'ƌƵƉĦƉĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŽŝƓŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽťŝůŐĂůĂŝŬťƚƵƌƚČƐŬŝƌƚČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝŝƌĂƉƐŬĂŝƚĦŵĂǎĞƐŶŝČũĂŝƓ
ďĂůĂŶƐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐĂƚĦŵƵƐƉĂƌĚĂǀŝŵŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ͕ƐŬŝƌƚŽƉĂƌĚƵŽƚŝ͕ƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦďƵǀŽťǀĞƌƚŝŶƚĂƌĞŵŝĂŶƚŝƐŶĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵƿ
ƚƵƌƚŽǀĞƌƚŝŶƚŽũƿĂƚůŝŬƚƵƚƵƌƚŽǀĞƌƚŝŶŝŵƵ͘
ϭϯ ƚƐĂƌŐŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ƚƐĂƌŐŽƐŝƌŵĞĚǎŝĂŐŽƐ
&ŝůĂƚĞůŝŶĦƉƌŽĚƵŬĐŝũĂ
WŝƌŬƚŽƐƉƌĞŬĦƐ͕ƐŬŝƌƚŽƐƉĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝ

ϰϲϴϰϵϳ

ƚŝŵƚŝ͗ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϳϯϴϳϰϵ

Ϯϴϴϴϰϴ

Ϯϲϴϯϳϴ

ϯϯϳϯϲϰϲ

ϮϯϬϯϲϬϰ

ϰϭϯϬϵϵϭ

ϯϯϭϬϳϯϭ

;ϭϯϯϵϵϰͿ

;ϭϵϭϵϰϲͿ

ϯϵϵϲϵϵϳ

ϯϭϭϴϳϴϱ

'ƌƵƉĦƐĂƚƐĂƌŐƿ͕ĂƉƐŬĂŝƚǇƚƿŐƌǇŶČũĂƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĞǀĞƌƚĞ͕ťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƐƵĚĂƌĦϭϯϯϵϵϰůŝƚƵƐ;ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ͳϭϵϭϵϰϲ
ůŝƚƵƐͿ͘ƚƐĂƌŐƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ƚƐĂƌŐƿ͕ŶƵƌĂƓǇƚƿťďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͕ƐƵŵĂϮϬϭϮŵ͘ƐƵĚĂƌĦϳϮϮϲϮϮϲůŝƚƵƐ;ϮϬϭϭŵ͘ͲϲϲϯϱϰϴϳůŝƚƵƐͿ͘
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ϭϰ /ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

WŝƌŬĦũƿťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂƐ͕ďĞŶĚƌČũČǀĞƌƚĞ
WŝƌŬĦũƿťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϲϭϱϲϬϮϬ
;ϭϱϬϴϴϳϲͿ

ϭϱϵϭϮϰϯϮ
;ϭϱϯϱϮϬϰͿ

ϭϰϲϰϳϭϰϰ

ϭϰϯϳϳϮϮϴ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂďĞƉƌŽĐĞŶƚĦƐŝƌƉĂƉƌĂƐƚĂŝũƿĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐǇƌĂϯϬĚŝĞŶƿ͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐǇƌĂƚŽŬƐ͗
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ
sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ͕ƉƌŝƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐƉĞƌŵĞƚƵƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

ϭϱϯϱϮϬϰ
;ϮϲϯϮϴͿ
ϭϱϬϴϴϳϲ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐŝƌŬŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͕ŬĂŝǀĂĚŽǀǇďĦǇƌĂϭϬϬƉƌŽĐ͘ťƐŝƚŝŬŝŶƵƐŝ͕ŬĂĚƐƵŵĂŶĞďƵƐƐƵƐŝŐƌČǎŝŶƚĂ͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿƐĞŶĂƚŝĞƐĂŶĂůŝǌĦϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘;ĂƚĦŵƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČͿ͗

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕
ŬƵƌŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐ
ŶĦƌĂƉƌĂĦũħƐ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƿƚĞƌŵŝŶĂƐũĂƵƉƌĂĦũħƐ͕ƚĂēŝĂƵ
ũŽŵƐŶĦƌĂĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϯϬʹϲϬĚŝĞŶƿ ϲϬʹϵϬĚŝĞŶƿ ϵϬʹϭϴϬĚŝĞŶƿ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϬϴϳϭϰϮϳ
ϭϬϲϬϬϮϴϲ

ϮϯϯϬϵϰϱ
ϯϭϲϳϰϵϭ

ϰϬϲϵϲϬ
ϯϬϱϵϭϮ

ϱϭϲϴϵϴ
ϯϴϵϭϰϳ

ĚĂƵŐŝĂƵŶĞŝ
ϭϴϬĚŝĞŶƿ

/ƓǀŝƐŽ

ϮϱϬϵϵϴ
ϭϴϰϯϬϴ

ϭϰϯϳϳϮϮϴ
ϭϰϲϰϳϭϰϰ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝƐŶĦƌĂƉƌĂĚĞůƐƚĂƐďĞŝũĂŵŶĦƌĂĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ͕ŬŽŬǇďĦ
EĦƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƐƵĚĂƌǇŵŽĚĂƚĂŝŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶĦƌĂƉĂĚĞŶŐƚŽƐďĞŝũƿǀĞƌƚĦŶĦƌĂƐƵŵĂǎŝŶƚĂ͕ŶĞďƵƐĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘

ϭϱ /ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ĂƚĞŝŶĂŶēŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƐČŶĂƵĚŽƐŝƌƐƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭ ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

^ƵŬĂƵƉƚŽƐƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƉĂũĂŵŽƐ
ƚĞŝŶĂŶēŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƐČŶĂƵĚŽƐ
/ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝƵǎƉĂƐůĂƵŐĂƐ

ϭϵϲϳϯϳϳϴ
ϲϮϵϯϲϴ
ϭϲϯϴϱϯϮ
Ϯϭϵϰϭϲϳϴ

ϭϵϱϰϰϵϭϯ
ϯϲϴϲϰϬ
ϮϴϱϭϴϬϯ
ϮϮϳϲϱϯϱϲ

^ƵŬĂƵƉƚƿƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƉĂũĂŵƿƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞ'ƌƵƉĦĂƉƐŬĂŝƚŽƐƵƚĞŝŬƚĂƐƉĂƐůĂƵŐĂƐƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŵƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƻŶĂŐĂůƵƚŝŶĂŝƐƵĚĞƌŝŶƚŽƐŝƌ
ƐČƐŬĂŝƚŽƐŝƓƌĂƓŽŵŽƐƚŝŬƐĞŬĂŶēŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐƉŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂƚŽƐ͘
ϭϲ <ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐ
ƉĂƐůĂƵŐƿŬŽŵƉĞŶƐĂǀŝŵŽŐĂƵƚŝŶĂƐƵŵĂ
ǀĂŶƐŝŶŝĂŝŵŽŬĦũŝŵĂŝťďŝƵĚǎĞƚČ
<ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

;ĂͿ
;ďͿ

ϴϬϮϯϭϰϯ
ϴϮϱϲϴ
ϭϬϭϴϴϲϭ
ϵϭϮϰϱϳϮ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

Ͳ
ϱϲϰϵϯ
ϭϳϬϯϵϲ
ϮϮϲϴϴϵ

ĂͿϮϬϭϮŵ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦŶƵƐƚĂƚĦƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐŽƐƚĂƌŝĨƵƐ
ŵĂǎĞƐŶŝƵƐŶĞŝƓŝŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͘EƵŽϮϬϭϮŵĞƚƿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐWĂƓƚŽťƐƚĂƚǇŵĞƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐƚŽŬŝƿƐČŶĂƵĚƿŝƌƚĂƌŝĨƿƐŬŝƌƚƵŵŽĚĞŶŐŝŵĂƐŝƓ
ǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽůĦƓƿƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦƐŶƵƐƚĂƚǇƚČƚǀĂƌŬČ͘ĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌƓŝƿŵĞƚƿĚǀǇůŝŬĂŵĦŶĞƐŝƿƉĂƚǇƌĦϭϯ͕ϲŵŝůŝũŽŶƿůŝƚƿ
ŶƵŽƐƚŽůťƚĞŝŬĚĂŵĂƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐČ͘WĞƌϮϬϭϮŵĞƚƵƐĞŶĚƌŽǀĞŝďƵǀŽ
ŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚĂϱϱϴϬϬϬϬ>ƚŶƵŽƐƚŽůŝƿ͕ŽůŝŬƵƐŝĚĂůŝƐŶƵŽƐƚŽůŝƿďƵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚĂĂƚůŝŬƵƐŵĞƚŝŶťƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿ
ƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐŽƐƐČŶĂƵĚƿĂƵĚŝƚČ͘>ŝŬƵƐŝŶĞŐĂƵƚĂϮϬϭϮŵĞƚƿƉŝƌŵŽƉƵƐŵĞēŝŽŬŽŵƉĞŶƐĂĐŝũŽƐƐƵŵĂŝƌϮϬϭϮŵĞƚƿĂŶƚƌŽƉƵƐŵĞēŝŽ
ƐƵŬĂƵƉŝŵĂƐƐƵĚĂƌŽϴϬϮϯϭϰϯůŝƚƵƐ͘
ďͿ<ŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿƉĂĚŝĚĦũŝŵČϮϬϭϮŵ͘ŶƵůĦŵĦŐƌČǎŝŶƚŝŶĂƐƉƌŝĚĦƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŵŽŬĞƐƚŝƐ͘
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ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϭϳ WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WŝŶŝŐĂŝďĂŶŬĞ
WŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽũĞ
WŝŶŝŐĂŝŬĞůǇũĞ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϰϬϳϯϬϴ

ϳϳϵϭϮϲ

ϱϮϵϰϯϮϯ

Ϯϴϵϰϱϵϲ

ϱϯϬϴϴϯϱ
ϭϮϬϭϬϰϲϲ

ϴϮϯϲϮϴϯ
ϭϭϵϭϬϬϬϱ

ϭϴ 8ƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ǀĂůƐƚǇďĞŝƉƌŝŬůĂƵƐŽϭϭϯϬϳϰϰϭϬƉĂƉƌĂƐƚƿũƿĞŶĚƌŽǀĦƐĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦǇƌĂϭůŝƚĂƐ͘ϮϬϭϮ
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ǀŝƐŽƐĂŬĐŝũŽƐďƵǀŽƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘
ϭϵ ZĞǌĞƌǀĂŝ
WƌŝǀĂůŽŵĂƐŝƐ
aŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐǇƌĂƉƌŝǀĂůŽŵĂƐƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐŬĐŝŶŝƿďĞŶĚƌŽǀŝƿťƐƚĂƚǇŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐ͘<ĂƐŵĞƚŝŶŝƐƉĞƌǀĞĚŝŵĂƐťťƐƚĂƚǇŵŽŶƵŵĂƚǇƚČƌĞǌĞƌǀČ
ƐƵĚĂƌŽϱƉƌŽĐ͘ŐƌǇŶŽũŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶŽ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞĨŝŶĂŶƐŝŶħĂƉƐŬĂŝƚČƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŶēŝƵƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚƵƐ͕ŝƌ
ǇƌĂƉƌŝǀĂůŽŵĂƐƚŽů͕ŬŽůƓŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐƉĂƐŝĞŬŝĂϭϬƉƌŽĐ͘ĂŬĐŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽ͘ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞďƵǀŽƐƵĨŽƌŵĂǀƵƐŝƉƌŝǀĂůŽŵŽũŽƌĞǌĞƌǀŽ͕ŶĞƐ
ŝŬŝƚŽůĚŝƌďŽŶƵŽƐƚŽůŝŶŐĂŝ͘ϮϬϭϮŵ͘ƐŬŝƌƐƚǇĚĂŵĂŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚČũťϮϬϭϭŵ͘ƉĞůŶČĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌǀĞĚĦϭϰϳϮϳϭůŝƚƵƐťƉƌŝǀĂůŽŵČũťƌĞǌĞƌǀČ͘ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦĚŝƌďŽƉĞůŶŝŶŐĂŝ͕ƚŽĚĦů͕ƐŬŝƌƐƚĂŶƚϮϬϭϮŵ͘ŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚČũťƉĞůŶČ͕ϱƉƌŽĐ͘ŐƌǇŶŽũŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶŽďƵƐƉĞƌǀĞƐƚŝťƉƌŝǀĂůŽŵČũť
ƌĞǌĞƌǀČ͘
ϮϬ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ůŐĂůĂŝŬĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
ĂŶŬƿƉĂƐŬŽůŽƐ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
dƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐ
ĂŶŬƿƉĂƐŬŽůŽƐʹŝůŐĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿĚĂůŝƐ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿŝƓǀŝƐŽ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϭϯϬϵϳϯϰ
ϭϵϯϭϱϬϭ
ϮϯϮϰϭϮϯϱ

ϮϭϰϯϰϯϮϱ
Ͳ
ϮϭϰϯϰϯϮϱ

ϱϳϬϬϬ
ϱϵϭϰϭϯ
ϲϰϴϰϭϯ
Ϯϯϴϴϵϲϰϴ

Ͳ
ϰϳϴϭϱϯ
ϰϳϴϭϱϯ
ϮϭϵϭϮϰϳϴ

/ůŐĂůĂŝŬŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿ;ŝƓƐŬǇƌƵƐůŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐͿŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂŝ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ
WŽƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

ϱϳϬϬϬ
Ͳ
ϮϭϯϬϵϳϯϰ
Ϯϭϯϲϲϳϯϰ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
Ͳ
ϰϰϬϳϱϰϮ
ϭϳϬϮϲϳϴϯ
ϮϭϰϯϰϯϮϱ

ϮϬϭϮ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ŶĞŐƌČǎŝŶƚŽƐ ƉĂƐŬŽůŽƐ ƉĂůƻŬĂŶƿ ŶŽƌŵĂ͗ ϯ ŵĦŶ͘ s/>/KZ н Ϯ͕ϴ ƉƌŽĐ͘ ϮϬϭϭ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ŶĞŐƌČǎŝŶƚƿ ƉĂƐŬŽůƿ ƉĂůƻŬĂŶƿ
ŶŽƌŵŽƐ͗ϯŵĦŶ͘s/>/KZнϮ͕ϴƉƌŽĐ͕͘ϭŵĦŶ͘s/>/KZнϮ͕ϮƉƌŽĐ͘
ĂůŝƐ 'ƌƵƉĦƐ ŝůŐĂůĂŝŬŝŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽ ƚƵƌƚŽ ŝƌ ŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽ ƚƵƌƚŽ͕ ŬƵƌŝŽ ϮϬϭϮ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ůŝŬƵƚŝŶĦ ǀĞƌƚĦ ďƵǀŽ ĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝ ůǇŐŝ ϰϬ ϲϲϮ ϵϮϯ ůŝƚĂŵƐ ŝƌ Ϯ
ϯϰϳϭϳϱůŝƚĂŵƐ͕ǇƌĂťŬĞŝƐƚĂnŬŝŽďĂŶŬƵŝŬĂŝƉƵǎƐƚĂƚĂƐƵǎƉĂƐŬŽůČ;ϵŝƌϭϬƉĂƐƚĂďŽƐͿ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŶĞƉĂŶĂƵĚŽƚƿŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũƿŝƌƐČƐŬĂŝƚƿůŝŬƵēŝƿƉĞƌǀŝƌƓŝƿƐƵŵĂƐƵĚĂƌĦϭϴϭϵϬϮϲϲůŝƚĂŝ;ϮϬϭϭŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ͲϭϯϬϲϱϲϳϱ
ůŝƚĂŝͿ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐťŵŽŬĂƐĂƚĞŝƚǇũĞƉĂŐĂůŝƓƉĞƌŬĂŵŽƐŝŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƐƵĚĂƌŽ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ
ƻƐŝŵŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽůŝǌŝŶŐŽƉĂůƻŬĂŶƿƐČŶĂƵĚŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽůŝǌŝŶŐŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĚĂďĂƌƚŝŶĦǀĞƌƚĦ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϲϳϮϬϰϴ

ϰϴϱϭϵϬ

ϮϬϰϭϬϵϭ
Ϯϳϭϯϭϯϵ
;ϭϵϬϮϮϱͿ
ϮϱϮϮϵϭϰ

Ͳ
ϰϴϱϭϵϬ
;ϳϬϯϳͿ
ϰϳϴϭϱϯ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝǌŝŶŐŽƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͗ϲŵĦŶ͘hZ/KZнϮƉƌŽĐ͘ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐůŝŬƵēŝŽĞƵƌĂŝƐƉĂůƻŬĂŶƿ
ŶŽƌŵĂƐǀǇƌƵŽũĂƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽϯŵĦŶ͘hZ/KZнďĂŶŬŽŶƵƐƚĂƚǇƚĂƉĂůƻŬĂŶƿŵĂƌǎĂϮ͕ϵƉƌŽĐ͘ŝƌĚĂůŝĞƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐůŝŬƵēŝŽůŝƚĂŝƐ
ƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂƐǀǇƌƵŽũĂƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽϲŵĦŶ͘s/>/KZнďĂŶŬŽŶƵƐƚĂƚǇƚĂƉĂůƻŬĂŶƿŵĂƌǎĂϮ͕ϰƉƌŽĐ͘
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ϮϬ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
WĂŐĂůĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐŶƵŽŵŽũĂŵČ'ƌƵƉĦƐƚƵƌƚČƐƵĚĂƌŽ ͗

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WƌŽŐƌĂŵŝŶĦťƌĂŶŐĂ
<ŽŵƉŝƵƚĞƌŝŶĦťƌĂŶŐĂ
8ƌĞŶŐŝŵĂŝ;ƚĞƌŵŝŶĂůĂŝͿ
dƌĂŶƐƉŽƌƚŽƉƌŝĞŵŽŶĦƐ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

Ͳ
Ͳ
ϰϵϴϰϱϴϬ

ϳϳϬϮ
ϯϳϵϯϮϵ
Ͳ

Ͳ
ϰϵϴϰϱϴϬ

ϵϬϭϱϱϬ
ϭϮϴϴϱϴϭ

'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝǇƌĂŝƓƌĞŝŬƓƚŝůŝƚĂŝƐĂƌďĂĞƵƌĂŝƐ͕ŬƵƌŝƿŬƵƌƐĂƐǇƌĂĨŝŬƐƵŽƚĂƐůŝƚŽĂƚǎǀŝůŐŝƵ͕ƚŽĚĦůƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚŽƐƌŝǌŝŬŽƐŶĦƌĂ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐƐČůǇŐŽƐĞŶĦƌĂŶƵŵĂƚǇƚĂĂƉƌŝďŽũŝŵƿ'ƌƵƉĦƐǀĞŝŬůĂŝ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂŝƐƵĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝƐ͕ƉĂƉŝůĚŽŵŽŵŝƐƐŬŽůŽŵŝƐĂƌƉĂƉŝůĚŽŵĂŝůŐĂůĂŝŬĞŶƵŽŵĂ͘
Ϯϭ sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂŝƌƉĂŶĂƵĚĂ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦǇƌĂƐƵĚĂƌŝƵƐŝϰϬϱŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝĂƐŶƵŽŵŽũĂϮϬϱϴϵŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘EĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚƿƐƵƚĂƌēŝƿǇƌĂ
ϭϲϱ͕ŽϱϰƐƵƚĂƌēŝƿŐĂůŝŽũŝŵŽůĂŝŬĂƐďĂŝŐŝĂƐŝϮϬϭϯŵ͕͘ƚĂēŝĂƵƓŝĂƐƐƵƚĂƌƚŝƐŶƵŵĂƚŽŵĂƉƌĂƚħƐƚŝ͘sŝĚƵƚŝŶĦƐǀŝĞŶŽŵĦŶĞƐŝŽŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵŽƐǇƌĂϮϬϰϯϲϬůŝƚƿ͘
ϮϬϭϮŵ͘'ƌƵƉĦŐĂǀŽϮϰϱϮϯϮϬůŝƚƿŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵƿ͕ŽϮϬϭϭŵ͘ͲϮϮϵϭϬϬϰůŝƚƵƐ͘
EƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌēŝƿŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵĂƐĂƚĞŝƚǇũĞƉĂŐĂůƐƵĚĂƌǇƚĂƐǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵĚĂƌŽ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϵϰϭϱϬϮ

ϭϯϵϲϯϮϯ

ϯϲϱϯϮϮϭ

ϭϴϬϬϮϵϳ

WŽƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

Ͳ

ϭϮϴϯϬϰ

ϱϱϵϰϳϮϯ

ϯϯϮϰϵϮϰ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦǇƌĂƐƵĚĂƌŝƵƐŝϮϳϮŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝĂƐŶƵŽŵŽũĂƐŝϭϲϮϵϳŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƵƐďĞŝǀŝĞƚĂƐ
ƚĞƌŵŝŶĂůĂŵƐ͘/ƓƓŝƿƐƵƚĂƌēŝƿϵϲƐƵƚĂƌƚǇƐǇƌĂŶĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽƐ͕ŽŬŝƚŽƐƐƵƚĂƌƚǇƐǇƌĂƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽƐŝƌũƿŐĂůŝŽũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐ͕ĞƐĂŶƚƉŽƌĞŝŬŝƵŝŝƌƓĂůŝŵƐƐƵƐŝƚĂƌƵƐ͕
ďƵƐƉƌĂƚħƐŝĂŵĂƐ͘sŝĚƵƚŝŶĦƐǀŝĞŶŽŵĦŶĞƐŝŽŶƵŽŵŽƐƐČŶĂƵĚŽƐǇƌĂϭϵϭϵϱϭůŝƚĂŝ͘'ƌƵƉĦϮϬϭϮŵ͘ƉĂƚǇƌĦϮϯϬϯϰϭϬůŝƚƿŶƵŽŵŽƐƐČŶĂƵĚƿ͕ŽϮϬϭϭŵ͘Ͳϭ
ϯϲϳϵϲϭůŝƚƿ͘
EƵŽŵŽƐťŵŽŬĂƐĂƚĞŝƚǇũĞƉĂŐĂůƐƵĚĂƌǇƚĂƐǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵĚĂƌŽ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ
WŽƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϱϴϰϬϳϰϰ

ϭϬϮϬϲϴϵ

ϭϵϰϰϵϰϴϳ

ϯϱϯϵϰϰϮ

ϭϯϲϳϴϳϮ
ϮϲϲϱϴϭϬϯ

ϯϭϬϳϭϱ
ϰϴϳϬϴϰϲ

'ƌƵƉĦŶƵŽŵŽũĂƐŝǎĞŵħŝƓǀĂůƐƚǇďĦƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶƵŽŵŽƐƚĞƌŵŝŶĂƐǇƌĂϱͲϵϵŵ͘DĞƚŝŶŝƐŶƵŽŵŽƐŵŽŬĞƐƚŝƐƐƵĚĂƌŽĂƉŝĞϮϳϮƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿ͘
'ƌƵƉĦƚƵƌŝƐƵĚĂƌŝƵƐŝϮƉĂŶĂƵĚŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵƉĂŶĂƵĚŽƐŐĂǀĦũĂŝƐ͘ aŝƿƐƵƚĂƌēŝƿƉĂŐƌŝŶĚƵ'ƌƵƉĦŶƵŽŵŽũĂϭϭϱ͕ϭϭŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘WĂŶĂƵĚŽƐ
ďƻĚƵŶƵŽŵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƵǀŽϭϯϴϵϵϵůŝƚĂŝ͘sŝĞŶĂƉĂŶĂƵĚŽƐƚĞŝŬŝŵŽƐƵƚĂƌƚŝƐǇƌĂƚĞŵŝŶƵŽƚĂ;ŝŬŝϮϬϭϱŵ͘Ϳ͕ǀŝĞŶĂ
ƐƵƚĂƌƚŝƐͲŶĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚĂ͘
'ƌƵƉĦƚƵƌŝƐƵĚĂƌŝƵƐŝϳϳƉĂŶĂƵĚŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵƉĂŶĂƵĚŽƐĚĂǀĦũĂŝƐ͘aŝƿƐƵƚĂƌēŝƿƉĂŐƌŝŶĚƵ'ƌƵƉĦŶƵŽŵŽũĂƐŝϮϴϱϬŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘
EĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽŵŝƐƐƵƚĂƌƚŝŵŝƐŶƵŽŵŽũĂŵĂϮϯϭϳŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝĂŝŵĞƚƌĂŝƉĂƚĂůƉƿ͕ŬŝƚŽƐƐƵƚĂƌƚǇƐǇƌĂƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽƐ;ŝŬŝϮϬϭϯͲϮϬϮϯŵ͘Ϳ͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌēŝƿƐČůǇŐŽƐĞŶĦƌĂŶƵŵĂƚǇƚĂĂƉƌŝďŽũŝŵƿ'ƌƵƉĦƐǀĞŝŬůĂŝ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂŝƐƵĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝƐ͕ƉĂƉŝůĚŽŵŽŵŝƐƐŬŽůŽŵŝƐĂƌƉĂƉŝůĚŽŵĂŝůŐĂůĂŝŬĞ
ŶƵŽŵĂ͘
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ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ϮϮ /ůŐĂůĂŝŬĦƐŝƓŵŽŬŽƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ
ϮϬϭϭŵ͘ŝƌϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦƐŝůŐĂůĂŝŬĞƐŝƓŵŽŬĂƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐƐƵĚĂƌŽŝůŐĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͕ƐƵƐŝũħƐƵǀŝĞŶŬĂƌƚŝŶĦŵŝƐ
ŝƓŵŽŬŽŵŝƐŝƓĞŝŶĂŶƚŝĞŵƐťƉĞŶƐŝũČĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͘^ƵƓŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĂƉƐŬĂŝƚǇŵƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐČŶĂƵĚŽƐťƚƌĂƵŬƚŽƐť'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ
ŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ĞŵŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐƉĞŶƐŝũŝŶŝƿŝƓŵŽŬƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐŬŝƚŝŵĂƐ͗
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

ϮϬϴϴϯϬϴ

WĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ

ϰϯϲϬϲ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

Ϯϭϯϭϵϭϰ

WĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐƉƌŝĞůĂŝĚŽƐ͕ŶĂƵĚŽƚŽƐťǀĞƌƚŝŶĂŶƚƉĞŶƐŝũŝŶŝƿŝƓŵŽŬƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͕ǇƌĂƓŝŽƐ͗

ŝƐŬŽŶƚŽŶŽƌŵĂ
ĂƌďƵŽƚŽũƿŬĂŝƚŽƐƌŽĚŝŬůŝƐ
DĞƚŝŶŝƐĂƚůǇŐŝŶŝŵŽĂƵŐŝŵĂƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϱ͕ϳϭͲϲ͕ϮϮƉƌŽĐ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϱ͕ϳϲƉƌŽĐ͘

ϭϬͲϭϱƉƌŽĐ͘

ϭϱƉƌŽĐ͘

ϯƉƌŽĐ͘

ϯƉƌŽĐ͘

Ϯϯ <ŝƚŽƐŝůŐĂůĂŝŬĦƐƐŬŽůŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŬŝƚŽƐĞŝůŐĂůĂŝŬĦƐĞƐŬŽůŽƐĞǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂϭϯϴϴϭϰϬϬůŝƚƿŵŽŬĦƚŝŶĂƐƵŵĂhͣ^ŬĂůĂΗ͕ƐƵƐŝũƵƐŝƐƵǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽ
ƉŝƌŬŝŵƵ͘>Z'ĞŶĞƌĂůŝŶŝŽƉƌŽŬƵƌŽƌŽƉĂǀĂĚƵŽƚŽũĂƐǇƌĂƉĂƚĞŝŬħƐŝĞƓŬŝŶťĚĦůĞŶĚƌŽǀĦƐŝƌhͣ^ŬĂůĂΗƐƵĚĂƌǇƚŽƐǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽƉŝƌŬŝŵŽͲƉĂƌĚĂǀŝŵŽ
ƐƵƚĂƌƚŝĞƐŶƵƚƌĂƵŬŝŵŽ;ϮϴƉĂƐƚĂďĂͿ͘
Ϯϰ 'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ
'ĂůƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐĂƚŽƐƚŽŐƿƌĞǌĞƌǀĂƐ
<ŝŶƚĂŵŽƐĚĂƌďŽƵǎŵŽŬĞƐēŝŽĚĂůŝĞƐƐƵŬĂƵƉŝŵĂƐ
<ŝƚĂ

;ĂͿ
;ďͿ

ϮϬϲϮϯϯϬϵ
ϮϭϳϬϵϳϲϱ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϭϳϳϴϭϳϮϮ
Ϯϭϲϵϵϭϲϰ

ϳϮϬϵϲϵϲ

ϱϴϵϴϱϴϳ

ϭϱϬϵϮϰϯ
ϰϮϲϴϭϳ

ϭϲϲϱϯϴϭ
ϴϮϱϬϬ

ϱϭϰϳϴϴϯϬ

ϰϳϭϮϳϯϱϰ

ĂͿ'ĂƵƚƵƐŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƵƐĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝƐƵĚĂƌŽŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝƵǎƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚČ͘
ďͿ'ĂůƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵŬĂƵƉƚĂƐƐČŶĂƵĚĂƐƐƵĚĂƌŽŝƓƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚƿŐĂƵƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƵƐŐĂůƵƚŝŶĂŝƐƵĚĞƌŝŶƚŽƐŝƌƐČƐŬĂŝƚŽƐƵǎũĂƐďƵƐŐĂƵƚŽƐ
ƚŝŬƉŽŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂƚŽƐ͘
Ϯϱ <ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

^ƵĚĂƌďŽƐĂŶƚǇŬŝĂŝƐƐƵƐŝũħťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
DŽŬĞƐēŝĂŝ;ŝƓƐŬǇƌƵƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚťͿ
<ŝƚĂ
<ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϮϳϬϮϭϳϱ
ϱϵϮϱϰϱ
ϭϴϴϭϳ
ϯϯϭϯϱϯϳ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϮϳϰϮϱϳϲ
ϳϲϲϱϴϯ
ϲϮϰϵ
ϯϱϭϱϰϬϴ

Ϯϲ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƌŝǌŝŬŽƐǀĂůĚǇŵĂƐ
<ƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬĂ
'ƌƵƉĦƐǀĂĚŽǀǇďĦŵĂŶŽ͕ũŽŐŵĂŬƐŝŵĂůŝŬƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬĂǇƌĂůǇŐŝŝƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŬŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ƉŝŶŝŐƿŝƌƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿƐƵŵĂŝ͕
ĂƚĦŵƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƐƵĚĂƌǇŵŽĚŝĞŶČ͘'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌŝƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽƐŬƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬŽƐ
ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝũŽƐ͘<ƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬĂǇƌĂǀĂůĚŽŵĂƌĞŐƵůŝĂƌŝĂŝĂƚůŝĞŬĂŶƚƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐƉƌŽĐĞĚƻƌĂƐ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝČƐŬŽůŝŶŝŶŬƿƉƌŝĞǎŝƻƌČ͕ǇƉĂēƐƚĂŵďŝĂƵƐŝƿŬůŝĞŶƚƿ
ƐƚĞďĦũŝŵČŝƌĂŶĂůŝǌħ͕ƐŝĞŬŝĂŶƚŶƵŵĂƚǇƚŝŐĂůŝŵĂƐũƿŵŽŬƵŵŽƉƌŽďůĞŵĂƐĂƚĞŝƚǇũĞŝƌŬƚ͘ͿŝƌĂƚŝƚŝŶŬĂŵƿŬƌĞĚŝƚĂǀŝŵŽƐČůǇŐƿŶĂƵĚŽũŝŵČ͘<ĂƐŵĦŶĞƐť
ǀĞƌƚŝŶĂŵŽƐĂƚƐŬŝƌƿǀĂƌƚŽƚŽũƿŝƌŐƌƵƉŝƿƐŬŽůŽƐŝƌǀĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐ'ƌƵƉĦƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƚǀĂƌŬĂǇƌĂƉƌŝŝŵĂŵĂƐƐƉƌĞŶĚŝŵĂƐĚĦůŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ
ĂƉƐŬĂŝƚǇŵŽ͘
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
Ϯϲ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƌŝǌŝŬŽƐǀĂůĚǇŵĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
WĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐƌŝǌŝŬĂ
'ƌƵƉĦƐƉĂũĂŵŽƐŝƌƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝŝƓťƉƌĂƐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐŝƓĞƐŵĦƐǇƌĂŶĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵŝŶƵŽƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵƿƌŝŶŬŽũĞ͘'ƌƵƉĦŶĞƚƵƌŝƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽ
ƉĂůƻŬĂŶĂƐƵǎĚŝƌďĂŶēŝŽƚƵƌƚŽ͘
ŝĚǎŝČũČĚĂůť'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿƐƵĚĂƌŽƉĂƐŬŽůĂŝƌĨŝŶĂŶƐ ŝŶŝŽůŝǌŝŶŐŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝƐƵŬŝŶƚĂŵĂƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͕ŬƵƌŝǇƌĂƐƵƐŝũƵƐŝƐƵs/>/KZŝƌ
hZ/KZŝƌƐƵŬƵƌŝĂƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐƌŝǌŝŬČ͘ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦŶĞďƵǀŽƐƵĚĂƌŝƵƐŝũŽŬŝƿƉĂůƻŬĂŶƿĚƌĂƵĚŝŵŽƐĂŶĚŽƌŝƿŝƌŶĞƚƵƌĦũŽ
ũŽŬŝƿƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐƌŝǌŝŬČǀĂůĚĂŶēŝƿŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƿ͘
dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬƚŽũĞůĞŶƚĞůĦũĞĂƚƐŬůĞŝĚǎŝĂŵĂƐ'ƌƵƉĦƐƉĞůŶŽƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐũĂƵƚƌƵŵĂƐŐĂůŝŵŝĞŵƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵƿƉŽŬǇēŝĂŵƐ͕ǀŝƐƵƐŬŝƚƵƐŬŝŶƚĂŵƵŽƐŝƵƐ
ůĂŝŬĂŶƚƉĂƐƚŽǀŝĂŝƐ;ŬĞŝēŝĂŶƚƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵČͿ͘'ƌƵƉĦƐŶƵŽƐĂǀǇďĞŝťƚĂŬŽƐ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿƉĞůŶŽťƚĂŬČ͕ŶĦƌĂ͘

WĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͬ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƉƌŽĐĞŶƚŝŶŝĂŝƐ
ƉƵŶŬƚĂŝƐ

ϮϬϭϭŵ͘

8ƚĂŬĂƉĞůŶƵŝ
ƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐ

>ŝƚĂŝ

нϬ͕Ϯ

;ϰϮϴϲϵͿ

>ŝƚĂŝ

ͲϬ͕Ϯ

ϰϮϴϲϵ

ƵƌĂŝ

нϬ͕Ϯ

;ϵϱϲͿ

ƵƌĂŝ

ͲϬ͕ϭ

ϰϳϴ

>ŝƚĂŝ

нϬ͕ϰ

;ϭϬϱϭϳϳͿ

>ŝƚĂŝ

ͲϬ͕ϭ

ϮϲϮϵϰ

ƵƌĂŝ

нϬ͕ϰ

;ϭϬϬϵϮͿ

ƵƌĂŝ

ͲϬ͕ϭ

ϮϱϮϯ

ϮϬϭϮŵ͘

sĂůŝƵƚƿŬƵƌƐƿƌŝǌŝŬĂ
WĂŐƌŝŶĚŝŶĦǀĂůŝƵƚŽƐƌŝǌŝŬĂ͕ƐƵŬƵƌŝĂƐƵƐŝĚƵƌŝĂ'ƌƵƉĦ͕ŬǇůĂĚĦů ƚŽ͕ŬĂĚ'ƌƵƉĦǀǇŬĚŽƉĂƓƚŽǀĞŝŬůČƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵŵĂƐƚƵ͘WŝŶŝŐŝŶŝƐǀŝĞŶĞƚĂƐ͕ŬƵƌŝƐŶƵŵĂƚǇƚĂƐ
WĂƐĂƵůŝŶĦũĞƉĂƓƚŽŬŽŶǀĞŶĐŝũŽũĞŝƌŬƵƌŝƐĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝŶĂƵĚŽũĂŵĂƐƐƵƚĞŝŬƚŽŵƐŝƌŐĂƵƚŽŵƐƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦŵƐƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽŵƐťǀĞƌƚŝŶƚŝͲƐƉĞĐŝĂůŝŽũŝ
ƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝƚĞŝƐĦ;yZͿ͕ƚĂēŝĂƵĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƵƐƐƵƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝĂŝƐƉĂƓƚĂŝƐ'ƌƵƉĦĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝǀǇŬĚŽĞƵƌĂŝƐ͘EƵŽϮϬϬϮŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮĚ͘ůŝƚĂƐďƵǀŽƐƵƐŝĞƚĂƐ
ƐƵĞƵƌƵƐĂŶƚǇŬŝƵϭ>d>сϯ͕ϰϱϮϴhZ͘'ƌƵƉĦƐƉŽůŝƚŝŬĂǇƌĂƐƵĚĞƌŝŶƚŝƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐŝƓůĂďĂŝƚŝŬĦƚŝŶƿďƻƐŝŵƿƉĂƌĚĂǀŝŵƿƐƵƉŝƌŬŝŵĂŝƐŬŝĞŬǀŝĞŶĂƵǎƐŝĞŶŝŽ
ǀĂůŝƵƚĂ͘'ƌƵƉĦŶĞƐŝŶĂƵĚŽũĂũŽŬŝŽŵŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵŝƐƉƌŝĞŵŽŶĦŵŝƐ͕ƉĂĚĞĚĂŶēŝŽŵŝƐǀĂůĚǇƚŝƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚŽƐƌŝǌŝŬČ͘ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ƉŝŶŝŐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐŝƌƉŝŶŝŐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝƐŬŝƌƚŝŶŐŽŵŝƐǀĂůŝƵƚŽŵŝƐďƵǀŽƚŽŬŝĞ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
dƵƌƚĂƐ

>ŝƚĂŝƐ;>d>Ϳ
ƵƌĂŝƐ;hZͿ
:sĚŽůĞƌŝĂŝƐ;h^Ϳ
^ƉĞĐŝĂůŝŽƐŝŽƐƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝƚĞŝƐĦƐ;yZͿ
ZƵƐŝũŽƐƌƵďůŝĂŝƐ;ZhͿ
aǀĞŝĐĂƌŝũŽƐĨƌĂŶŬĂƐ;,&Ϳ

ϯϮϳϬϳϬϭϯ
ϭϬϬϬϮϭϵϮ
ϭϬϳϴϭ
ϭϯϳϵϴϮϭϵ
Ͳ
ϯϬϲϭϴ
ϱϲϱϰϴϴϮϯ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽͲ
ũŝŵĂŝ
ϴϲϰϮϬϱϭϰ
ϭϴϬϱϱϲϵϰ
ϭϳϴϬϮϵϭ
ϭϰϮϲϴϭϭϳ
ϭϮϬϬϳ
Ͳ
ϭϮϬϱϯϲϲϮϯ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
dƵƌƚĂƐ
Ϯϱϯϲϯϵϵϱ
ϭϬϭϰϲϮϲϮ
ϳϭϯϬϰ
ϭϯϲϱϴϵϲϭ
Ͳ
Ͳ
ϰϵϮϰϬϱϮϮ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽͲ
ũŝŵĂŝ
ϴϯϱϯϲϭϯϳ
ϭϰϲϲϴϰϬϳ
ϲϲϰϭϴϰ
ϭϮϰϬϵϬϲϲ
Ͳ
Ͳ
ϭϭϭϮϳϳϳϵϰ

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬƚŽũĞůĞŶƚĞůĦũĞĂƚƐŬůĞŝĚǎŝĂŵĂƐ'ƌƵƉĦƐƉĞůŶŽƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐũĂƵƚƌƵŵĂƐŐĂůŝŵŝĞŵƐǀĂůŝƵƚƿŬƵƌƐƿƉŽŬǇēŝĂŵƐ͕ǀŝƐƵƐŬŝƚƵƐŬŝŶƚĂŵƵŽƐŝƵƐůĂŝŬĂŶƚ
ŬŽŶƐƚĂŶƚŽŵŝƐ;ĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťƉŝŶŝŐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƚŝŬƌƿũƿǀĞƌēŝƿƉŽŬǇēŝƵƐͿ͘

sĂůŝƵƚŽƐŬƵƌƐŽ
ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͬƐƵ 8ƚĂŬĂƉĞůŶƵŝ
ŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐ

ϮϬϭϭŵ͘
yZ
h^

нϭϬй
нϭϬй

ϭϮϰϵϵϭ
;ϱϵϳϳϱͿ

yZ
h^

ͲϭϬй
ͲϭϬй

;ϭϮϰϵϵϭͿ
ϱϵϳϳϱ

ϮϬϭϮŵ͘
yZ
h^
,&
Zh

нϭϬй
нϭϬй
нϭϬй
нϭϬй

;ϰϲϵϵϬͿ
;ϭϳϴϬϮϵͿ
ϯϬϲϮ
;ϭϮϬϭͿ

yZ
h^
,&
Zh

ͲϭϬй
ͲϭϬй
ͲϭϬй
ͲϭϬй

ϰϲϵϵϬ
ϭϳϴϬϮϵ
;ϯϬϲϮͿ
ϭϮϬϭ
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
Ϯϲ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƌŝǌŝŬŽƐǀĂůĚǇŵĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
>ŝŬǀŝĚƵŵŽƌŝǌŝŬĂ
'ƌƵƉĦƐƉŽůŝƚŝŬĂǇƌĂƉĂůĂŝŬǇƚŝƉĂŬĂŶŬĂŵČŐƌǇŶƿũƿƉŝŶŝŐƿŝƌŐƌǇŶƿũƿƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚƿŬŝĞŬťĂƌďĂƵǎƐŝƚŝŬƌŝŶƚŝĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵČĂƚŝƚŝŶŬĂŵŽŬŝĞŬŝŽŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũƿ
ƉĂŐĂůďĂ͕ƐŝĞŬŝĂŶƚťǀǇŬĚǇƚŝƐĂǀŽƐƚƌĂƚĞŐŝŶŝƵŽƐĞƉůĂŶƵŽƐĞŶƵŵĂƚǇƚƵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐ͘'ƌƵƉĦƐůŝŬǀŝĚƵŵŽ;ƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŝƓǀŝƐŽͬƉĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
ŵŽŬĦƚŝŶƿƐƵŵƿŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽͿŝƌƐŬƵďĂƵƐƉĂĚĞŶŐŝŵŽ;;ƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŝƓǀŝƐŽͲĂƚƐĂƌŐŽƐͿͬƉĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐŵŽŬĦƚŝŶƿƐƵŵƿŝƌ
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽͿƌŽĚŝŬůŝĂŝϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝďƵǀŽϬ͕ϵϲŝƌϬ͕ϵϭ;Ϭ͕ϳŝƌϬ͕ϲϲͲϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͘
'ƌƵƉĦƉůĂŶƵŽũĂŐĞƌŝŶƚŝůŝŬǀŝĚƵŵČŝůŐŝŶĚĂŵĂĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽƐƵƚŝĞŬĦũĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵƐ͕ŶƵŵĂƚǇĚĂŵĂĂǀĂŶƐŝŶŝƵƐĂƉŵŽŬĦũŝŵƵƐƐƵƚĂƌƚǇƐĞƐƵƉĂƐůĂƵŐƿ
ƉŝƌŬĦũĂŝƐŝƌƚƌƵŵƉŝŶĚĂŵĂĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶƵƐ͘
ĞŵŝĂƵƉĂƚĞŝŬƚĂůĞŶƚĞůĦĂƉŝďĞŶĚƌŝŶĂ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶƵƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂŐĂůŶĞĚŝƐŬŽŶƚƵŽƚƵƐ
ŵŽŬĦũŝŵƵƐ͘

WĂƌĞŝŬĂůĂǀƵƐ /ŬŝϯŵĦŶĞƐŝƿ

EƵŽϯŝŬŝϭϮ
ŵĦŶĞƐŝƿ

EƵŽϭŝŬŝϱ
ŵĞƚƿ

WŽϱŵĞƚƿ

/ƓǀŝƐŽ

WĂƐŬŽůŽƐŝƌťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂŝ͕ŬƵƌŝĞŵƐ
ŶƵƐƚĂƚǇƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ

Ͳ

ϯϱϯϰϬϳ

ϭϬϲϬϮϮϬ

ϱϬϬϳϰϬϳ

ϮϰϵϯϵϯϱϬ

^ŬŽůŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐŝƌŬŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

Ͳ
Ͳ

ϰϲϵϭϬϮϯϳ

ϮϭϳϬϵϳϲϱ

ϭϯϴϴϭϰϬϬ

Ͳ

ϴϮϱϬϭϰϬϮ

ϰϳϮϲϯϲϰϰ

ϮϮϳϲϵϵϴϱ

ϭϴϴϴϴϴϬϳ

ϮϰϵϯϵϯϱϬ

ϭϭϯϴϲϭϳϴϲ

WĂƐŬŽůŽƐŝƌťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂŝ͕ŬƵƌŝĞŵƐ
ŶƵƐƚĂƚǇƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ

Ͳ

ϰϮϱϵϱϬ

ϵϲϮϯϮϭ

ϳϱϳϲϴϯϮ

ϮϬϱϲϱϱϲϭ

ϮϵϱϯϬϲϲϰ

^ŬŽůŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐŝƌŬŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

Ͳ
Ͳ

ϰϬϲϮϯϴϱϯ

Ϯϭϲϵϵϭϲϰ

ϭϯϴϴϭϰϬϬ

Ͳ

ϳϲϮϬϰϰϭϳ

ϰϭϬϰϵϴϬϯ

ϮϮϲϲϭϰϴϱ

ϮϭϰϱϴϮϯϮ

ϮϬϱϲϱϱϲϭ

ϭϬϱϳϯϱϬϴϭ

ϯϭϯϲϬϯϴϰ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƿƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦ
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝĂŝ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ͕ŶĞĂƚƐƉŝŶĚĦƚŝƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ǇƌĂƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕ƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚŽƐƐŬŽůŽƐ͕
ŝůŐĂůĂŝŬĦƐŝƌƚƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐƐŬŽůŽƐ͘
dŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦǇƌĂĂƉŝďƌĦǎŝĂŵĂŬĂŝƉƐƵŵĂ͕ƵǎŬƵƌŝČŐĂůŝďƻƚŝĂƉƐŝŬĞŝƐƚĂƚƵƌƚƵĂƌƉĂƐůĂƵŐŽŵŝƐĂƌďĂŬƵƌŝĂŐĂůŝďƻƚŝƵǎƐŬĂŝƚǇƚĂƐƚĂƌƉƵƐĂǀŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ
ƚĂƌƉŶĞƐƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿ͕ŬƵƌŝŽƐŬĞƚŝŶĂƉŝƌŬƚŝ;ƉĂƌĚƵŽƚŝͿƚƵƌƚČĂƌďĂƵǎƐŬĂŝƚǇƚŝƚĂƌƉƵƐĂǀŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵČ͘dŝŬƌŽũŝĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ
ǀĞƌƚĦǇƌĂƉĂƌĞŵƚĂŬŽƚŝƌƵŽũĂŵŽŵŝƐƌŝŶŬŽƐŬĂŝŶŽŵŝƐ͕ĚŝƐŬŽŶƚƵŽƚƿƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿŵŽĚĞůŝĂŝƐĂƌďĂŽƉĐŝŽŶƿŬĂŝŶƿŵŽĚĞůŝĂŝƐ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽĂƉůŝŶŬǇďŝƿ͘

'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďĂůĂŶƐŝŶĦǀĞƌƚĦǇƌĂĂƌƚŝŵĂũƿƚŝŬƌĂũĂŝǀĞƌƚĞŝ͘
WĂƐŬŽůƿ͕ŬŝƚƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŬŝƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦďƵǀŽĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂŶĂƵĚŽũĂŶƚƌŝŶŬŽƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵČ͘
<ŝĞŬǀŝĞŶŽƐƌƻƓŝĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŵƐťǀĞƌƚŝŶƚŝǇƌĂŶĂƵĚŽũĂŵŝƚŽŬŝĞŵĞƚŽĚĂŝŝƌƉƌŝĞůĂŝĚŽƐ͗
;ĂͿdƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚƿƐŬŽůƿŝƌƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦǀĞƌƚĦǇƌĂĂƌƚŝŵĂũƿƚŝŬƌĂũĂŝǀĞƌƚĞŝĚĦů
ƚƌƵŵƉŽũƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽ͘
;ďͿ/ůŐĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦŶƵƐƚĂƚŽŵĂǀĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐƚŽŬŝŽƐƉĂƚĂƌƉĂŶĂƓŝŽƐƉĂƐŬŽůŽƐƌŝŶŬŽƐŬĂŝŶĂĂƌďĂƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͕ŬƵƌŝǇƌĂƚĂŝŬŽŵĂƚƵŽŵĞƚƵ
ƚŽŬŝŽƉĂƚƚĞƌŵŝŶŽƐŬŽůŽŵƐ͘/ůŐĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿ͕ƵǎŬƵƌŝĂƐŵŽŬĂŵŽƐŬŝŶƚĂŵŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ͕ƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦǇƌĂĂƌƚŝŵĂũƿĂƉƐŬĂŝƚŝŶĞŝǀĞƌƚĞŝ͘
Ϯϳ <ĂƉŝƚĂůŽǀĂůĚǇŵĂƐ
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝƐ'ƌƵƉĦƐŬĂƉŝƚĂůŽǀĂůĚǇŵŽƚŝŬƐůĂƐǇƌĂŐĂƌĂŶƚƵŽƚŝ͕ŬĂĚ'ƌƵƉĦĂƚŝƚŝŬƚƿŝƓŽƌŝŶŝƵƐŬĂƉŝƚĂůŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐŝƌŬĂĚ'ƌƵƉĦƉĂůĂŝŬǇƚƿƚĞŝƐŝŶŐƵƐŬĂƉŝƚĂůŽ
ƌŽĚŝŬůŝƵƐƐŝĞŬŝĂŶƚƐƵƐƚŝƉƌŝŶƚŝǀĞŝŬůČŝƌŵĂŬƐŝŵŝǌƵŽƚŝĂŬĐŝŶŝŶŬƿǀĞƌƚħ;ͣŬĂƉŝƚĂůĂƐ͞ƉĂŐĂůd^ϭƐĂŵƉƌĂƚČĂƚŝƚŝŶŬĂŶƵŽƐĂǀČŬĂƉŝƚĂůČ͕ƉĂƚĞŝŬƚČĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞͿ͘
'ƌƵƉĦǀĂůĚŽŬĂƉŝƚĂůŽƐƚƌƵŬƚƻƌČďĞŝũťŬŽƌĞŐƵŽũĂ͕ĂƚƐŝǎǀĞůŐĚĂŵĂťĞŬŽŶŽŵŝŶŝƿƐČůǇŐƿƉŽŬǇēŝƵƐďĞŝǀĞŝŬůŽƐƌŝǌŝŬŽƐƉŽďƻĚť͘^ŝĞŬŝĂŶƚƉĂůĂŝŬǇƚŝĂƌŬŽƌĞŐƵŽƚŝ
ŬĂƉŝƚĂůŽƐƚƌƵŬƚƻƌČ͕'ƌƵƉĦŐĂůŝŬŽƌĞŐƵŽƚŝĚŝǀŝĚĞŶĚƿŝƓŵŽŬĦũŝŵČĂ ŬĐŝŶŝŶŬĂŵƐ͕ŐƌČǎŝŶƚŝŬĂƉŝƚĂůČĂŬĐŝŶŝŶŬĂŵƐĂƌŝƓůĞŝƐƚŝŶĂƵũĂƐĂŬĐŝũĂƐ͘ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿƉŽŬǇēŝƿ͕
ƐƵƐŝũƵƐŝƿƐƵŬĂƉŝƚĂůŽǀĂůĚǇŵŽƚŝŬƐůĂŝƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĂƌƉƌŽĐĞƐĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ƉĂƐŝďĂŝŐƵƐŝĂŝƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͕
ŶĞďƵǀŽ͘
'ƌƵƉĦǀĞƌƚŝŶĂŬĂƉŝƚĂůČŶĂƵĚŽĚĂŵĂťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐĂŶƚǇŬŝŽŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚČ͘<ĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌŽƉĂƉƌĂƐƚŽƐŝŽƐĂŬĐŝũŽƐ͕ƌĞǌĞƌǀĂŝ͕
ŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚĂƐƉĞůŶĂƐ͘
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ůŐĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ;ťƐŬĂŝƚĂŶƚĂƚŝĚĦƚƵŽƐŝƵƐŵŽŬĞƐēŝƵƐŝƌĚŽƚĂĐŝũĂƐͿ
dƌƵŵƉĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ
EƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ
8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐĂŶƚǇŬŝƐ

ϯϴϮϱϴϭϰϵ
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ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϯϲϰϵϲϳϯϰ

ϴϮϮϳϵϯϳϰ

ϳϰϳϴϮϲϬϳ

ϭϮϬϱϯϳϱϮϯ

ϭϭϭϮϳϵϯϰϭ

ϭϬϲϬϮϴϰϴϴ

ϭϭϯϳϲϴϰϰϲ

ϭ͕ϭϰ

Ϭ͕ϵϴ
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ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
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M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
Ϯϳ <ĂƉŝƚĂůŽǀĂůĚǇŵĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ

ĞŶĚƌŽǀĦƐ͕ŬĂŝƉŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽĚǇĚǎŝŽ͕ĂƉƐŬĂŝēŝĂǀŝŵŽŝƌƚĂŝŬǇŵŽƚĂŝƐǇŬůĞƐŶƵƐƚĂƚŽƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝũĂ;>ŝĞƚƵǀŽƐďĂŶŬĂƐͿ͘
DŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐŵŝŶŝŵĂůƿŶƵŽƐĂǀČŬĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌŽ͗
ͲťƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ƐƵŵĂǎŝŶƚĂƐƐƵƉŝƌŬƚƿƐĂǀƿĂŬĐŝũƿǀĞƌƚĞͿďĞƉƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚƿũƿĂŬĐŝũƿƐƵŬĂƵƉŝĂŵƵŽũƵĚŝǀŝĚĞŶĚƵǀĞƌƚĦƐ͖
ͲĂƚƐĂƌŐŽƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ĂƚƐĂƌŐŽƐƌĞǌĞƌǀĂƐͿ͖
ͲŬĂƉŝƚĂůŽƌĞǌĞƌǀĂƐ;ĞŵŝƐŝŶŝƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐͿ͖
ͲŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚĂƐŝƐƉĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ͖
ͲƉƌŝǀĂůŽŵĂƐŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐĂƌďĂƌĞǌĞƌǀŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ͖
ͲŬŝƚŝƌĞǌĞƌǀĂŝ͘
>ZDŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐƿťƐƚĂƚǇŵĞŶƵŵĂƚǇƚĂƐŵŝŶŝŵĂůƵƐŶƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝ ƚĂůĂƐƉĂŐĂůǀǇŬĚŽŵĂƐŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐƉĂƐůĂƵŐĂƐŬĐŝŶĦũĞďĞŶĚƌŽǀĦũĞ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ƉĂƓƚĂƐƚƵƌŝďƻƚŝŶĞŵĂǎĞƐŶŝƐŬĂŝƉϭϮϱƚƻŬƐƚĂŶēŝĂŝĞƵƌƿ;ŝƓƌĞŝŬƓƚČĞƵƌĂŝƐƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐďĂŶŬŽƐŬĞůďŝĂŵČŽĨŝĐŝĂůƿůŝƚŽŝƌĞƵƌŽƐĂŶƚǇŬťͿ͘
DŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐŶƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐƚƵƌŝŶƵŽůĂƚďƻƚŝŶĞŵĂǎĞƐŶŝƐƵǎĚŝĚĞƐŶťŝƓƓŝƿĚǇĚǎŝƿ͗
ͲŵŝŶŝŵĂůƿŶƵŽƐĂǀČŬĂƉŝƚĂůČ͖
ͲǀŝĞŶƵŝƓƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝũŽƐƉƌŝŝŵƚƵŽƐĞƚĞŝƐĦƐĂŬƚƵŽƐĞŶƵƐƚĂƚǇƚƿŵĞƚŽĚƿ;͕͕ŵĞƚŽĚĂŝͿĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚČŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬť͘
DŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂŝ͗
ϰϯϮ
ϭϭϯϳϬϲ

DŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂƐ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
DŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐƵŵĂ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬŝŽƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ;ŵĞƚŽĚĂƐͿ͗

ϮϰϵϬϮϬ
ϯϮϲϴ
ϲϵϭ
ϰϯϮ
Ϯϭϰϱ
Ͳ
Ͳ

DŽŬĦũŝŵŽƉĂƐůĂƵŐƿĂƉǇǀĂƌƚŽƐŵĦŶĞƐŝŶŝƐǀŝĚƵƌŬŝƐ;DWDsͿ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
WĞƌƐŬĂŝēŝƵŽƚĂDWDsƐƵŵĂ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ͗
ϰƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŝŬŝϱŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
Ϯ͕ϱƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŶƵŽϱŵůŶ͘hZŝŬŝϭϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
ϭƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŶƵŽϭϬŵůŶ͘hZŝŬŝϭϬϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
Ϭ͕ϱƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŶƵŽϭϬϬŵůŶ͘hZŝŬŝϮϱϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
Ϭ͕ϮϱƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐƉĞƌϮϱϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬŝƐ;ĚŝĚĞƐŶŝƐŝƓŵŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵŽŝƌ
ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬŝŽͿ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

ϯϮϲϴ

ĞŶĚƌŽǀĦƐ͕ŬĂŝƉŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐ͕ŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ͗
8ƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐďĞƉƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚƿũƿĂŬĐŝũƿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
ƚƐĂƌŐŽƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ĂƚƐĂƌŐŽƐƌĞǌĞƌǀĂƐͿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
<ĂƉŝƚĂůŽƌĞǌĞƌǀĂƐ;ĞŵŝƐŝŶŝƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐͿďĞƐƵƉƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚƿũƿĂŬĐŝũƿŝƓůĞŝĚŝŵƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵŵŽƐ
;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
WƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚŽũŽƉĞůŶŽĚĂůŝƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶĞŶƵŵĂƚŽŵĂŝƓŵŽŬĦƚŝĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝƐ͕ĂƌďĂ
ƉƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿŶƵŽƐƚŽůŝƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
ŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿƉĞůŶĂƐŝƌ;ĂƌďĂͿƉĂƐŬƵƚŝŶŝƿƉƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ͕ĚĦůŬƵƌŝŽ
ƉĂƐŬŝƌƐƚǇŵŽǀŝƐƵŽƚŝŶŝƐĂŬĐŝŶŝŶŬƿƐƵƐŝƌŝŶŬŝŵĂƐĚĂƌŶĞƉƌŝĦŵĦƐƉƌĞŶĚŝŵŽ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
>ĦƓŽƐďĞŶĚƌĂŝŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐƌŝǌŝŬĂŝĚĞŶŐƚŝ
WƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚŽƐŝŽƐĂŬĐŝũŽƐďĞŬĂƵƉŝĂŵŽũŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŝƌŶĞŶƵŽƐĂǀǇďĦƐǀĞƌƚǇďŝŶŝĂŝƉŽƉŝĞƌŝĂŝ
;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
WƌŝǀĂůŽŵĂƐŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐĂƌďĂƌĞǌĞƌǀŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
^ƵƉŝƌŬƚŽƐŶƵŽƐĂǀŽƐĂŬĐŝũŽƐ;ŶŽŵŝŶĂůŝŽũŝǀĞƌƚĦͿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ; ͲͿ
EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ;ŐƌǇŶŽũŝǀĞƌƚĦͿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ;ͲͿ
ŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ;ͲͿ
ƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐŶƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉĞƌƚĞŬůŝƵƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
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ϭϭϯϬϳϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰϴϰ
Ͳ
Ͳ
ϭϰϳ
Ͳ
;ϰϭϲϬͿ
Ͳ
ϭϬϵϱϰϱ
ϭϬϲϮϳϳ
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M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘<KE^K>/hKdK^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

Ϯϴ EĞďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŝƌŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵĂŝ
'ƌƵƉĦ ǇƌĂ ƐƵƚĞŝŬƵƐŝ ŐĂƌĂŶƚŝũƿ ŝƌ ůĂŝĚĂǀƵƐŝ ďĂŶŬĂŵƐ Ƶǎ ƉĞŶƐŝũƿ ŝƌ Ŭŝƚƿ ŝƓŵŽŬƿ ƉƌŝƐƚĂƚǇŵČ͘ ϮϬϭϮ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ƉĂƐŝƌĂƓǇƚŽƐ ƐŽĐŝĂůŝŶŝƿ ŝƓŵŽŬƿ ;ƉĞŶƐŝũƿ ŝƌ
ƉĂƓĂůƉƿͿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽƐƵƚĂƌēŝƿťǀǇŬĚǇŵŽŐĂƌĂŶƚŝũŽƐƐƵĚĂƌĦϯϵϮϲϭϮϬϱůŝƚƿ͘
dĞŝƐŵŝŶŝĂŝŐŝŶēĂŝ
ϮϬϭϬŵ͘ďĂůĂŶĚǎŝŽϮĚ͘sŝůŶŝĂƵƐĂƉǇŐĂƌĚŽƐƚĞŝƐŵĞ>Z'ĞŶĞƌĂůŝŶŝŽƉƌŽŬƵƌŽƌŽƉĂǀĂĚƵŽƚŽũĂƐ͕ŐŝŵĚĂŵĂƐǀŝĞƓČũťŝŶƚĞƌĞƐČ͕ƉĂƌĞŝƓŬĦŝĞƓŬŝŶťĚĦůǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽ
ƉŝƌŬŝŵŽͲƉĂƌĚĂǀŝŵŽƐƵƚĂƌƚŝĞƐ͕ƐƵĚĂƌǇƚŽƐϮϬϬϴŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϭϮĚ͘ƚĂƌƉŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŝƌhͣ^ŬĂůĂ͞ƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŶĞŐĂůŝŽũĂŶēŝĂŝƌ
ƌĞƐƚŝƚƵĐŝũŽƐƚĂŝŬǇŵŽ͘
ϮϬϭϬŵ͘ƉĂďĂŝŐŽũĞďƵǀŽƉĂƐŬŝƌƚĂƚĞŝƐŵŽĞŬƐƉĞƌƚŝǌĦŐŝŶēŽǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽǀĞƌƚĞŝŶƵƐƚĂƚǇƚŝ͕ŬƵƌŝŶƵƐƚĂƚĦũŽŐŐŝŶēŽǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽǀĞƌƚĦƐǇƌĂĂƉŝĞϭϱϭϬϬϬϬ
>ƚ;ŶƵƐƚĂƚǇƚĂƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚǇǀŝĂŝ͕ůǇŐŝŶĂŵŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚƵͿ͖ϭϭϭϳϬϬϬϬ>ƚ;ŶƵƐƚĂƚǇƚĂůŝĞŬĂŵŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚƵŬĂŝƉĂƚŬƵƌŝĂŵŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚŽŝƌ
ůǇŐŝŶĂŵŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚŽĚĞƌŝŶŝƵͿ͕ŝƌϱϰϲϬϬϬϬ>ƚ;ŶƵƐƚĂƚǇƚĂůǇŐŝŶĂŵŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚƵ͕ƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚǇǀŝĂŝ͕ĚĂƌĂŶƚƉƌŝĞůĂŝĚĂ͕ũŽŐŶƵŽƐĂǀǇďĦƐƚĞŝƐĦƐ
ŶĞĂƉƌŝďŽƚŽƐͿ͘'ŝŶēŝũĂŵŽƐĂŶĚŽƌŝŽƐƵŵĂǇƌĂϭϳϯϴϭϰϬϬůŝƚƿ͘
WŝƌŵŽƐŝŽƐŝŶƐƚĂŶĐŝũŽƐƚĞŝƐŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ůĂƉŬƌŝēŝŽϳĚ͘ŶƵƚĂƌƚŝŵŝĐŝǀŝůŝŶĦũĞďǇůŽũĞEƌ͘ϮͲϭϮϰϰͲϱϲϬͬϮϬϭϮĂƚŵĞƚĦ>Z'ĞŶĞƌĂůŝŶŝŽƉƌŽŬƵƌŽƌŽƉĂǀĂĚƵŽƚŽũŽ
ƉĂƌĞŝŬƓƚČŝĞƓŬŝŶť͘
>Z'ĞŶĞƌĂůŝŶĦƉƌŽŬƵƌĂƚƻƌĂƉĂƚĞŝŬĦĂƉĞůŝĂĐŝŶťƐŬƵŶĚČĚĦůŵŝŶŝŵŽƐŶƵƚĂƌƚŝĞƐ͕Ž>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐƉĂƚĞŝŬĦƐĂǀŽĂƚƐŬŝƌČũťƐŬƵŶĚČ͘ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘
ƉĞůŝĂĐŝŶĦƐŝŶƐƚĂŶĐŝũŽƐƚĞŝƐŵĂƐŝĞƓŬŝŶťƉĂƚĞŶŬŝŶŽ͘ŬĐŝŶĞŝďĞŶĚƌŽǀĞŝ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐǇƌĂŝƓĚƵŽƚĂƐǀǇŬĚŽŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐĚĦů>ŝĞƚƵǀŽƐĂƉĞůŝĂĐŝŶŝŽƚĞŝƐŵŽ
ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘ŶƵƚĂƌƚŝĞƐǀǇŬĚǇŵŽ͕ŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŶĂƵĚĂŝ͕ŝƓ^ďĂŶŬŽƉƌŝƚĞŝƐƚŝϯϬϬϬϬϬϬůŝƚƿ͘dƵƌŝŵĂŝƐĚƵŽŵĞŶŝŵƐ
^ďĂŶŬĂƐƌĞŶŐŝĂŝƌŬĞƚŝŶĂ>ŝĞƚƵǀŽƐƵŬƓēŝĂƵƐŝĂũĂŵdĞŝƐŵƵŝƉĂƚĞŝŬƚŝŬĂƐĂĐŝŶťƐŬƵŶĚČĚĦů>ŝĞƚƵǀŽƐĂƉĞůŝĂĐŝŶŝŽƚĞŝƐŵŽϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘ŶƵƚĂƌƚŝĞƐ
ƉĞƌǎŝƻƌĦũŝŵŽŬĂƐĂĐŝŶĞƚǀĂƌŬĂ͘
dŝŬĦƚŝŶĂ͕ũŽŐŐĂůƵƚŝŶŝƐŝƌŶĞƐŬƵŶĚǎŝĂŵĂƐƐƉƌĞŶĚŝŵĂƐ;>ŝĞƚƵǀŽƐƵŬƓēŝĂƵƐŝŽũŽƚĞŝƐŵŽͿƓŝŽũĞďǇůŽũĞŐĂůŝŝƌŶĞďƻƚŝƉƌŝŝŵƚĂƐϮϬϭϯŵ͕͘ŬĂĚĂŶŐŝďǇůĂǇƌĂ
ƐƵĚĦƚŝŶŐĂŬĞůŝĂŵĂŝƐƚĞŝƐĦƐĂŝƓŬŝŶŝŵŽďĞŝƚĂŝŬǇŵŽŬůĂƵƐŝŵĂŝƐ͕ďĞƚŽŐŝŶēĂƐǇƌĂůĂďĂŝĚŝĚĞůĦƐĂƉŝŵƚŝĞƐʹŐŝŶēŝũĂŵŽƐĂŶĚŽƌŝŽƐƵŵĂǇƌĂϭϳϯϴϭϰϬϬůŝƚƿ͕ƚĂŝƉ
ƉĂƚƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂǇƌĂŝƌƚĂŝ͕ũŽŐďǇůĂǇƌĂŐƌŝŶĚǎŝĂŵĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐƵǀŝĞƓŽũŽŝŶƚĞƌĞƐŽƉĂǎĞŝĚŝŵƵďĞŝĚĦůĂƵŬƓēŝĂƵŶƵƌŽĚǇƚŽďǇůŽƐƌĞŝŬƓŵŝŶŐƵŵŽǀŝƐŽŵƐƉƌŽĐĞƐŽ
ƓĂůŝŵƐ͘
Ϯϵ ^ƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿƐĂŶĚŽƌŝĂŝ
/ƓŵŽŬŽƐǀĂĚŽǀǇďĞŝ
ϮϬϭϮ ŵ͘ ĚĂƌďŽ ƵǎŵŽŬĞƐƚŝƐ͕ ƐƵŵŽŬĦƚĂƐ 'ƌƵƉĦƐ ǀĂĚŽǀǇďĞŝ ;ϭϬ ǀĂĚŽǀƿͿ͕ ŝƓ ǀŝƐŽ ƐƵĚĂƌĦ ϴϮϳ Ϯϭϯ ůŝƚƵƐ ;ϮϬϭϭ ŵ͘ ʹ ϲϲϴ ϯϯϱ ůŝƚƵƐ ʹ ϳ ǀĂĚŽǀĂŵƐͿ͘ 'ƌƵƉĦƐ
ǀĂĚŽǀǇďĞŝŶĞďƵǀŽƐƵƚĞŝŬƚĂũŽŬŝƿƌĞŝŬƓŵŝŶŐƿƉĂƐŬŽůƿ͕ŐĂƌĂŶƚŝũƿ͕ŶĞďƵǀŽũŽŬŝƿŬŝƚƿŝƓŵŽŬĦƚƿĂƌƉƌŝƐŬĂŝēŝƵŽƚƿƐƵŵƿĂƌƚƵƌƚŽƉĞƌůĞŝĚŝŵŽ͘
^ĂŶĚŽƌŝĂŝƐƵŬŝƚŽŵŝƐƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƓĂůŝŵŝƐ
aĂůǇƐǇƌĂůĂŝŬŽŵŽƐƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐ͕ŬĂŝǀŝĞŶĂƓĂůŝƐƚƵƌŝŐĂůŝŵǇďħŬŽŶƚƌŽůŝƵŽƚŝŬŝƚČĂƌďĂŐĂůŝĚĂƌǇƚŝƌĞŝŬƓŵŝŶŐČťƚĂŬČŬŝƚĂŝƓĂůŝĂŝƉƌŝŝŵĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶŝƵƐŝƌǀĞŝŬůŽƐ
ƐƉƌĞŶĚŝŵƵƐ͘'ƌƵƉĦƐƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƓĂůǇƐͲƚĂŝǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦƐ͕ŬƵƌŝƿƐĂǀŝŶŝŶŬŽƚĞŝƐĞƐŝƌƉĂƌĞŝŐĂƐťŐǇǀĞŶĚŝŶĂ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂ
;ŽĨŝĐŝĂůƵƐƐČƌĂƓĂƐƐŬĞůďŝĂŵĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽƚŝŶŬůĂƉǇũĞǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉ͘ůƚͿ͘
'ƌƵƉĦŶĞůĂŝŬŽ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐŬŽŶƚƌŽůŝƵŽũĂŵƿťŵŽŶŝƿǀŝĞŶƵŬůŝĞŶƚƵ͕ŶĞƐƚĂƌƉƚŽŬŝƿťŵŽŶŝƿŶĦƌĂĚŝĚĞůĦƐĞŬŽŶŽŵŝŶĦƐ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝũŽƐ͘
^ĂŶĚŽƌŝĂŝƐƵƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƓĂůŝŵŝƐĂƉŝŵĂťƉƌĂƐƚŝŶťƐƵǀĞŝŬůĂƐƵƐŝũƵƐŝƿƉƌĞŬŝƿŝƌƉĂƐůĂƵŐƿƉĂƌĚĂǀŝŵČŝƌƉŝƌŬŝŵČ͘
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵƚĞŝŬƵƐŝϲϱϬϬϬϬ>ƚŐĂƌĂŶƚŝũƿĂƌůĂŝĚĂǀŝŵƿĚƵŬƚĞƌŝŶĦŵƐťŵŽŶĦŵƐ͘ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƓƐƵƐŝũƵƐŝƿ
ƓĂůŝƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦŶĞďƵǀŽƐƵŵĂǎĦũƵƐŝ͘
ϯϬ WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ
ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϭϯĚ͘'ƌƵƉĦƉĂƐŝƌĂƓĦŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐƐƵƚĂƌƚŝĞƐƉĂŬĞŝƚŝŵČƐƵ^ďĂŶŬƵ͘WĂŐĂůƓŝČƐƵƚĂƌƚťŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐůŝŵŝƚĂƐƉĂĚŝĚŝŶƚĂƐŝŬŝϯϬϬϬϬϬϬϬ
>ƚ͕ŽŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƐŝŬŝϮϬϭϰŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘
ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϭĚ͘'ƌƵƉĦƉĂƐŝƌĂƓĦŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐƐƵƚĂƌƚŝĞƐƉĂŬĞŝƚŝŵČƐƵĂŶƐŬĞE<ͬ^͘WĂŐĂůƓŝČƐƵƚĂƌƚťŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐůŝŵŝƚĂƐƉĂĚŝĚŝŶƚĂƐŝŬŝϮϬ
ϬϬϬϬϬϬ>ƚ͕ŽŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƐŝŬŝϮϬϭϰŵ͘ůĂƉŬƌŝēŝŽϮϮĚ͘
<ĂŝƉƉůĂēŝĂƵĂƉƌĂƓǇƚĂϮϴƉĂƐƚĂďŽũĞ͕ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘ƉĞůŝĂĐŝŶĦƐŝŶƐƚĂŶĐŝũŽƐƚĞŝƐŵĂƐƉĂƚĞŶŬŝŶŽŝĞƓŬŝŶťĚĦůǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽƉŝƌŬŝŵŽͲƉĂƌĚĂǀŝŵŽ
ƐƵƚĂƌƚŝĞƐ͕ƐƵĚĂƌǇƚŽƐϮϬϬϴŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϭϮĚ͘ƚĂƌƉŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŝƌhͣ^ŬĂůĂ͞ƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŶĞŐĂůŝŽũĂŶēŝĂŝƌƌĞƐƚŝƚƵĐŝũŽƐƚĂŝŬǇŵŽ͘
ϮϬϭϯŵ͘ďĂŶŬƌƵƚĂǀƵƐnŬŝŽďĂŶŬĂƐ͕'ƌƵƉĦƐƚƵƌŝŵČŽǀĞƌĚƌĂĨƚČƉĞƌĦŵĦaŝĂƵůŝƿďĂŶŬĂƐ͘
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bendroji
BENDROJI
informacija
INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis,
už kurį parengtas
konsoliduotas metinis
pranešimas
Konsoliduotas metinis panešimas parengtas už 2012 metus. Konsoliduotame
metiniame pranešime informacija apie dukterines įmones pateikiama už
laikotarpį nuo dukterinių įmonių įsigijimo datos.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Pagrindiniai duomenys
apie bendrovę
Pavadinimas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
(toliau vadinama bendrove)

Adresas

J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Telefonas

(8 700) 55 400

Faksas

(8 5) 216 3204

Elektroninis paštas

info@post.lt

Interneto tinklapis

www.post.lt

Teisinė forma

Akcinė bendrovė, ribotos civilinės
atsakomybės privatus juridinis asmuo

Veiklos laikotarpis

Neribojamas

Įmonės kodas

121215587

PVM mokėtojo kodas

LT 212155811

Juridinių asmenų
registro tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Įstatai

Įregistruoti Juridinių asmenų
registre 2009 m. rugsėjo 14 d.
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BENDROJI
INFORMACIJA
Pagrindiniai dukterinių
įmonių duomenys
UAB
„Baltic Post“

UAB „Lietuvos
pašto finansinės
paslaugos“

UAB LP mokėjimų
sprendimai

Teisinė
organizacinė
forma
(įmonės rūšis)

uždaroji akcinė
bendrovė

uždaroji akcinė
bendrovė

uždaroji akcinė
bendrovė

Įregistravimo
data

2010 m.
rugsėjo 9 d.

2007 m.
rugsėjo 4 d.

2012 m.
spalio 12 d.

Įmonės
kodas

302544039

301178592

302889099

Buveinės
adresas

J. Jasinskio g. 16A,
Vilnius

Geležinkelio g. 6,
Vilnius

J. Jasinskio g. 16,
Vilnius

Telefonas
El. paštas
Interneto
tinklalapis

(8 5) 205 2120

(8 5) 236 1228

(8 5) 274 4100

info@lpexpress.lt
www.lpexpress.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir jos dukterinės įmonės toliau vadinamos
Grupe.
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Pagrindinės
veiklos
pobūdis
Bendrovės pagrindinė veikla yra pašto, pasiuntinių, finansinių ir kitų paslaugų
teikimas.
Dukterinės įmonės UAB „Baltic Post“ vykdoma veikla susijusi su LP EXPRESS
kurjerių paslaugomis, apimančiomis siuntų surinkimą (priėmimą), paskirstymą,
vežimą, įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai arba per siuntų savitarnos
terminalus LP EXPRESS 24, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas paslaugas.
Dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ pagrindinė veikla
- spausdinimo paslaugų teikimas
Dukterinės įmonės UAB LP mokėjimų sprendimai pagrindinė veikla – Mokėjimo
įstaigų informacinių technologijų sprendimai ir paslaugos.

Pašto
paslaugos

kurjerių
paslaugos

finansinės
paslaugos

PERIODINIŲ
LEIDINIŲ
PRENUMERATA

MAŽMENINĖ
PREKYBA
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Bendrovės
įmonių grupės
struktūra
AB
LIETUVOS
PAŠTAS

100
PROC.
UAB
„BALTIC POST“

100
PROC.

100
PROC.

UAB „LIETUVOS
PAŠTO FINANSINĖS
PASLAUGOS“

UAB lp MOKĖJIMų
SPRENDIMAI

2012 m. gegužės 15 d. bendrovė įsigijo 100 proc. (100 vnt.) UAB „Baltic
Post“akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt. 2012 m. bendrovė įnešė 5 241
725 Lt piniginį įnašą dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti.
2012 m. gruodžio mėnesį bendrovė padidino UAB „Baltic post“ įstatinį kapitalą
iki 100 000 Lt išleisdama 900 naujų 100 Lt nominaliosios vertės paprastųjų
vardinių akcijų. Nustatyta, kad naujai išleidžiamų 900 paprastųjų vardinių akcijų
emisijos kaina – 990 000 Lt, t. y. vienos akcijos emisijos kaina – 1 100 Lt.
2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic Post“ įstatinis kapitalas buvo 100 000 litų ir
jį sudaro 1 000 paprastųjų vardinių nematerialių akcijų, kurių vienos nominalioji
vertė yra 100 litų. Akcijų priedai sudaro 900 000 Lt.
Remdamasi kitų šalių finansinių paslaugų teikimo patirtimi ir vadovaudamasis
2007 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr.
3-264 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kolegijos 2007 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 14-49 įgyvendinimo“ bendrovė 2007 m. rugsėjo 4 d.
įsteigė dukterinę įmonę UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, kurios tikslas – kartu su finansiniu partneriu plėtoti finansinių paslaugų teikimą.
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ įstatinis kapitalas sudarytas iš
akcinės bendrovės Lietuvos pašto piniginio įnašo ir lygus 10 000 litų. Kiekvienos
akcijos nominali vertė yra 1 litas. 2011 m. Bendrovė įnešė 40 674 litų piniginį
įnašą dukterinės įmonės nuostoliams padengti .
Siekdamas konkuruoti spausdinimo veikloje Lietuvos paštas per dukterinę įmonę
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ tiria spausdinimo paslaugų rinką bei
stengiasi pritraukti verslo įmones naudotis bendrovės teikiamomis paslaugomis.
2012 m. spalio 12 d. bendrovė įsteigė dukterinę įmonę UAB LP mokėjimų
sprendimai su 10 000 litų įstatiniu kapitalu. Bendrovė įsigijo 10 000 vnt. akcijų,
kurių kiekvienos nominalioji vertė – 1 litas. 2012 m. įmonė UAB LP mokėjimų
sprendimai aktyvios veiklos nevykdė.
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Informacija apie
bendrovės filialus
ir atstovybes
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Misija. Vizija. Vertybės.
Strateginiai tikslai
Misija

Teikti kokybiškas ir profesionalias pašto, logistikos, finansines, tarpininkavimo ir
elektronines paslaugas.

vizija

Būti finansiškai stabilia, modernia ir klientų lūkesčius pateisinančia bendrove.
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Vertybės
Bendras tikslas

Esame profesionalių darbuotojų komanda, gebanti susitelkti bendram tikslui ir
kryptingai jo siekti. Atsakingai priimame bei kruopščiai įgyvendiname bendrovės
valdymo sprendimus. Tarpusavyje dalinamės sukauptomis žiniomis ir patirtimi.
Analizuojame bei vertiname darbo rezultatus ir siekiame, kad jie nuolat gerėtų.
Sistemingas ir komandinis darbas, orientuotas į puikius veiklos rezultatus, leidžia
siekti užsibrėžto bendro tikslo ir įveikti naujus iššūkius.

Iniciatyvumas

Esame pasirengę naujiems iššūkiams, greitai ir lanksčiai prisitaikome prie rinkos
pokyčių. Susidūrę su problemomis, jas sprendžiame, tik adekvačiai įvertinę
situaciją. Aktyviai ieškome naujų idėjų ir geriausių sprendimų joms įgyvendinti.
Siekiame, kad mūsų bendrovė taptų rinkos lydere.

Profesionalumas

Tinkamai atstovaujame bendrovei tiek verslo, tiek privačioje aplinkoje. Racionaliai vertiname situaciją ir drąsiai siūlome sprendimus. Nuolat tobulėjame, atnaujiname profesines žinias, jas taikome kasdieniame darbe. Darbą su klientais
ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu.

Verslumas

Esame kūrybingi ir nuolat ieškome naujų veiklos sprendimų. Geriausių rezultatų
pasiekiame optimaliausiomis sąnaudomis. Turime daug idėjų, geriausias iš
jų įgyvendiname. Esame lankstūs, nes tik lankstumas ir patirtis leidžia priimti
operatyvius ir profesionalius sprendimus. Stengiamės, kad mūsų darbas būtų
grindžiamas pasiteisinusiais verslo sprendimais, o teikiamos paslaugos būtų
aukščiausios kokybės.

Novatoriškumas

Esame atviri naujovėms, bendrovės veikloje siekiame taikyti mokslo laimėjimus
ir šiuolaikines technologijas. Nuolat tobuliname darbo procesus, sekame savo
darbo srities naujienas ir, būdami dėmesingi rinkos permainoms, siekiame būti
rinkos lyderiais.

Atsakingumas

Prisiimame visą atsakomybę už savo darbo rezultatus, laikomės duoto žodžio.
Visada įvertiname savo veiksmų reikšmę ir rezultatus – tiek pačioje įmonėje,
tiek už jos ribų. Veikiame kaip darni aplinkos ir visuomenės dalis. Esame atviri
kritikai, ją visada priimame ir į ją reaguojame. Tiek vidaus, tiek išorės klientus
siekiame aptarnauti kokybiškai ir efektyviai.
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Svarbiausi
2012 metų įvykiai
2012 m. sausio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
(toliau – RRT) direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-625 „Dėl Universaliųjų
pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(įsigaliojo 2012 m. sausio 27 d.; publikavimas: „Valstybės žinios“, 2012-01-26, Nr.
12-553), kuriuo universaliųjų pašto paslaugų teikėjui numatytas reikalavimas
sąnaudų apskaitos sistemoje, be universaliųjų ir rezervuotųjų pašto paslaugų,
taip pat atskirti kiekvieną periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugą, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybai periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugų pajamų ir sąnaudų ataskaitas bei audito
išvadas.
2012 m. gegužės mėn. Lietuvos paštui EMS kooperatyvas prie Pasaulinės pašto
sąjungos skyrė auksinį apdovanojimą už pasiekimus 2011 metais, teikiant tarptautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas kasmet
apdovanoja pasaulio šalių paštų operatorius, kurie geriausiai teikia EMS siuntų
pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas vienija 174 pasaulio šalių pašto operatorius.
Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 589 082 litų dividendų. Lietuvos paštas
valstybei dividendus išmokėjo pirmą kartą istorijoje.
Lietuvos paštas, siekdamas stiprinti savo pozicijas kurjerių rinkoje, 2012 m.
gegužės 15 d. įsigijo siuntų savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS24 valdančią
bendrovę „Baltic Post“. „Baltic Post“ tapo dukterine Lietuvos pašto įmone, kuri
efektyvins kurjerių bei siuntų terminalų veiklą.
Lietuvos paštas užbaigė paštų kompiuterizavimo projektą ir per 2012 m.
kompiuterizavo daugiau 253 paštus visoje Lietuvoje. Į šio projekto įgyvendinimą
buvo investuota apie 2 mln. litų.
Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninį tinklą, iš viso –
214 buvusių „Snoro“ bankelių. Naujuose pašto skyriuose „PayPost“ sėkmingai
bus teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir
mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, pinigų išgryninimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt. teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės
paslaugos. Ateityje ketinama pasiūlyti ir naujų finansinių paslaugų.
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AB Lietuvos pašto
valdymas ir vadovybė
Bendrovės valdymo
organai

Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Stebėtojų taryba bendrovėje
nesudaroma.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilyginami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro penki nariai. Valdybos
nariai renkami visuotinio akcininkų susirinkimo ketveriems metams. Valdybos
pirmininką iš savo narių renka valdyba.
Valdyba renka ir atšaukia bei atleidžia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą,
kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria
nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas
yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

Bendrovės valdybos nariai (2013 m. vasario 20 d. duomenys)
Pavardė,
vardas

Arijandas
Šliupas

Pareigos

Išsilavinimas

Kadencijos
pradžia

Susisiekimo
viceministras

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

2013-02-20

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

2012-02-07

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turJanina
to valdymo departamenLaskauskienė
to Biudžeto programų
vertinimo skyriaus vedėja
Irma
Kirklytė

L. e. Susisiekimo ministerijos Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotojo
pareigas

Vilniaus universitetas, Teisės
fakultetas

2012-08-20

Linas
Sasnauskas

Nepriklausomas verslo
konsultantas

Tarptautinė vadyba. Stockholm School of Economics.
Stokholmas

2012-06-14

Vytautas
Kudzys

Lietuvos logistikos
asociacijos prezidentas,
Lietuvos pramonininkų
konfederacijos gen. direktoriaus pavaduotojas
transportui, tranzitui ir
logistikai.

Bratislavos aukštoji technikos mokykla (dabartinis
Bratislavos Technikos universitetas), statybos ekonomikos ir valdymo specialybė

2013-02-20
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Susisiekimo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių
atšauktas Alminas Mačiulis. Vietoj jo valdybos nare išrinkta Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja Janina Laskauskienė.
Susisiekimo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių
atšauktas Tomas Pilukas ir vietoj jo nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Linas
Sasnauskas.
Susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu iš bendrovės valdybos
narių atšaukta Jurgita Šoblinskienė. Vietoj jos valdybos nare išrinkta Susisiekimo
ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Irma Kirklytė.
Susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu iš bendrovės valdybos nario pareigų atšaukti Rimvydas Vaštakas ir Paulius Jankauskas.
Susisiekimo ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu bendrovės valdybos nariais išrinkti Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras ir Vytautas Kudzys, nepriklausomas valdybos narys.

UAB „Baltic Post“ valdybos nariai
Pavardė,
vardas

Darbovietė

Išsilavinimas

Kadencijos
pradžia

Pareigos
valdyboje

Lina
Minderienė

AB Lietuvos pašto
generalinė
direktorė

Vilniaus universitetas,
finansų ir kredito
specialybės mokslai.
Ekonomisto kvalifikacija.

2012-06-06

Valdybos
pirmininkė

Domas
Sabaitis

UAB „Baltic KTU Fundamentaliųjų
Post“ direk- mokslų fakultetas.
torius
Taikomoji matematika

2012-06-06

Valdybos
narys

Gintaras
Makšimas

AB Lietuvos paštas,
Teisės departamento
vadovas

Lietuvos Teisės Akademija,
Vilniaus universiteto teisės
fakultetas. Teisės magistro
kvalifikacinis laipsnis

2012-06-06

Valdybos
narys

Gytis
Kundrotas

AB Lietuvos paštas,
Teisės ir
administravimo
tarnybos
direktorius

Vilniaus universitetas,
vientisųjų studijų teisės
programa. Teisės magistro
kvalifikacinis laipsnis

2012-07-23

Valdybos
narys
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Grupės vadovybė
Vardas,
pavardė

(2012 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Pareigos

Išsilavinimas

Lina
Minderienė

Generalinė
direktorė

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

Kęstutis
Jaržemskas

Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir
vadybos fakultetas. VadyFinansų tarnybos
bos ir verslo administravidirektorius
mo magistro kvalifikacinis
laipsnis. Specializacija –
finansų vadyba (2002 m.)

Gytis
Kundrotas

Teisės ir administravimo tarnybos
direktorius

Vilniaus universitetas,
vientisųjų studijų teisės
programa. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis
(2003 m.)
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Vardas,
pavardė

Pareigos

Arūnas
Venckavičius

Vilniaus universitetas,
prekybos programa. VadyPardavimų tarnybos ir verslo administravibos direktorius
mo magistro kvalifikacinis
laipsnis (2002 m.)

Išsilavinimas

Robertas
Gudavičius

Pašto operacijų
tarnybos direktorius

Kauno Antano Sniečkaus
politechnikos institutas (dabartinis KTU),
maisto pramonės mašinų
ir aparatų specialybė.
Inžinieriaus mechaniko
kvalifikacija (1988 m.)

Inga
Dundulienė

Pašto tinklo tarnybos
direktorė

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

Aurika
Pelanienė

Buhalterinės
apskaitos departamento vadovė,
vyriausioji
buhalterė

Vilniaus universitetas,
ekonominės informatikos
mokslai. Ekonomisto kvalifikacija (1990 m.)
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Dukterinių įmonių vadovai
Dukterinė
įmonė

UAB
„Baltic
Post“

UAB
„Lietuvos pašto
finansinės
paslaugos"

UAB LP
mokėjimų
sprendimai

Vardas,
pavardė

Domas
Sabaitis

Algirdas
Šimonis

Lina
Minderienė

Pareigos

Išsilavinimas

Direktorius

Kauno
technologijos
universitetas,
Fundamentaliųjų
mokslų fakultetas.
Taikomoji
matematika

Direktorius

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas.
Transporto
inžinerijos mokslo
magistro kvalifikacinis laipsnis

Direktorė

Vilniaus
universitetas,
finansų ir kredito
specialybės
mokslai.
Ekonomisto
kvalifikacija.
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Informacija apie atlyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų išmokėjimą Grupės
valdymo organams 2012 metais
2012 m.
atlyginimas, Lt

2011 m.
atlyginimas, Lt

Vidutiniškai vienam vadovybės nariui per mėnesį

9 191

8 355

Bendrai visiems vadovybės nariams

827 213

668 335

2012 metais bendrovės valdybos nariams atlyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų
priskaičiuota nebuvo.

AB Lietuvos pašto
įstatinis kapitalas,
akcininkai
Bendrovės įstatinis kapitalas

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

Savos akcijos

Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2012 metus savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

Kitos akcijos

Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.

Akcininkai. Dividendų politika

Visų Lietuvos pašto akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje, valstybei
atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Dividendų išmokėjimo
tvarką ir kiekį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

GRUPĖS
VEIKLOS

APŽVALGA
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Pagrindiniai Grupės
veiklą apibūdinantys
rodikliai, jų dinamika
Rodiklio pavadinimas

2012 m.

2011 m.

Visos pajamos, tūkst. Lt

194.746

188.248

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt

190.695

183.209

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

1 181

9 409

EBITDA marža, proc.

0,6

5,1

Veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt

-5 961

2 268

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt

-7 151

735

Visas turtas, tūkst. Lt

226.566

225.048

Nuosavas kapitalas, tūkst. Lt

106.028

113.768

Nuosavo kapitalo pelningumas, proc.

-6,7

0,6

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc.

46,8

50,6

Investicijos, tūkst. Lt

7 945

3 412

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.)

6 427

6 523

Vidutinis darbuotojų skaičius (etatai)

5 103

5 139

Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt.

182.969

211.463

Veiklos pelno marža

-3,1

1,2

Grynojo pelno marža

-3,7

0,4

Turto grąža (Return on assets (ROA)

-3,2

0,3

Nuosavo kapitalo grąža (Return on equity (ROE)

-6,7

0,6

Finansinės skolos / turto santykis (D/A)

10,5

9,7

Finansinės skolos / kapitalo santykis (D/E)

22,5

19,3

Einamojo likvidumo koeficientas (Current ratio)

0,96

0,7

Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)

0,91

0,66

Ilgalaikio turto apyvartumas

1,3

1,1

Atsargų apyvartumas

9,5

59,3

Pelningumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodikliai

Likvidumo rodikliai

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai
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Paslaugų
pardavimas
Grupės teikiamos
paslaugos

Bendrovė teikia pašto, pasiuntinių bei su jomis susijusias papildomas paslaugas,
į apyvartą leidžia pašto ženklus, teikia reklaminių siuntų bei neadresuotosios
reklamos pristatymo, dokumentų spausdinimo, dėjimo į vokus bei jų pristatymo
paslaugas. Be to, Lietuvos paštas teikia pašto perlaidų, grynųjų pinigų išdavimo
paslaugas, įmokų bei mokesčių priėmimo ir administravimo, periodinių leidinių
prenumeratos administravimo bei leidinių pristatymo prenumeratoriams paslaugas, teikia partnerių siūlomas kreditų, draudimo, reklamos paslaugas, vykdo
mažmeninę prekybą.
Lietuvos pašto skyriuose galima įsigyti tarptautinių maršrutų bilietų, išsiųsti
supirkimui nenaudojamus aukso gaminius bei senus mobiliuosius telefonus,
įsigyti įvairių mažmeninės prekybos asortimento prekių. Platus laiškininkų tinklas suteikia galimybę Lietuvos paštui bendradarbiauti ir su prekybos iš katalogų
įmonėmis.
Lietuvos paštas, vis aktyviau žengiantis į elektroninę erdvę, nuo 2012 m.
gegužės gyventojus pakvietė internetu prenumeruoti ir įvairius leidinius. Atnaujinta leidinių prenumeravimo sistema prenumerata.post.lt leidžia spaudą
užsiprenumeruoti greičiau ir patogiau. Lietuvos pašto internetinė leidinių prenumeravimo sistema – viena didžiausių šalyje.
UAB „Baltic Post“ teikia paslaugas, būdingas kurjerių veiklai:
LP EXPRESS paslaugos, siunčiant siuntas Lietuvoje (iš rankų į rankas);
LP EXPRESS paslaugos, siunčiant siuntas į užsienį (iš rankų į rankas);
„Ekonomiška siunta“ (pateikimas išsiųsti ir atsiėmimas pašte);
LP EXPRESS 24 paslaugos, siunčiant siuntas per siuntų savitarnos terminalus
arba pateikiant daiktus pasaugojimui;
Logistikos paslaugos;
Per siuntų savitarnos terminalus teikiamos paslaugos.
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ teikia spausdinimo paslaugas.

Pagrindiniai Grupės veiklą apibūdinantys rodikliai
Veiklos rūšis

2012 m.

2011 m.

tūkst. vnt. proc.

tūkst. vnt. proc.

Konsoliduotos apimtys

182.969

100,0

211.463

100,0

Pašto paslaugos

53.332

29,1

52.765

25,0

Pasiuntinių paslaugos

1.165

0,6

1.099

0,5

Finansinės paslaugos

22.741

12,4

20.734

9,8

Kitos paslaugos

105.730

57,8

136.864

64,7
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Suteiktų paslaugų apimtys, mln. vnt.
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Per 2012 m. buvo suteikta 182 969 tūkst. vnt. paslaugų, arba 13,5 proc. mažiau,
palyginti su 2011 m. duomenimis. Paslaugų skaičiaus sumažėjimo priežastis
– 29,5 proc. neadresuotosios reklamos ir 14,5 proc. reklaminių pašto siuntų
sumažėjimas dėl šių paslaugų kainodaros pakeitimų, kurie orientuoti ne į pajamų,
bet į paslaugų pelningumo didinimą. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų (UPP)
suteikta 2,1 proc. daugiau, o pajamos iš šių paslaugų augo 7,3 proc., ir tai nulėmė
bendrą pajamų augimą.
Per 2012 m., palyginti su 2011 m. paslaugomis, 1,1 proc. padidėjo pašto paslaugų
.
ir jos sudarė 29,1 proc. visų paslaugų, bei 9,7 proc. padidėjo finansinių paslaugų.
Jų lyginamoji dalis visose paslaugose sudarė 12,4 proc.

Grupės
klientai
Bendrovė teikia paslaugas tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms bei organizacijoms, bendradarbiauja su užsienio šalių pašto įstaigomis.
Pajamų pasiskirstymas pagal klientus, proc.
Klientų grupė

Pašto
paslaugos

Pasiuntinių
paslaugos

Finansinės
paslaugos

Kitos
paslaugos

Pašto langelio klientai

40

10

24

30

Sutartis sudarę klientai

60

90

76

70
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Paslaugų
rinkos ir
konkurentai
Lietuvos paštas susiduria su konkurencija praktiškai visose savo veiklos srityse. Kiekvienoje iš jų yra stiprių dalyvių: pašto paslaugose – UAB „Vilpostus“,
UAB „Bijusta“, UAB „Greitasis kurjeris“, pasiuntinių paslaugose – UAB „DPD Lietuva“, „Lex System GmbH“, UAB „Nėgė“, UAB „Venipak LT“, UAB „Unipakas“,
tarptautinių siuntų segmente – UAB „DHL Lietuva“, UAB „TNT“, UAB „Skubios
siuntos“ (įgaliotasis „UPS“ atstovas Lietuvoje).
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 2013 metų sausio 22 d. pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 73 ūkio subjektai.
RRT duomenimis pašto paslaugų segmente didžiausią rinkos dalį pagal pajamas
užima Lietuvos paštas (93,3 proc.), o pasiuntinių paslaugų segmente pagal 2012
metų paskutinį ketvirtį gautas pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė UAB „DPD
Lietuva“, UAB „Venipak LT“ ir UAB „DHL Lietuva“. Labai reikšmingas pasiuntinių
rinkos dalyvis, ypač tarptautinių siuntų segmente, yra ir UAB „TNT Lietuva“.
2012 metais pasiuntinių paslaugų rinkoje Lietuvos paštas užėmė 6,6 proc. pagal
pajamas bei 5,2 proc. pagal paslaugų apimtys (2011 metais – atitinkamai 6,7 proc.
ir 5,2 proc.).
Finansinių paslaugų dalyje Lietuvos paštas konkuruoja su „Perlo“ terminalais,
bankais, spaudos kioskais, mažmeninės prekybos srityje – su įvairiomis prekybos vietomis, įskaitant prekybos centrus. Spausdinimo paslaugų segmente stiprus konkurentas yra UAB „Itella Information“, periodinių leidinių prenumeratos
srityje reikšmingą dalį užima konkrečių leidinių (pvz., „Lietuvos ryto“, „Respublikos“) platinimo tarnybos.
Periodinių leidinių užsakymų rinkos dalyje Lietuvos paštas užima tvirtą poziciją,
tačiau konkurencija juntama iš internetu pagrįstų prenumeratos užsakymo
modulių: prenumerata.lt, zurnalai.lt bei atskirų leidėjų sukurtų sistemų. Leidinių
pristatymo srityje reikšmingi konkurentai yra UAB „Impress Teva“, UAB „Respublikos leidiniai“.
Konkurencija neadresuotosios reklamos ir reklaminių pašto siuntų pristatymo
srityje ypač didelė regionuose. Vieni iš aktyviausių konkurentų visoje Lietuvos
teritorijoje yra UAB „Verslo spaudos centras“, o regioninėse rinkose – UAB „Ultra pak“, UAB „Skaitmeninis amžius“, UAB „Greitasis kurjeris“, UAB „Sostinės
reklama“, UAB „Vilpostus“, IĮ „Inspe“ ir kiti.

LIETUVOS

PAŠTO
BENDRUOMENĖ
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Darbuotojai
Grupės darbuotojų skaičius:
2012 m.

2011 m.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje

6 427

6 523

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius*

5 103

5 139

* Perskaičiuotas darbuotojų skaičius į dirbančius visą mėnesį visą darbo dieną.

Per 2012 metus Grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 96 darbuotojais – nuo
6 523 iki 6 427 .

Bendras Grupės metinis darbo
užmokesčio fondas, apibendrintos
vidutinės mėnesinės algos
2012 metais darbo užmokestis su soc. draudimu, įskaitant atostogų rezervą,
sudarė 58,9 proc. veiklos sąnaudų. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista
117 467 tūkst. Lt, t. y. 1 102 tūkst. Lt, arba 0,9 proc., daugiau nei 2011 metais. Šių
sąnaudų padidėjimą lėmė UAB „Baltic Post“ plėtra.
2012 m.

Vadovaujantis personalas ir specialistai

2011 m.

Vidutinis
etatų
skaičius

Vidutinė
mėnesinė
alga, Lt

Vidutinis
etatų
skaičius

Vidutinė
mėnesinė
alga, Lt

535

2 631

522

2 288

Gamybos personalas

4 568

1 284

4 617

1 274

Iš viso:

5 103

1 424

5 139

1 377
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Investicijos
2012 metais Grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė
7 945 tūkst. Lt.
2012 m. Grupė ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 7 250 tūkst. Lt, iš jų bendrovė
už 7 157 tūkst. Lt rekonstravo Ukmergės, Raseinių, N. Akmenės, Rokiškio, Marijampolės, Šakių, Klaipėdos (Kretingos g. 8), Vilniaus (Vokiečių g. 7) paštus, tęsė
Biruliškių logistikos centro rekonstrukciją, įsigijo buvusio banko „Snoras“ 214
bankelių su įranga bei 214 bankomatų, įgyvendino Paštų kompiuterizavimo
projektą, įsigijo spausdinimo įrenginių ir kitos įrangos, skirtos vertybių saugumui
bei paslaugų kokybei užtikrinti. UAB „Baltic Post“ ilgalaikio materialiojo turto
įsigijo už 93 tūkst. Lt.
2012 m. Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto investicijos sudarė 695 tūkst. Lt.
Jas sudarė bendrovės investicijos, skirtos Eurogiro sistemos licencijai įsigyti,
sąskaitų automatizavimo sistemai, kortelių valdymo sistemos programinei
įrangai, bei – 14 tūkst. Lt – UAB „Baltic Post“ įrangai įsigyti.
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Reguliavimas
2012 m. lapkričio 8 d. Seimas priėmė naujos redakcijos Pašto įstatymą.
Pagrindinis naujos redakcijos Pašto įstatymo tikslas – nuo 2013 m. sausio 1 d.
liberalizuoti pašto paslaugos rinką, užtikrinant efektyvų pašto infrastruktūros
funkcionavimą, universaliosios pašto paslaugos (UPP) teikimą visiems naudotojams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisės aktu nutarta atsisakyti
paslaugos teikėjų skirstymo į pašto paslaugos teikėjus ir į pasiuntinių paslaugos teikėjus. Visi rinkoje pašto paslaugą teikiantys asmenys bus vadinami pašto
paslaugos teikėjais, išskyrus Vyriausybės įpareigotus pašto paslaugos teikėjus,
teiksiančius UPP, kurie bus vadinami UPP teikėjais.
Vadovaujantis europinės direktyvos nuostatomis, įstatyme patikslintos sąvokos
bei pašto veiklos reguliavimo institucijų funkcijos. Nustatyta, kad didžiausius
UPP tarifus pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtins Ryšių reguliavimo tarnyba.
Pašto įstatyme įtvirtinta, kad Vyriausybė tvirtins nuostolingos UPP kompensavimo taisykles ir nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisykles; periodinių
leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos
tarifų nustatymo kriterijus ir kas 3 metai tvirtins periodinių leidinių pristatymo
kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos didžiausius tarifus.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams
paslauga nebus priskiriama UPP, tačiau pašto paslaugos teikėjas, Vyriausybės
įpareigotas teikti UPP, privalės pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams. UPP teikėjas šios paslaugos tarifus privalės pagrįsti
sąnaudomis, o šios paslaugos apskaitą turės tvarkyti pagal Ryšių reguliavimo
tarnybos nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir
sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos
sistema susijusius reikalavimus.
Jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių leidinių
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus
nustatys mažesnius už šios paslaugos sąnaudas, tokių sąnaudų ir tarifų skirtumas bus padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete
numatytų lėšų.
Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems naudotojams vienodomis
sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą
Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę.
Lietuvos paštas UPP ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitą tvarko vadovaudamasis Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių,
patvirtintų Lie-tuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005
m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-625 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų teikėjo
sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir jo vėlesniu pakeitimu reikalavimais.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų konsoliduotas metinis pranešimas |
LIETUVOS PAŠTO BENDRUOMENĖ | Narystė. Tarptautinis bendradarbiavimas

Narystė. Tarptautinis
bendradarbiavimas
Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) (http://
www.upu.int.) narių, o Lietuvos paštas yra „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių
sąjungų (http://www.posteurop.org.), ir Baltijos šalių paštų sąjungos (BPS)
narys. Be to, jis dalyvauja Šiaurės šalių paštų sąjungos (ŠPS) darbo grupių ir
komitetų veikloje.
Būdama tarptautinių pašto organizacijų narė, bendrovė gali pasiūlyti savo klientams pažangiausiais ir visiems prieinamas pašto bei kitas paslaugas.
Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose lemia ir daro įtaką
bendrovės tarptautinio bendradarbiavimo galimybėms, leidžia dalyvauti
tarptautinėse programose, įgyvendinti tarptautinius projektus.
2012 metais Susisiekimo ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos ir Lietuvos
pašto atstovai dalyvavo Pasaulinės pašto sąjungos kongrese. Kongreso dalyviai
priėmė Pasaulinės pašto sąjungos teisės aktų pakeitimus, patvirtino vystymosi
strategiją 2013–2016 metams, ketverių metų kadencijai išrinko naują Pasaulinės
pašto sąjungos Tarptautinio biuro vadovą.
2012 m. spalio mėn. Vilniuje vyko PostEurop“ renginys - Lietuvos paštas surengė
Tarptautinės logistikos darbo grupės susitikimą. Susitikimo metu tarptautinės
logistikos ekspertai iš Vokietijos ir Norvegijos pasidalino pažangia tarptautinės
logistikos valdymo patirtimi, dalyviai diskutavo aktualiomis tarptautinės logistikos temomis, užmezgė tiesioginius kontaktus su kitų paštų kolegomis.
Bendradarbiaujant su Šiaurės ir Baltijos šalimis, 2012 m. taip pat pagrindinis
dėmesys skirtas pasirengimui kongresui. Šiaurės pašto sąjungos ir Baltijos pašto
sąjungos Galutinių atsiskaitymų grupė surengė susitikimus Taline, Jūrmaloje,
Vilniuje, kurių metu buvo diskutuojama svarbiais atsiskaitymų tarp paštų klausimais, derinta bendra pozicija dėl 25-ajam Pasauliniam pašto kongresui pateiktų
svarstyti Pašto konvencijos ir reglamentų pakeitimų, spręsti kiti sklandžiam bendradarbiavimui aktualūs klausimai.
2012 m. Baltijos pašto sąjungos nariai nuveiktus darbus ir ateities planus aptarė
gegužės mėnesį įvykusiame rinkiminiame susitikime. Jo metu Baltijos pašto
sąjungos valdymą vienerių metų kadencijai iš Estijos perėmė Latvija: 2012 m. /
2013 m. prezidentu buvo išrinktas Māris Kleinbergs, Latvijos pašto generalinis
direktorius.
Siekiant užmegzti naudingų kontaktų už Baltijos ribų, spalio mėnesį Lietuvos
pašto atstovai dalyvavo filatelijos parodoje Sindelfingene (Vokietija). Bendrovės
specialistai vokiečių filatelistams pristatė Lietuvos pašto išleidžiamus pašto
ženklus, pašto ženklų blokus bei kitą filatelinę produkciją, kuri reprezentuoja ne
tik bendrovę, bet ir Lietuvą. Dalyvaujant tarptautinėse parodose siekiama pritraukti naujų užsakovų ir didinti lietuviškos filatelijos pardavimus.
Bendradarbiaujant su Tarptautine pašto korporacija, Lietuvos pašte įgyvendinti
ir pradėti diegti darbai, leidžiantys sustiprinti partnerių pasitikėjimą bendrove
ir gerinti paslaugų kokybę: Vilniaus oro uoste ir Pašto skirstymo departamente
įrengta moderni įranga, kuri užtikrins greitesnį tarptautinių pirmenybinių siuntų
pristatymą gavėjams (naujoji įranga fiksuos tarptautinių pirmenybinių siuntų
pristatymo laiką).
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Paslaugų
kokybė
UPP kokybės
reikalavimų vykdymas

Teikdamas UPP Lietuvos paštas privalo laikytis nustatytų paslaugų kokybės
rodiklių. Pagrindinis UPP kokybės rodiklis – pašto siuntų pristatymo laikas. Lietuvos paštas turi vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m.
vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-128 patvirtintus UPP kokybės reikalavimus (standartus), kurie nustatomi atsižvelgiant į korespondencijos pristatymo nuo siuntėjo
iki gavėjo laiką pagal formulę D + n (D – korespondencijos išsiuntimo data, n
– darbo dienų skaičių nuo išsiuntimo iki pristatymo). Vadovaudamasis Pašto
įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, kaip laikomasi teikiamų UPP kokybės reikalavimų,
prižiūri RRT. Pagal nustatytus UPP kokybės reikalavimus kitą darbo dieną turi
būti pristatyta 85 proc. Lietuvoje siunčiamų pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų (D + 1 – 85 proc.), o trečią dieną po išsiuntimo – 97 proc. (D + 3 – 97
proc.), Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinių korespondencijos siuntų ( D+2 – 85
proc. ), o ( D + 4 – 97 proc.), Lietuvoje siunčiamų pašto siuntinių ( D + 4 – 97
proc.).

Universaliųjų pašto paslaugų vidaus
pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto
korespondencijos siuntų siuntimo ir pristatymo Lietuvoje tyrimo 2012 metų rodikliai
Pirmenybinės pašto korespondencijos siuntų kokybės tikrinimo rezultatai

UPP kokybės tikrinimo rezultatai
100 %
90 %

99.71 %

85.86 %

98.26 %

98.92 %

99.08 %

D+1 85 %

81.26 %

80 %

74.30 %

74.61 %

70 %
60 %
50 %
2012 m

2011 m .
D+1 85 %

D+3 97 %

2010 m.
D+3 97 %

2009 m .
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Lietuvos paštas 2012 m. įvykdė visus Susisiekimo ministro patvirtintus Lietuvoje
siunčiamų pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų UPP
kokybės reikalavimus.
Lietuvos paštui pasirašius tarptautinę „REIMS East“, REIMS V sutartis, tarpusavio
atsiskaitymai su šios sutarties dalyviais vykdomi, įvertinus UPP kokybės rodiklius,
kurių matavimas vykdomas pagal metodiką, pateiktą LST EN 13850+A1:2007
„Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas“. 2013 metams REIMS East ir REIMS V tikslas K+1 yra
90 proc., t.y. 90 proc. gautų tarptautinių pirmenybinių siuntų turi būti pristatyta
sekančią darbo dieną. 2012 m. bendrovė įvykdė nustatytus tikslus.

Skundų
nagrinėjimas
Bendrovė įgyvendino Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos.
Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegė centralizuotą skundų
registracijos sistemą pagal šį standartą. Standarte nurodytas 30 kalendorinių
dienų skundų nagrinėjimo terminas. 2012 m. bendrovės skundų nagrinėjimo vidutinis galutinio atsakymo pateikimo - laikas buvo 13,3 dienos.
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Pašto
ženklų
leidyba
Lietuvos paštas kasmet į apyvartą Lietuvos paštas išleidžia apie 20 naujų pašto
mokos ženklų. Išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos paštą
kaip UPP teikėją įpareigoja Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 5 pastraipa).
2012 metais į apyvartą buvo išleisti 24 meniniai pašto ženklai bendru 2,8 mln.
tiražu, 6 standartiniai pašto ženklai 4,5 mln. tiražu, 2 pašto blokai 55 tūkst. tiražu,
pagamintas vienas pašto ženklų rinkinys „2012 metų Lietuvos pašto ženklai“
1000 vnt. tiražu.
2012 metais išleista 17 proginių pirmosios dienos datos spaudų, kuriais buvo
antspauduojami į apyvartą išleisti meniniai pašto ženklai ir blokai:
2012 01 07 – „Lietuvos miestų herbai“; (1)
2012 02 04 – „Žymūs žmonės“; (2)
2012 02 25 – „2012-ieji – Maironio metai“; (3)
2012 03 17 – „Lietuvos raudonoji knyga“; (4)
2012 03 24 – „Lietuvos krikštui – 625 metai“; (5)
2012 04 28 – „Europa. Aplankykime Lietuvą“; (6)
2012 05 12 – „Dionizo Poškos Baubliai“; (7)
2012 05 26 – „Kuršių nerija“; (8)
2012 06 09 – „XXX vasaros olimpinės žaidynės. Londonas“; (9)
2012 07 14 – „Klaipėdai – 760 metų“; (10)
2012 08 25 – „Mėlynųjų vandenų mūšiui – 650 metų“; (11)
2012 09 22 – „Algirdui Brazauskui – 80 metų“; (12)
2012 09 29 – „Lietuvos nacionalinės pinigų sistemos atkūrimui – 20 metų“; (13)
2012 10 25 – „Geležinkelių tiltai“; (14)
2012 10 25 – „Baltijos geležinkelių tiltai“;
2012 10 20 – „Oskaras Minkovskis – eksperimentinės diabetologijos
pradininkas“; (15)
2012 11 10 – „Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“. (16)
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2012 metais į apyvartą išleistas blokas „Baltijos geležinkelių tiltai“ – tai bendra
Latvijos, Estijos ir Lietuvos laida. Jis išleistas 30 tūkst. tiražu.
Praėjusiais metais buvo išleisti ir 2 proginiai datos spaudai (pagaminti vokas ir
spaudas):
- 2012 07 10 „Lietuvos ir Moldovos diplomatiniams santykiams – 20 metų“;
- 2012 10 25-27 „Tarptautinė pašto ženklų paroda. Sindelfingenas“.
2012 metais buvo išleisti keturi ketvirtinio informacinio leidinio, skirto filatelistams, žurnalistams bei bendrovės regionams, „Ekspresinformacija“ numeriai –
100 egz. tiražu lietuvių kalba ir 200 egz. tiražu anglų kalba.
Taip pat išleistas reklaminis bukletas klientams (katalogas) „Rinkime lietuviškus
pašto ženklus“ – 1 500 egz. tiražu anglų ir vokiečių kalbomis.
2012 metais Lietuvos paštas dalyvavo tarptautinėje pašto ženklų parodoje Sindelfingene (Vokietija). Parodoje klientams buvo pristatyti visi Lietuvos pašto
išleisti pašto ženklai, o daugelis kitų šalių paštų ankstesniais metais išleistų pašto
ženklų nepardavinėja.
Specialiai šiai parodai buvo išleistas bukletas su 2012 metų Lietuvos pašto
ženklų vaizdais ir jų aprašymais, bei 2013 m. planuojamais išleisti pašto ženklais.
Toks bukletas turėjo didelį pasisekimą.
Parodoje Sindelfingene Lietuvos paštas ne tik pristatė bendrovę viso pasaulio
filatelijos kolekcininkams, bet ir turėjo galimybę užmegzti naudingų kontaktų,
pritraukti naujų klientų. Bendrovė šioje parodoje pardavė filatelinės produkcijos
32,0 proc. daugiau negu praėjusiais metais vykusioje parodoje Esene (Vokietija).
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Viešasis
tinklas
Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo
išlaikyti tam tikrą paštų tinklą. Pagal susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d.
įsakymo Nr. 3-46 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ pakeitimo“nuostatas:
- kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta arba universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo vieta. Nuo
seniūnijų centrų nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse papildomai gali
būti įrengiama ir kilnojamoji universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta;
- miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo pašto paslaugų naudotojo
gyvenamosios ar buveinės vietos iki stacionarių, kilnojamųjų universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietų ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo
vietų turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu.
Pašto paslaugoms nenutrūkstamai teikti visoje šalies teritorijoje sukurtas UPP
teikimo tinklas, kurį sudaro stacionarieji miesto ir kaimo paštai, jų poskyriai ir
kilnojamųjų paštų sustojimo vietos. UPP teikimo vietos ir siunčiamosios laiškų
dėžutės išdėstytos laikantis Viešojo pašto tinklo charakteristikų.
Lietuvos paštas yra įrengęs ir kiekvieną darbo dieną aptarnauja 2 122
siunčiamąsias laiškų dėžutes, iš kurių 991 yra miestuose, 1 131 – kaimuose.
2012 m. gruodžio 31 d. akcinė bendrovė Lietuvos paštas turėjo 836 UPP teikimo
vietų tinklą, kurį sudarė: 689 stacionarieji paštai (miestuose – 202, kaimuose –
487), 14 pašto poskyrių (12 – miestuose, 2 – kaimuose), 133 UPP teikimo vietos
kaimuose aptarnaujamos 27 kilnojamųjų paštų.

UPP teikimo vietos

58 ,5 %
Kaim o
paštuose

15 ,9 %

Kilnojam uosiuose
paštuose

2 5 ,6 %
Miesto
paštuose
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Siekdama optimizuoti veiklos procesus, bendrovė per 2012 m. uždarė 10
nerentabilių stacionarių paštų, 1 kilnojamąjį paštą, kuris aptarnavo 6 UPP teikimo vietas, 2 paštus perkėlė į prekybos centrus.
2012 metais Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninį
tinklą, iš viso – 214 buvusių „Snoro“ bankelių, iš jų 2012 m. gruodžio 31 d. jau
veikė 110 „PayPost“ skyrių. „PayPost“ skyriuose teikiamos šiuo metu paštuose
siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, pinigų išgryninimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt.
2012 m. gegužės 15 d. AB Lietuvos paštas įsigijo UAB „Baltic Post“, tuo metu
valdžiusią 60-šimt siuntų savitarnos terminalų SIUNTOS24.
Siekiant supažindinti rinkos vartotojus su UAB „Baltic Post“ teikiamomis kurjerių
paslaugomis, 2012 m. rugsėjo mėn. į rinką įvestas naujas prekinis ženklas LP EXPRESS. SIUNTOS 24 prekinis ženklas pakeistas nauju – LP EXPRESS 24.
LP EXPRESS 24 - tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų savitarnos terminalų tinklas, išdėstytas tose vietose, kuriose pastebimi didžiausi klientų
srautai (prekybos centrai, degalinės ir t.t.). Terminalai gali aptarnauti iki 3 000
siuntų per dieną. Terminalai yra lengvai aptarnaujami, siuntos į kitą terminalą
Lietuvoje gali būti pristatomos jau kitą dieną. Šiuo metu UAB „Baltic Post“ valdo
71-o siuntų savitarnos terminalo tinklą 41-ame šalies mieste.
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Logistika
Bendrovės logistikos procesai yra susiję su teikiamų paslaugų / prekių surinkimo, paskirstymo, gabenimo ir jų pristatymo klientams per tam tikrą laiką, paštų
aprūpinimo žaliavomis ir medžiagomis organizavimu, planavimu ir kontroliavimu.
Visa šalies teritorija suskirstyta į 2 860 pristatymo apylinkių. Jose pašto siuntas
laiškininkai pristato pėsčiomis arba automobiliais. Gyventojams pašto siuntos
pristatomos į 1 635 659 gaunamųjų laiškų dėžutes. Jų miestuose yra 1 278 295,
kaimuose – 357 364. Jei siuntos yra registruotosios, jos įteikiamos gavėjams į
rankas pasirašytinai. Pašto siuntos gyventojams ir įmonėms miestuose daugiausia pristatomos 6 dienas, kaimuose – 5 dienas per savaitę.
Paslaugoms / prekėms gabenti ir pristatyti bendrovė naudoja nuosavus ir
nuomojamus automobilius. 2012 m. gruodžio 31 d. iš visų naudojamų 1 235
automobilių nuosavų buvo 325, nuomojamų iš juridinių asmenų – 13, nuomojamų
iš fizinių asmenų (iš laiškininkų, vairuojančių automobilį) – 897.

2012 m. automobilių skaičius

26 ,3 %
Nuosavo tranporto

2012 m. automobilių rida
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daugiau
kaip 10

%
72,6 % 1,1%
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6 0 ,0 %
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Tarptautinių pašto siuntų vežimas organizuojamas lėktuvais ir automobiliais. Lietuvos paštas bendradarbiauja su SAS, Brussels airlines, Lufthansa, LOT, Finnair,
GATS, Austrian airlines aviakompanijomis.
Daugiausia – apie 70 proc. – visų tarptautinių pašto siuntų gabenamos „Airbaltic“ aviakompanijos skrydžiais.
Su kaimyninėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija pašto siuntomis apsikeičiama automobiliais.
Lietuvoje dirbame su dviem terminalais : UAB „Litcargus“ ir UAB „Baltic air Logistics Terminal“.
Siekiant optimizuoti gamybinius procesus bei efektyvinti kurjerių paslaugų teikimo veiklą, kurjerių darbo vietų skaičius perkėlus Lietuvos pašto kurjerinės veiklos
vykdymą į UAB „Baltic Post“ buvo sumažintas nuo 48 iki 10-ties taškų.
2012 m. spalio 19 d. startavo nauja UAB „Baltic Post“ logistinė grandinė, perkeliant pagrindinį UAB „Baltic Post“ logistikos centrą iš Vilniaus į Kauną.
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Turtas
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė turėjo pastatų, patalpų, statinių ir
priklausinių, kurių balansinė vertė, įskaitant investicinio turto vertę, 2012 m.
gruodžio 31 d. buvo 119 476 tūkst. Lt. Valdomo nekilnojamojo turto vienetai per
metus sumažėjo nuo 952 iki 892, nes per 2012 metus buvo parduota 60 turtinių
vienetų.
Iš 167,6 tūkst. kv. m nuosavų patalpų Lietuvos paštas savo reikmėms naudojo
127,5 tūkst. kv. m, nuomojo 23,0 tūkst. kv. m ir turėjo 17,1 tūkst. kv. m. bendro
ploto laisvų patalpų. Pašto veiklai iš kitų subjektų nuomojosi 18,8 tūkst. kv. m.

Nuosavo ir nuomojamo ploto panaudojimas

65,8 %
plotas, skirtas
pašto

11,1%
Išnuomotas
š
plotas

16,4 %
Laisvas
il plotas

6,7 %
nuomo jamas plota s

Daug dėmesio bendrovė skiria esamo turto priežiūrai, nuomos ir komunalinių
sąnaudų valdymui. Per 2012 m. parduota 16.449,98 m2 nenaudojamo nekilnojamojo turto ploto bei papildomai išnuomota 6 497 kv. m. laisvo ploto.
Lietuvos pašto 2013–2017 m. strateginiame veiklos plane numatyta parduoti
nenaudojamą ir bendrovės veikloje neefektyviai išnaudojamą nekilnojamąjį turtą
ir gautas lėšas skirti bendrovės esamų ir naujų veiklų plėtrai.
Dukterinės įmonės nekilnojamojo turto neturi. Gamybines ir administracines patalpas nuomojasi.

PLANAI IR

PROGNOZĖS
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Strategija
ir tikslai

1
2
3

Didinti pajamas, teikiant paklausias, į kliento poreikius orientuotas, pelningas paslaugas
Liberalizavus pašto rinką Lietuvos paštas turi išlaikyti pašto paslaugų rinkos
lyderių pozicijas, didinti pajamas per naujų paslaugų plėtrą ir santykių su klientais valdymą. Svarbu teikti kokybiškas, klientams patrauklias, patikimas paslaugas, taikyti modernias ir inovatyvias technologijas.
Didinti darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją
Bendrovėje nuolat turi būti rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, sukurta
ir įdiegta darbuotojų motyvavimo, vertinimo ir kontrolės sistema, taip pat darbo
užmokesčio sistema, paremta pasiektais asmeniniais ir bendrovės rezultatais.
Bendrovė, būdama socialiai atsakinga ir tinkamai motyvuodama darbuotojus
bei valdydama jų karjerą, gali tapti konkurencingesnė.
Efektyvinti bendrovės veiklą, įgyvendinti konkurencingą veiklos modelį, greitai prisitaikančią struktūrą ir subalansuotas veiklos sąnaudas
Lietuvos paštui, veikiančiam konkurencinėje rinkoje, šis strateginis tikslas reikalingas konkurencingoms paslaugų kainoms ir veiklos rizikai, atitinkančiai kapitalo grąžą akcininkui, užtikrinti.
Veiklos sąnaudų analizė, optimizavimas ir kontrolė turi didžiulę įtaką bendrovės
veiklos rezultatams. Bus siekiama ir toliau mažinti veiklos sąnaudas, drauge
nepakenkiant paslaugų kokybei bei patikimumui.
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Planai ir
prognozės
Kasmet didinti paslaugų pardavimus;
Išlaikyti užimamą rinkos pagal pajamas dalį šalies pašto ir pasiuntinių rinkoje;
Tęsti sąnaudų taupymo politiką;
Modernizuoti ir tobulinti vidaus procesus, siekiant veiklos efektyvumo, paslaugų
kokybės ir geresnio bendrovės įvaizdžio;
Atlikti vidinių procedūrų pakeitimus, didinančius bendrovės veiklos efektyvumą;
Optimaliai naudoti nekilnojamąjį turtą.

Pagrindiniai rizikos
veiksniai, galimybės
ir grėsmės
Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su
bendrovės veikla:
-

bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė;
Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas;
apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai;
tradicinių pašto paslaugų poreikių mažėjimas.

Galimybės:
Naujų paslaugų kūrimas, esamų paslaugų plėtojimas.
Naujų paslaugų teikimo / pardavimo kanalų plėtojimas.
Viešojo pašto tinklo optimizavimas.

Grėsmės:
Atsigaunanti darbo rinka – grėsmė prarasti geriausius darbuotojus.
Tarptautinių kompanijų atėjimas – naujų konkurentų atsiradimas.
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Tyrimų ir
plėtros
veikla
Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, padedantį nustatyti bendrovės
plėtros kryptis bei reikalingas investicijas.

Veiklos rezultatų
atitiktis bendrovės
veiklos tikslams
2012 metais bendrovėje buvo tęsiama veiklos efektyvumo didinimo politika.
Nuostolingi ir neefektyvūs paštai perkeliami į klientams patogesnes ir patrauklesnes vietas. Per 2012 m. bendrovė investavo į senų paštų atnaujinimą arba
jų perkėlimą į prekybos centrus. Iš viso per 2012 metus atnaujinti 9 šalies
paštai: Palangoje, Varėnoje, Klaipėdoje, Ukmergėje, Rokiškyje, Kaune, Naujojoje
Akmenėje ir du paštus Vilniuje.
2012 m. bendrovė įgyvendino paštų kompiuterizavimo projektą – kompiuterizuota beveik pustrečio šimto paštų. Šiuo metu jau kompiuterizuoti visi pagrindiniai paštai. Įdiegus šį projektą pagerės klientų aptarnavimo kokybė – paslaugos
bus suteikiamos greičiau ir paprasčiau.
Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras” mažmeninį tinklą. Buvusiuose banko „Snoras“ bankeliuose bus teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos
finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt.
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Siekdamas didinti savo konkurencingumą pasiuntinių rinkoje, Lietuvos paštas
įsigijo siuntų savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS24 valdančią bendrovę „Baltic Post“. Su aktyvia šios bendrovės veiklos plėtra siejami Lietuvos pašto planai stiprinti savo pozicijas pasiuntinių paslaugų bei siuntų savitarnos terminalų
paslaugų rinkoje.
2012 m. UAB „Baltic Post“ buvo stiprinama gamybinio potencialo bei informacinių
technologijų infrastruktūros būklė, kuriami procesai kokybiškoms kurjerių paslaugoms teikti.
2012 m. Lietuvos paštas suaktyvino bendradarbiavimą su NVS šalimis: pasirašytos
sutartys su Ukrainos ir Baltarusijos paštais dėl siuntinių su išperkamuoju
mokesčiu siuntimo. Su Rusijos paštu baigta derinti ir siuntų su išperkamuoju
mokesčiu siuntimo sutartis. Pradėta glaudžiau bendradarbiauti su Kazachstano
paštu dėl operatyvesnio apsikeitimo pašto siuntomis.
Bendradarbiaujant su Tarptautine pašto korporacija, Lietuvos pašte įgyvendinti
ir pradėti diegti darbai, leidžiantys sustiprinti partnerių pasitikėjimą bendrove
ir gerinti paslaugų kokybę: Vilniaus oro uoste ir Pašto skirstymo departamente
įrengta moderni įranga, kuri užtikrins greitesnį tarptautinių pirmenybinių siuntų
pristatymą gavėjams.
Bendrovė daug dėmesio skyrė klientų aptarnavimo kokybei. Užbaigtas
skambučių valdymo paslaugos įdiegimas, sukuriant naujo skambučių centro
darbo vietas bei į jį nukreipiant projekte dalyvaujančių bendrovės padalinių
telefonų numerius.
2012 m. EMS kooperatyvas prie Pasaulinės pašto sąjungos Lietuvos paštą už
tarptautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo paslaugą įvertino aukščiausiu apdovanojimu. Vertindama šalių operatorius komisija atsižvelgia net į 16 kriterijų.
Vienas svarbiausių – EMS siuntų pristatymo laikas.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų konsoliduotas metinis pranešimas |
PLANAI IR PROGNOZĖS | Socialinės iniciatyvos ir politika

Socialinės
iniciatyvos
ir politika
Lietuvos paštas – viena didžiausių šalies bendrovių, todėl mūsų veikla neatsiejama nuo visuomenės. Mums svarbus darbuotojų, klientų ir partnerių pasitikėjimas,
todėl stengiamės plėtoti socialiai atsakingą verslą.

Tautiškumo skatinimas.
Būdama viena didžiausių valstybės valdomų įmonių, Lietuvos paštas 2012
metais didelį dėmesį skyrė pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo projektams.
Lietuvos paštas tapo pagrindiniu rėmėju įgyvendinant projektą „Lietuvos
skydas“. Šia iniciatyva siekiama, padedant viso pasaulio lietuviams, surinkti
informaciją apie iškiliausius lietuvius, išeivius iš Lietuvos, šalies valstybingumo
stiprinimui ir Lietuvos garsinimui nusipelniusius žmones.
Kitas pilietiškumą skatinantis projektas, prie kurio prisijungė Lietuvos paštas
– kvietimas viso pasaulio lietuvius sugiedoti „Tautišką giesmę“ liepos 6-ąją
– Valstybės dieną. Prie šios unikalios mūsų tautos tradicijos Lietuvos paštas
prisijungė išleisdamas specialių spaudą, kuriuo viso pasaulio lietuviai buvo
kviečiami giedoti Lietuvos himną.
Lietuvos paštas taip pat tapo vieno reikšmingiausių ir daugiausia visuomenės
susidomėjimo sulaukusio projekto „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2012“
rėmėju. Liepos 12–15 dienomis pirmą kartą istorijoje vykusiam Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimui Lietuvos paštas sukūrė specialų suvenyrinį spaudą, kuriuo
Vilniaus centriniame pašte buvo antspauduojama pašto korespondencija.

Darbuotojai.
2012 metų balandžio mėnesį Lietuvos paštas pakvietė visus šalies gyventojus
rinkti geriausiai aptarnaujančius Lietuvos pašto darbuotojus. Iš viso buvo sulaukta beveik 1,5 tūkst. atsiliepimų apie laiškininkų, klientų aptarnavimo specialistų
ir pašto viršininkų darbą. Buvo apdovanota 12 daugiausiai gerų įvertinimų
sulaukusių Lietuvos pašto darbuotojų.
Šiemet Lietuvos paštas pirmąkart prisidėjo prie sveiką gyvenseną skatinančio
Vilniaus maratono organizavimo. Lietuvos paštas renginį parėmė ne tik
išleisdamas specialų suvenyrinį spaudą, bet ir rengdamas savo vardo estafetės
rungtį.
Prie šio projekto itin aktyviai prisidėjo ir Lietuvos pašto darbuotojai, kurie kartu
su šeimomis dalyvavo įvairių distancijų bėgimuose. Iš viso Vilniaus maratone
dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų.
Trečius metus iš eilės Lietuvos pašto darbuotojai mynė dviračius tradiciniame
„Velomaratone“. „Velomaratonas“ – tai keturiomis vertybėmis – ekologija, saugumu, sveikata ir šeima – grindžiama iniciatyva, kuria siekiama stiprinti dviračių
kultūrą Lietuvoje.
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Švietimas.
Viena iš prioritetinių Lietuvos pašto rėmimo sričių – vaikų švietimas bei ugdymas.
2012 metais Lietuvos pašte buvo surengtos kelios paskaitos, kuriose vaikai buvo
supažindinti ne tik su pašto veikla, bet ir lietuvių tradicijomis. Viena tokių – vasario mėnesį Vilniaus centriniame pašte vykusi paskaita apie Užgavėnių tradicijas,
kurią vedė tautodailininkė Marija Liugienė, skulptorius Tadas Gutauskas.
Pasaulinės pašto dienos proga Vilniaus centriniame pašte buvo surengtas viešas
renginys, kuriame visi norintys galėjo išgirsti apie pašto istoriją, jo veiklą, iš arti
pamatyti, kaip veikia Lietuvos paštas.
Moksleiviai taip pat buvo pakviesti į įvairių filatelinių parodų atidarymą, kurių
metu buvo pasakojama apie filatelijos tradicijas Lietuvoje, kaip renkami filateliniai produktai, nuo ko pradėti, norint kolekcionuoti pašto ženklus ar kitus filatelinius gaminius. Iš viso praėjusiais metais visuomenei buvo pristatyta 12 parodų.
2012 metais iš viso Lietuvos pašto skyriuose buvo surengta per dešimt įvairiausių
parodų. Didžiausio visuomenės susidomėjimo sulaukė Lietuvos krepšinio
90-mečiui skirta paroda, kuri buvo eksponuojama šešiuose paštuose – Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių centriniuose bei Anykščių pašte.
Minint 94-ąjį Lietuvos pašto gimtadienį bendrovė antrus metus visus šalies vaikus Lietuvos paštas pakvietė dalyvauti piešinių konkurse tema „Per paštą – į
pasaulį“. Iš viso Lietuvos paštas sulaukė daugiau kaip tūkstančio vaikų piešinių
iš visos Lietuvos, kurie buvo eksponuojami Vilniaus centriniame pašte.
Iš vaikų piešinių Lietuvos paštas praėjusiais metais išleido 2013 metų kalendorių.
Pirkdami įš kalendorių gyventojai aukojo ir mažiesiems ligoniukams – 50 centų
nuo kiekvieno parduoto kalendoriaus atiteko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Vaikų ligų klinikai paremti.
Tradiciškai praėjusiais metais Lietuvos paštas paskelbė jau 42-ą kartą
organizuojamą epistolinio rašinio konkursą, tema – „Parašyk laišką, kuo brangus
vanduo“. Praėjusių metų pavasarį taip pat buvo apdovanoti ir 2011-ųjų epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai.

Aplinkosauga.
Vienas svarbiausių praėjusiais metais įgyvendintas aplinkosauginis projektas –
tradicinio automobilio pakeitimas į elektra varomu elektromobiliu „Tazzari Zero“.
Tokia transporto priemonė penkis kartus ekonomiškesnis, nei iki tol naudotas
Lietuvos pašto automobilis. Važinėdami elektromobiliu, Lietuvos pašto darbuotojai prisideda ir prie aplinkos saugojimo – priešingai nei tradiciniai ar hibridiniai automobiliai, elektromobilis neteršia aplinkos kenksmingomis CO2 dujomis,
sukeliančiomis šiltnamio efektą.
Antrus metus iš eilės daugiau kaip tūkstantis Lietuvos pašto darbuotojų prisidėjo
prie aplinkosauginės ir švarinimosi akcijos „Darom 2012“. Įvairiuose šalies miestuose Lietuvos pašto darbuotojai rinko šiukšles bei tvarkė aplinką, kurioje radinių
buvo įvairių: nuo automobilių padangų iki nereikalingų baldų bei kilimų.
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