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BENDROJI INFORMACIJA
Tarpinis pranešimas parengtas už 2015 m. sausio-kovo mėn.
Lietuvos paštas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. patvirtintą Valstybės valdomų įmonių
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, bendrovė apskaitą nuo 2010 metų tvarko pagal tarptautinius finansinės apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau - TFAS).
Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. yra parengtos pagal TFAS,
patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS).
2015 m. kovo 31 d. Lietuvos pašto įmonių grupę (toliau-Grupė) sudarė pagrindinė įmonė akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir
antrinės įmonės UAB “Baltic Post”, UAB “Lietuvos pašto finansinės paslaugos, UAB “LP mokėjimų sprendimai.

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę
Pavadinimas

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

Buveinės adresas

J.Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Telefonas

(8 700) 55 400

El. paštas

info@post.lt

Interneto adresas

www.lietuvospaštas.lt

Teisinė forma

Akcinė bendrovė, ribotos civilinės
atsakomybės privatus juridinis asmuo

Veiklos laikotarpis

Neribojamas

Įmonės kodas

121215587

Juridinių asmenų registro tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Įregistravimo data

2009 m. rugsėjo 14 d.
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Bendrovės misija – kokybiškai, patikimai ir profesionaliai teikti pašto, logistikos bei finansines paslaugas.
Bendrovės vizija – Lietuvos paštas 2020 metais – sėkmingai veikianti siuntimo paslaugų, finansinio tarpininkavimo ir
mažmeninės prekybos bendrovė, viena iš savo srities lyderių Vidurio Rytų Europoje ir pirmasis Lietuvos klientų pasirinkimas.
Bendrovės vertybės:
Pažanga.
Elektroninių paslaugų plėtra, inovacijos ir nuolatinis tobulėjimas Lietuvos paštui padės tapti moderniausia pašto bendrove
Baltijos regione.
Efektyvumas.
Siekdamas aukščiausių rezultatų optimaliomis sąnaudomis Lietuvos paštas taps geriausia valstybės valdoma įmone šalyje.
Kokybė.
Gyventojams reikalingas, šiuolaikiškas paslaugas teikiantį ir aukščiausią jų kokybę užtikrinantį Lietuvos paštą klientai renkasi
pirmiausia.
Patikimumas.
Vykdydamas socialiai atsakingą veiklą ir būdamas patikimas paslaugų teikėjas ir verslo partneris Lietuvos paštas tampa
arčiausiai klientų esančia įmone ir vienu geriausių darbdavių Lietuvoje.

Pagrindinės veiklos pobūdis
Įmonė

Pagrindinė veikla

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Pašto, kurjerių, finansinio tarpininkavimo ir kitos paslaugos

UAB „Baltic Post“

Kurjerių, LP EXPRESS 24 paslaugos, logistikos paslaugos

UAB “Lietuvos pašto finansinės paslaugos”

Spausdinimo paslaugos

UAB „LP mokėjimų sprendimai“

Konsultacinės paslaugos

Lietuvos paštas yra universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) teikėjas Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Lietuvos paštą 7 metus teikti universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 2012, Nr. 135-6867) nustatyta, kad akcinė bendrovė Lietuvos paštas
yra universaliosios pašto paslaugos teikėja iki 2019 m. gruodžio 31 d. Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos
kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią
paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.
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VALDYMAS IR VADOVYBĖ
Bendrovės įstatinis kapitalas
2015 m. kovo 31 d. Lietuvos pašto įstatinis kapitalas buvo 32 791 579 Eur. Jį sudaro 113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė yra po 0,29 Eur.
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“.

Akcininkai
Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises
bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2015 m. 3 mėnesius savų akcijų neįsigijo ir neperleido.
Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.

Dividendų politika
Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20
(2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 redakcija), kuriame yra nustatyti dividendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principai.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2015 m. kovo 1 d. Lietuvos pašte baigtas litų keitimas į eurus. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki kovo 1 d. 330-yje Lietuvos pašto paštų
gyventojai į eurus išsikeitė 829 mln. Lt (240,1 mln. Eur).
2015 m. vasario 26 d. Kaune atidarytas naujasis Lietuvos pašto logistikos centras, kuriame bus rūšiuojamos siuntos. Geografiniame Lietuvos centre įsikūręs logistikos centras suteiks pranašesnio susisiekimo galimybių, leis atitikti šiuolaikinius
darbo bei logistikos standartus.

Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
2015 m. balandžio 7 d. Lietuvos pašto vadovų, darbuotojų, Lietuvos pašto darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos ryšių
profesinės sąjungos vadovų ir atstovų konferencijoje patvirtinta nauja kolektyvinės sutarties redakcija. Kolektyvinė sutartis papildyta skyriumi „Darbo apmokėjimas“, kuriame pateikiama bendra įmonės atlyginimų politika, pareigybių rangavimas, atlygio struktūra, taip pat su atlygiu susijusių pokyčių įgyvendinimo planas nuo 2015 m. balandžio 1 d. ir kiti, su darbo
apmokėjimu, susiję klausimai.

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

Valdybos nariai

(2015 m. kovo 31 d. duomenys)

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kadencijos pradžia

Alfonsas Macaitis

Susisiekimo ministro
patarėjas

Kauno politechnikos institutas (dabar – Kauno
technologijos universitetas)
radioelektronikos fakultetas

2014-11-17

Janina Laskauskienė

Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės
turto valdymo departamento
Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Finansų ir
kredito specialybės mokslai,
diplomuoto ekonomisto
kvalifikacija

2012-02-07

Irma Kirklytė

Susisiekimo ministerijos
Teisės skyriaus vedėjo
pavaduotoja

Vilniaus universitetas, teisės
fakultetas

2012-08-20

Linas Sasnauskas

Nepriklausomas verslo
konsultantas

Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla (Stockholm
School of Economics (SSE),
tarptautinė vadyba

2012-06-14

Jonas Butautis

„Magnetic MRO“ filialo
vadovas Lietuvoje

Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras

2014-06-30
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Bendrovės vadovybės nariai
(2015 m. kovo 31 d. duomenys)

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

Kęstutis Jaržemskas
Finansų tarnybos
direktorius

Gytis Kundrotas
Teisės ir administravimo
tarnybos direktorius

Arūnas Venckavičius
Pardavimų tarnybos
direktorius

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

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

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

Rasa Radzevičienė
Pašto operacijų tarnybos
direktorė

Inga Dundulienė
Pašto tinklo tarnybos
direktorė

Vilniaus universitetas, vadybos
ir verslo administravimo programa. Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis
laipsnis (2007 m.)

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.)

Bendrovės vadovybei per 2015 m. 3 mėnesius priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 94,2 tūkst. Eur, o 2014 m. tą patį
laikotarpį – 73,8 tūkst. Eur.
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Bendrovės struktūra
Dabartinę struktūrą sudaro generalinis direktorius, 5-ių tarnybų direktoriai (Finansų, Pardavimų, Pašto operacijų, Teisės ir
administravimo, Pašto tinklo) ir 20 departamentų, iš kurių 5 – Informacinių technologijų, Vidaus kontrolės ir audito, Personalo,
Rinkodaros ir komunikacijos bei Verslo vystymo – yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
Bendrovė turi tris antrines įmones: UAB „Baltic Post“, UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“.

Pagrindiniai antrinių įmonių duomenys
UAB „Baltic Post“

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos

Teisinė organizacinė
forma (įmonės rūšis)

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

Rodūnios kelias 9, Vilnius

J. Jasinskio g. 16, Vilnius

Telefonas

(8 5) 205 2120

(8 5) 236 1228

(8 5) 274 4100

El. paštas

info@lpexpress.lt

Interneto adresas

www.lpexpress.lt

Lietuvos pašto akcijų
dalis, proc.

100

100

100

Veikla

Kurjerių paslaugos

Spausdinimo paslaugos

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

uždaroji akcinė bendrovė

Konsultacinės paslaugos
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Antrinių įmonių vadovai
Antrinė įmonė

UAB „Baltic Post“

UAB “Lietuvos pašto
finansinės paslaugos”

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

Vardas, pavardė

Juozas Buitkus

Algirdas Šimonis

Lina Minderienė

Išsilavinimas

Pareigos

Direktorius

Apskaitos, finansų ir
bankininkystės magistras,
Vilniaus universitetas.
Verslo vadybos bakalauras,
Vilniaus universitetas.

Direktorius

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas. Transporto
inžinerijos mokslo magistro
kvalifikacinis laipsnis.

Direktorius

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

UAB „Baltic Post“ valdybos nariai
Darbovietė ir pareigos

Išsilavinimas

Kadencijos pradžia

Lina Minderienė

Lietuvos pašto generalinė
direktorė

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

2013.03.14

Gytis Kundrotas

Lietuvos paštas, Teisės ir
administravimo tarnybos
direktorius

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

2013.03.14

Martynas Repečka

Lietuvos paštas, Ekonomikos ir finansų departamento vadovas

Vilniaus universitetas,
ekonomikos fakultetas.
Finansų magistro laipsnis.

2013.03.14

Vardas, pavardė
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VEIKLOS APŽVALGA
Lietuvos pašto įmonių grupė, siekdama išlaikyti esamus ir pritraukti naujų klientų, aktyviai bendrauja su klientais, siūlo pagal
jų poreikius nestandartinius paslaugų teikimo variantus ir per 2015 m. 3 mėnesius gavo 18,6 proc. daugiau pardavimo pajamų,
palyginti su 2014 m. 3 mėnesių duomenimis.

2015 m.
I ketvirtis

2014 m.
I ketvirtis

Veiklos rodikliai
Suteikta paslaugų, tūkst. vnt.

44 106

42 356

Suteikta UPP, tūkst. vnt.

3 414

3 359

Investicijos (įsigijimai), tūkst. Eur

569

269

Darbuotojų skaičius

5 912

6 097

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

4 903

4 895

Veiklos pajamos

17 261

14 553

Pardavimo pajamos

17 062

14 386

Veiklos pelnas

654

-531

EBITDA

1 238

-14

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių

589

-637

Grynasis pelnas

414

-637

Ilgalaikis turtas

48 041

39 572

Trumpalaikis turtas

25 549

29 342

Iš viso turto

68 549

68 914

Nuosavas kapitalas

28 531

30 418

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur

10

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d.

2015 m.
I ketvirtis

2014m.
I ketvirtis

Pelningumas, proc.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

1,4

-2,1

Turto grąža (ROA)

0,6

-0,9

Veiklos pelno marža

3,8

-3,6

EBITDA marža

7,3

-0,1

Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%)

3,5

-4,4

Grynojo pelno marža

2,4

-4,4

Įsiskolinimo koeficientas

0,6

0,6

Nuosavo kapitalo ir turto santykis

0,4

0,4

Einamojo likvidumo koeficientas

0,8

0,8

Finansų struktūra
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Paslaugos
Per 2015 m. 3 mėnesius buvo suteikta 44 106 tūkst. vnt. paslaugų, arba 4,1 proc. daugiau, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio duomenimis.

2015
I ketvirtis

Paslaugos pavadinimas

2014
I ketvirtis

Pokytis, proc.

13 555

11 535

17,5

Universaliosios

3 414

3 359

1,7

Kitos pašto

10 140

8 177

24,0

Kurjerių paslaugos

466

325

43,5

Finansinio tarpininkavimo paslaugos

5 582

5 686

-1,8

Kitos paslaugos

24 503

24 809

-1,2

Iš viso, tūkst. vnt.:

44 106

42 356

-4,1

Pašto paslaugos

Per 2015 m. 3 mėnesius, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio duomenimis, Grupė 17,5 proc. daugiau suteikė pašto
paslaugų, 43,5 proc. – kurjerių paslaugų. Kurjerių paslaugos plėtojamos per antrinę įmonę UAB „Baltic Post“. Finansinio
tarpininkavimo paslaugų suteikta 1,8 proc. mažiau dėl 3,8 proc. sumažėjusių įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų.
Periodinių leidinių pristatymo sumažėjimas 8,4 proc. nulėmė kitų paslaugų sumažėjimą 1,2 proc.
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Pajamos
Grupės 2015 m. sausio–kovo veiklos pajamos buvo 17 261 tūkst. Eur ir, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių veiklos pajamomis – 14 553 tūkst. Eur, padidėjo 18,6 proc.
Per 2015 m. sausį-kovą pardavimo pajamų gauta 17 062 tūkst. Eur, arba 18,6 proc. daugiau, palyginti su 2014 m. I ketvirčio
pardavimo pajamomis.
2015
I ketvirtis

2014
I ketvirtis

Pokytis, proc.

9 183

7 398

24,1

Universaliosios

3 967

3 330

19,2

Kitos pašto

5 216

4 068

28,2

Kurjerių paslaugos

1 487

1 064

39,8

Finansinės paslaugos

2 857

2 756

3,7

Kitos paslaugos

3 535

3 169

11,6

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur:

17 062

14 386

18,3

Pašto paslaugos

Per 2015 m. sausį-kovą, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis, pašto paslaugų pajamos padidėjo 24,1 proc. dėl
padidėjusio siunčiamųjų ir gaunamųjų tarptautinių pašto siuntų srauto į/iš užsienį/io.
Grupės 2015 m. sausio-kovo mėn. kurjerių paslaugų pajamos buvo 39,8 proc. didesnės nei prieš metus, nes 43,5 proc. išaugo
kurjerių paslaugų apimtys.
Finansinio tarpininkavimo paslaugose didžiausią pajamų augimą – 61,9 proc. Grupė pasiekė iš vartojimo kreditų tarpininkavimo ir tai nulėmė, kad 2015 m. I ketvirtį šios pajamas buvo 3,7 proc. didesnės negu per 2014 m. 3 mėnesius. Kitų finansinio
tarpininkavimo paslaugų pajamos sumažėjo.
Kitų paslaugų, kurias sudaro pajamos už periodinių leidinių prenumeratą, neadresuotosios reklamos paslaugas, papildomas
paslaugas, mažmeninę ir komisinę prekybą ir kt., pajamų gauta 11,6 proc. daugiau negu per 2014 m. sausio- kovo mėn. Šioje
paslaugų grupėje papildomų pašto paslaugų pajamos padidėjo 3 kartus, neadresuotosios reklamos pajamas – 76,6 proc.
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Pardavimo pajamos, mln. Eur

mln. Eur
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17,1
53,8%

14,4

100%

51,4%

2015 m. I ketvirčio
pardavimo pajamų struktūra

Kitos
paslaugos
21%

Pašto
paslaugos
54%

50%

0%

Per 2015 m. sausį-kovą daugiausia pardavimo pajamų gauta iš pašto paslaugų teikimo – 54 proc. , o prieš metus – 51 proc.
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Veiklos sąnaudos
2015 m. sausio-kovo mėn. veiklos sąnaudos sudarė 16 606 tūkst. Eur ir, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio
sąnaudomis, buvo 10,1 proc. didesnės.

Veiklos sąnaudos, mln. Eur

20
16

16,6

15,1

Kitos

12
8
4
0

Personalo išlaikymo

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 55,9 proc. sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. Per 2015 m. sausio-kovo
mėnesius su darbuotojais susijusių sąnaudų patirta 9 282 tūkst. Eur ir jos buvo 2,4 proc. didesnės lyginant su 2014 m. tuo pačiu
laikotarpiu.
2015 m. I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu Grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 185 darbuotojais
- nuo 6 097 iki 5 912. 2015 m. I ketvirčio darbuotojų skaičiaus vidurkis etatais sudarė 4 903 etatus ir, palyginti su 2014 m.
I ketvirčio duomenimis, padidėjo 9 etatais.
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudų 2015 m. I ketvirtį patirta 1 890 tūkst. Eur, ir
jos buvo 42,9 proc. didesnės, palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu. Atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudų pokyčius
dažniausiai lemia tarpusavio atsiskaitymų su kitų šalių pašto paslaugų operatoriais specifika.
Transporto nuomos sąnaudų patirta 629 tūkst. Eur, arba 0,4 proc., mažiau, palyginti su 2014 m. I ketvirčio duomenimis.
Per 2015 m. sausio-kovo mėnesius, Grupės turto remonto ir priežiūros sąnaudos sumažėjo 6,2 proc., lyginant su atitinkamu
2014 m. laikotarpiu, ir sudarė 569 tūkst. Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų apskaičiuota 578 tūkst. Eur, arba 3,3
proc. daugiau kaip praėjusių metų I ketvirtį.
Per 2015 m. I ketvirtį kitos sąnaudos, į kurias įeina ryšių, reklamos, konsultacinės, draudimo, mokesčių, inkasacijos ir kt.
sąnaudos bei perparduoti skirtų prekių įsigijimo, vertė sudarė 2 486 tūkst. Eur ir jų patirta 45,9 proc. daugiau nei 2014 m.
I ketvirtį. Sąnaudų padidėjimą įtakojo vežimo iš Kinijos sąnaudos pagal 2014 m. birželio mėn. pasirašytas sutartis su Kinijos
bendrovėmis dėl bendradarbiavimo pristatant siuntas iš Kinijos į Europos šalis – ES valstybes, taip pat Rusiją ir Baltarusiją ir
kitas valstybes.
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Veiklos rezultatai
Grupė 2015 m. I ketvirtį uždirbo 413,7 tūkst. Eur grynojo pelno, o 2014 m. I ketvirtį patyrė 636,9 tūkst. Eur. grynųjų nuostolių.
Grupės 2015 m. I ketvirčio pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), siekė 1 238 tūkst. Eur,
o 2014 m. tą patį laikotarpį EBITDA buvo neigiamas – 14 tūkst. Eur.

Investicijos
Grupės investicijos į ilgalaikį turtą 2015 m. I ketvirtį sudarė 568,6 tūkst. Eur.
Į nematerialųjį turtą investuota 429,8 tūkst. Eur, kurie skirti Mažmeninių finansinių paslaugų platformos kūrimui.
2015 m. I ketvirtį Grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 138,8 tūkst. Eur. Daugiausia investicijų skirta mašinoms
ir įrenginiams - nupirkta siuntų skirstymo ir pakavimo įrangos, elektrinių krautuvų ir kt. įrangos Kauno logistikos centrui. Be
to, įsigyta BK skaitytuvų, kompiuterių ir kt. įrangos bei baldų.

Pašto ženklų leidyba
Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia apie 25–30 naujų pašto mokos ženklų. Išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos
ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 5 pastraipa).
2015 m. I ketvirtį į apyvartą buvo išleisti 3 nauji meniniai pašto ženklai bendru 900 tūkst. tiražu, 2 pašto ženklų serija – 300
tūkst. tiražu kiekvieno, 6 pašto ženklų standartinė serija - 1 mln. tiražu kiekvieno.

Infrastruktūra
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“ nuostatas kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti
ne mažiau kaip viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo agentų darbo vieta.
2015 m. kovo 31 d. bendrovė turėjo 808 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 654 stacionarieji paštai (miestuose – 192,
kaimuose – 462), 22 pašto poskyriai (19 – miestuose, 3 – kaimuose), ir 27 kilnojamieji paštai, kurių paslaugos prieinamos
132-ose UPP teikimo vietose kaimuose.
2015 m. kovo 31 d. bendrovės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė 187 skyriai. „PayPost“ skyriuose teikiamos šiuo
metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, vartojimo
kreditų išdavimas ir kt.
Antrinė įmonė UAB „Baltic Post“ valdo 71-o siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS 24 tinklą 41-ame šalies mieste. LP EXPRESS 24 - tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų savitarnos terminalų tinklas, išdėstytas tose vietose, kuriose
pastebimi didžiausi klientų srautai (prekybos centrai, degalinės ir t.t.).
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Socialinė atsakomybė
Švietimas
Metų pradžioje Lietuvos paštas tradiciškai visus gyventojus ragina iš arčiau susipažinti su filatelija ir kviečia siūlyti temas
kitų metų pašto ženklams kurti. Kaip ir kasmet buvo sulaukta šimtai pačių įvairiausių gyventojų siūlymų, tarp kurių ne tik
tradicinės temos – Lietuvos raudonoji knyga, žymūs žmonės, gamta ir gyvūnai, technikos laimėjimai, miestų herbai, bet ir šių
dienų aktualijos – išeivių bendruomenės užsienyje, žmogaus teisės, žymūs šalies sportininkai, Bibliotekų metai ir pan.
Vasario mėnesį Vilniaus centrinio pašto erdves papuošė nauja filatelijos paroda. Filatelisto Leono Veržbolausko parodoje „Geriau pažinkime Japoniją“ iš arčiau buvo galima susipažinti su Tekančios Saulės šalimi – Japonija. Parodoje „Geriau pažinkime
Japoniją“ buvo eksponuojami pašto ženklai, išleisti dar XIX a., taip pat ir šių dienų leidimai.

Tautiškumo ir pilietiškumo skatinimas
Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuvos paštas pakvietė švęsti kartu ir siųsti
linkėjimus ant specialiai šiai progai pagamintų atvirlaiškių. Specialiai šioms valstybinėms šventėms buvo pagaminti atvirlaiškiai
„Su Lietuva“, kurie nemokamai buvo dalinami visuose centriniuose ir prekybos centruose įsikūrusiuose paštuose.
Pasveikinti Vasario 16-osios proga savo artimuosius ir draugus buvo galima ir virtuliai, apsilankius naujienų portale lrytas.lt.
Tokios akcijos buvo surengtos jau antrąkart.
Vasario mėnesį gyventojai bei verslo organizacijos buvo pakviestos rašyti Nacionalinį diktantą. Lietuvos paštas yra šio projekto
ilgametis partneris, kuris ne tik remia projektą, bet ir įmonės darbuotojai aktyviai įsitraukia į diktanto rašymą.
Įmonės, įstaigos ir organizacijos varžėsi atskiroje grupėje „Lietuvos įmonės – už pagarbą lietuvių kalbai“. Nacionalinį diktantą
taip pat buvo galima rašyti namuose ir išsiųsti jį organizatoriams paštu.

Generalinė direktorė					

Lina Minderienė
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<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ
^ĂƵƐŝƐͲ<ŽǀĂƐ
ϮϬϭϱŵ͘
ϮϬϭϰŵ͘
WĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϭϳϬϲϭϴϲϰ
ϭϵϴϴϳϭ
ϭϳϮϲϬϳϯϱ

ϭϰϯϴϱϴϵϲ
ϭϲϳϬϵϮ
ϭϰϱϱϮϵϴϴ

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

;ϵϮϴϮϮϱϬͿ

;ϵϬϲϯϱϬϯͿ

;ϭϴϴϵϲϰϳͿ
;ϳϱϵϳϳϴͿ
;ϲϮϴϲϯϵͿ
;ϰϭϯϲϵϭͿ
;ϱϲϵϮϯϵͿ
;ϱϳϳϲϱϲͿ
;ϮϰϴϱϱϳϰͿ
;ϭϲϲϬϲϰϳϰͿ
ϲϱϰϮϲϭ
ϱϲϵϵϵϲ
;ϲϯϱϬϰϬͿ
ϱϴϵϮϭϳ
;ϭϳϱϱϮϳͿ
ϰϭϯϲϵϬ

;ϭϯϮϮϳϰϳͿ
;ϳϵϮϮϯϴͿ
;ϲϯϭϰϳϭͿ
;ϰϬϯϳϲϰͿ
;ϲϬϳϭϱϰͿ
;ϱϱϵϰϭϯͿ
;ϭϳϬϯϳϭϰͿ
;ϭϱϬϴϰϬϬϰͿ
;ϱϯϭϬϭϲͿ
ϭϬϳϲϲ
;ϭϭϲϲϲϲͿ
;ϲϯϲϵϭϲͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϭϯϲϵϬ

;ϲϯϲϵϭϲͿ

sĞŝŬůŽƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
WĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ
<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ͕ŬƵƌŝŽƐďƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚŽƐƉĞůŶƵĂƌďĂ
ŶƵŽƐƚŽůŝƵĂƚĞŝŶĂŶēŝĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŝƐ
<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ͕ŬƵƌŝŽƐŶĞďƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚŽƐƉĞůŶƵĂƌďĂ
ŶƵŽƐƚŽůŝƵĂƚĞŝŶĂŶēŝĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŝƐ
/ƓǀŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ;ƐČŶĂƵĚƿͿ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ
;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ
;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

;ϲϯϲϵϭϲͿ
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<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂ

WĂƐƚĂďŽƐ

ϮϬϭϱͲϬϯͲϯϭ

ϮϬϭϰͲϭϮͲϯϭ

ϰ
ϰ
ϰ

ϯϳϵϴϲϱϲ
ϯϯϬϰϴϳϬϱ
ϱϮϭϬϲϭϰ
ϵϴϮϱϵϯ
ϰϯϬϰϬϱϲϴ

ϯϰϰϳϱϯϵ
ϯϯϭϳϲϲϯϱ
ϱϰϰϯϯϮϳ
ϭϬϲϵϰϳϴ
ϰϯϭϯϲϵϳϵ

ϱ
ϲ
ϳ

ϭϬϲϭϭϯϴ
ϭϲϲϬϴϯϵ
ϱϱϬϱϵϭϮ

ϭϭϵϰϲϳϵ
ϭϰϱϳϰϴϲ
ϯϴϵϵϯϭϴ

ϴ
ϵ
ϭϬ

ϴϭϬϲϭϬϮ
ϰϵϭϵϮϲϴ
ϰϮϵϱϴϭϭ
ϮϱϱϰϵϬϳϬ

ϵϳϬϭϲϴϯ
ϲϲϮϲϴϮϳ
ϮϮϳϴϳϭϴϱ
ϰϱϲϲϳϭϳϴ

ϲϴϱϴϵϲϯϴ

ϴϴϴϬϰϭϱϳ

ϭϭ
ϭϮ

ϯϮϳϵϭϱϳϵ
ϲϴϰϳϲϱ
;ϰϵϰϱϮϳϬͿ
ϮϴϱϯϭϬϳϰ

ϯϮϳϰϴϲϭϯ
ϲϴϰϳϲϱ
;ϱϯϱϴϵϲϬͿ
ϮϴϬϳϰϰϭϴ

ϭϯ

ϱϳϵϴϱϬϵ
ϯϰϭϵϯϱ
ϭϰϲϭϳ
ϲϭϵϱϴϲ
ϲϳϳϰϲϰϳ

ϱϳϴϵϯϮϯ
ϯϰϭϵϯϱ
ϰϵϲϳ
ϱϯϮϲϴϰ
ϲϲϲϴϵϬϵ

ϭϯ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

ϴϵϯϮϭϴϲ
ϲϲϮϱϭϵϭ
ϭϯϲϳϱϴϳϴ
ϯϴϬϱϳϮ
Ϯϳϴϭϯϲ
ϯϯϵϭϵϱϰ
ϯϯϮϴϯϵϭϳ
ϰϬϬϱϴϱϲϰ

ϮϳϴϰϭϯϯϮ
ϳϳϲϲϬϮϳ
ϭϳϭϵϴϴϴϬ
ϯϴϬϱϳϭ
ϭϴϰϰϯϯ
ϲϴϵϱϴϳ
ϱϰϬϲϬϴϯϬ
ϲϬϳϮϵϳϯϵ

EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

ϲϴϱϴϵϲϯϴ

ϴϴϴϬϰϭϱϳ

dhZd^
/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐ
EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ

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
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ
dƌƵŵƉĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
^ŬŽůŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐ
'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƿŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿĚĂůŝƐ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
<ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϭϰ
ϭϱ

Ͳ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ
WŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝŝƓƉĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ
'ƌǇŶĂŝƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

WĂƐƚĂďŽƐ

^ĂƵƐŝƐͲ<ŽǀĂƐ
ϮϬϭϱŵ͘

ϮϬϭϰŵ͘

ϰϭϯϲϵϬ

;ϲϯϲϵϭϲͿ

ϴϴϲϮϱ
ϱϳϳϲϱϲ
;ϰϰϲϰϮͿ

Ͳ
ϱϱϵϰϭϯ
;ϱϭϲϳϮͿ

ϵϯ

;ϯϰϬϵϵͿ

;ϮϵϭϴϮͿ

;ϲϮϲϯͿ

Ͳ
ϭϬϭϴϬϬϯ
ϳϴϴϲϲϲ
ϴϲϵϬϮ
ϭϮϮϴϭϯ
ϯϬϮϮϲϮϰ

Ͳ
ϭϯϱϬϵϱ
;ϳϱϬϬϳϮͿ
Ͳ
ϴϰϯϲϬ
;ϳϬϬϭϱϰͿ

ϴϲϴϴϱ

;ϱϳϳϰϭϰͿ

;ϮϬϯϯϱϯͿ
;ϭϱϲϵϰϴϯͿ

;ϳϬϬϵϯͿ
ϭϵϵϬϰϳ

Ϯϱϭϰϰϳϰ

;ϭϳϯϯϰϲͿ

;ϭϭϰϬϴϯϲͿ

ϴϱϬϲϯϴ

;ϭϴϯϴϲϯϴͿ
ϴϳϭϲϳϯ

;ϭϱϭϱϲϴϱͿ
;ϭϵϴϳϬϬϳͿ

;ϱϲϴϱϵϭͿ
ϭϳϴϮϬϬ
Ͳ
Ϯ
;ϯϵϬϯϴϵͿ

;ϮϲϴϵϬϲͿ
ϮϰϯϮϴϭ
Ͳ
ϳ
;ϮϱϲϭϴͿ

WĂƐŬŽůƿŐĂǀŝŵĂƐ
WĂƐŬŽůƿ;ŐƌČǎŝŶŝŵĂƐͿ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿ;ŵŽŬĦũŝŵĂŝͿ
ŝǀŝĚĞŶĚƿ;ŝƓŵŽŬĦũŝŵĂƐͿ
;^ƵŵŽŬĦƚŽƐͿƉĂůƻŬĂŶŽƐ
'ƌǇŶŝĞũŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

ϯϲϵϳϳϭϵ
;ϮϮϱϱϮϭϱϳͿ
;ϰϳϰϰϲͿ
Ͳ
;ϳϬϳϳϰͿ
;ϭϴϵϳϮϲϱϴͿ

ϮϬϬϲϲϵϬ
Ͳ
;ϮϵϮϯϲͿ
Ͳ
;ϲϯϲϯϬͿ
ϭϵϭϯϴϮϰ

'ƌǇŶĂƐŝƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ

;ϭϴϰϵϭϯϳϰͿ

;ϵϴϴϬϭͿ

ϮϮϳϴϳϭϴϱ
ϰϮϵϱϴϭϭ
ϰϮϵϱϴϭϭ
Ϭ

ϰϬϲϵϲϳϰ
ϯϵϳϬϴϳϯ
ϰϮϵϱϴϭϭ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝƿ;ƉĂũĂŵƿͿƐČŶĂƵĚƿĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐ͗
WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƐ;ƉĞůŶĂƐͿ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽŝƌŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƌĂƓǇŵĂƐŝƌ
ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿŝƌĂƚƐĂƌŐƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉŽŬǇƚŝƐ

ϰ
ϰ

,
ϳ͘ϴ

/ůŐĂůĂŝŬŝƿŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿ
^ƵŬĂƵƉƚƿƐČŶĂƵĚƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƉŽŬǇƚŝƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƌĞǌƵůƚĂƚƿĞůŝŵŝŶĂǀŝŵĂƐ

ϭϰ
,
ϴ͘ϵ

ƉǇǀĂƌƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂŝ͗
/ůŐĂůĂŝŬŝŽĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽŝƌŬŝƚŽŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƚƐĂƌŐƿ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
<ŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƿ͕ĂƚĞŝŶĂŶēŝŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƐČŶĂƵĚƿŝƌƐƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿ;ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͿ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
^ŬŽůƿƚŝĞŬĦũĂŵƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ
<ŝƚƿŵŽŬĦƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŐĂƵƚƿŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƿŝƌƐƵŬĂƵƉƚƿ
ƐČŶĂƵĚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿ
'ƌǇŶŝĞũŝƉĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

ϲ
ϳ

,
ϴ͘ϵ

,
ϭϰ͘ϭϱ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐͿ;ťƐŝŐŝũŝŵĂƐͿ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐͿƉĞƌůĞŝĚŝŵĂƐ
WĂƐŬŽůƿƐƵƚĞŝŬŝŵĂƐ
'ĂƵƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ
'ƌǇŶŝĞũŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

ϰ
ϰ

&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉƌĂĚǎŝŽũĞ
WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽũĞ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽŬǇēŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ

WĂƐƚĂďŽƐ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘

8ƐƚĂƚŝŶŝƐ
ŬĂƉŝƚĂůĂƐ

EĞƉĂƐŬŝƌƐͲ
ƚǇƚŝĞũŝ
;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

ZĞǌĞƌǀĂŝ

/ƓǀŝƐŽ

ϯϮϳϰϴϲϭϯ

ϳϬϲϴϳ

;ϭϳϲϰϮϬϯͿ

ϯϭϬϱϱϬϵϳ

'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

Ͳ

Ͳ

;ϲϯϲϵϭϲͿ

;ϲϯϲϵϭϲͿ

<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

sŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ

Ͳ

Ͳ

;ϲϯϲϵϭϲͿ

;ϲϯϲϵϭϲͿ

WĞƌǀĞƐƚĂťƉƌŝǀĂůŽŵČũťƌĞǌĞƌǀČ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

^ƵŵŽŬĦƚŝĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘

ϯϮϳϰϴϲϭϯ

ϳϬϲϴϳ

;ϮϰϬϭϭϭϵͿ

ϯϬϰϭϴϭϴϭ

>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϱŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘

ϯϮϳϰϴϲϭϯ

ϲϴϰϳϲϱ

;ϱϯϱϴϵϲϬͿ

ϮϴϬϳϰϰϭϴ

'ƌǇŶĂƐŝƐŶƵŽƐƚŽůŝƐ

Ͳ

Ͳ

ϰϭϯϲϵϬ

ϰϭϯϲϵϬ

<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

sŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ

Ͳ

Ͳ

ϰϭϯϲϵϬ

ϰϭϯϲϵϬ

WĞƌǀĞƐƚĂťƉƌŝǀĂůŽŵČũťƌĞǌĞƌǀČ
8ƐƚĂƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽƉĞƌƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ
^ƵŵŽŬĦƚŝĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ
;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϮϵϲϲ

Ͳ

Ͳ

ϰϮϵϲϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϮϳϵϭϱϳϵ
ϯϮϳϵϭϱϳϵ

ϲϴϰϳϲϱ
ϲϴϰϳϲϱ

;ϰϵϰϱϮϳϬͿ
;ϰϵϰϱϮϳϬͿ
Ͳ

ϮϴϱϯϭϬϳϰ
ϮϴϱϯϭϬϳϰ
Ͳ

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ
;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƐƚĂďŽƐ

ϭ

ĞŶĚƌŽũŝŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ;ƚŽůŝĂƵʹĞŶĚƌŽǀĦͿǇƌĂ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚĂĂŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ͘:ŽƐďƵǀĞŝŶĦƐĂĚƌĞƐĂƐǇƌĂ͗
:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕
sŝůŶŝƵƐ͕
>ŝĞƚƵǀĂ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐĂǀŽǀĞŝŬůČƉƌĂĚĦũŽϭϵϵϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϮĚ͘ŝƌďƵǀŽƉĂǀĂĚŝŶƚĂsĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂϮϬϬϱŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϮϯĚ͘ťƐĂŬǇŵƵEƌ͘ϯͲϱϴϳͣĦůǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽƉĞƌƚǀĂƌŬǇŵŽťĂŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚČ͞ŶƵŽϮϬϬϲŵ͘ƐĂƵƐŝŽϯĚ͘ƉĞƌƚǀĂƌŬĦǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶħ
>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐťŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂǀĂůĚŽϭϬϬƉƌŽĐĞŶƚƿĞŶĚƌŽǀĦƐĂŬĐŝũƿ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĞŝŬůĂĂƉŝŵĂ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƿũƿ͕ŬŝƚƿƉĂƓƚŽ͕ŬƵƌũĞƌŝƿ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿŝƌƉĂŶ͘ƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵČ͘EƵŽϮϬϭϭŵĞƚƿ͘ĞŶĚƌŽǀĦǇƌĂťŐŝũƵƐŝŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐůŝĐĞŶĐŝũČ͘
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ďĞŝϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌĦϭϭϯϬϳϰϰϭϬĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬ ǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϬ͕ϮϵĞƵƌĂƐ;ϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘ͲϭůŝƚĂƐͿ͕ǇƌĂƉĂƉƌĂƐƚŽƐŝŽƐŝƌƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝťƐŝŐŝũƵƐŝƐĂǀƿĂŬĐŝũƿ͘
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌĦũŽƓŝĂƐϭϬϬƉƌŽĐ͘ǀĂůĚŽŵĂƐĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ͗hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕͞hͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞ŝƌh
ͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ͘'ƌƵƉĦƐťŵŽŶŝƿĚƵŽŵĞŶǇƐϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ďƵǀŽ͗
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗhͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞
aĂůŝƐ>ŝĞƚƵǀĂ>ŝĞƚƵǀĂ>ŝĞƚƵǀĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂůĚŽŵƿĂŬĐŝũƿĚĂůŝƐϭϬϬƉƌŽĐ͘ϭϬϬƉƌŽĐ͘ϭϬϬƉƌŽĐ͘
/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐĚǇĚŝƐ;ƐĂǀŝŬĂŝŶĂƵƌ͘ͿϭϴϴϲϳϭϯϮϴϵϲϭϴϬϴϱ
ϮϬϭϱŵ͘/ŬĞƚǀŝƌēŝŽƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ;ϱϰϮϲϮϱͿ;ϵϴϵϭͿ;ϭϲϬϯϭͿ
EƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐϮϬϭϱͲϬϯͲϯϭĚ͘;ϱϱϵϳϮϳϱͿ;ϳϰϮϴͿϯϬϳϳϰ
sĞŝŬůĂ<ƵƌũĞƌŝƿƉĂƐůĂƵŐŽƐ<ŽŶƐƵůƚĂĐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ^ƉĂƵƐĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
'ƌƵƉĦƐƉĂƚƌŽŶƵŽũĂŶƚŝťŵŽŶĦǇƌĂťŐŝũƵƐŝŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐůŝĐĞŶĐŝũČ͘
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘'ƌƵƉĦƐĚĂƌďƵŽƚŽũƿƐŬĂŝēŝƵƐďƵǀŽϱϵϭϮ;ϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ʹϲϬϵϳͿ͘

Ϯ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƌĞŶŐŝŵŽƉĂŐƌŝŶĚĂƐ
aŝŽƐƚĂƌƉŝŶĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƵǎůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ƉĂƐŝďĂŝŐƵƐťϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚŽƐƉĂŐĂůdĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐ;d&^Ϳ͕
ƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƵƐ^͕ƚĂƌƉũƿͲƉĂŐĂůϯϰdĂƌƉƚĂƵƚŝŶťĂƉƐŬĂŝƚŽƐƐƚĂŶĚĂƌƚČ;d^Ϳ͘
dĂƌƉŝŶĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚČŝƌƚƌŝũƿŵĦŶĞƐŝƿ͕ƉĂƐŝďĂŝŐƵƐŝƿϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭďĞŶĚƌƿũƿ
ƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͕ƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿĂƚĂƐŬĂŝƚČďĞŝŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽŬǇēŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͕ǇƌĂŶĞĂƵĚŝƚƵŽƚŽƐ͘DĞƚŝŶŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĂƵĚŝƚČƵǎŝŬŝϮϬϭϰŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ƉĂƐŝďĂŝŐƵƐŝƵƐŵĞƚƵƐĂƚůŝŬŽhΗZE^dΘzKhE'>d/Η͘^ŝĞŬĂŶƚŐĞƌŝĂƵƐƵƉƌĂƐƚŝƓŝŽƐĞĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞƉĂƚĞŝŬƚČŝŶĨŽƌŵĂĐŝũČ͕ƐƵƚƌƵŵƉŝŶƚŽƐ'ƌƵƉĦƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƚƵƌŝďƻƚŝƐŬĂŝƚŽŵŽƐŬĂƌƚƵƐƵ'ƌƵƉĦƐŵĞƚŝŶĦŵŝƐϮϬϭϰŵ͘ĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵŝƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵŝƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƵǀŽƉĂƌĞŶŐƚŽƐƉĂŐĂůdĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵƐ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐ
ĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐ^ƚĂŶĚĂƌƚƵƐ;d&^ͿƉƌŝŝŵƚƵƐƚĂŝŬǇŵƵŝƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽũĞ͘
aŝŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂĂƚƐŬŝƌŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐƉĂƌĞŶŐƚŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉƵ͘

ϯ

ƉƐŬĂŝƚŽƐƉŽůŝƚŝŬĂ
^ƵĚĂƌĂŶƚƚĂƌƉŝŶĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐƵǎϯŵĦŶĞƐŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉťƉĂƐŝďĂŝŐƵƐťϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ďƵǀŽůĂŝŬŽŵĂƐŝƚƿƉĂēŝƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿŬĂŝƉŝƌƌĞŶŐŝĂŶƚϮϬϭϰŵĞƚƿ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘aŝĞĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝďƵǀŽŶƵŽƐĞŬůŝĂŝƚĂŝŬŽŵŝǀŝƐŝĞŵƐƉĂƚĞŝŬŝĂŵŝĞŵƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŵƐ͘

ϰ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐŝƌŶĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐ DĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐ
ƚƵƌƚĂƐ
ƚƵƌƚĂƐ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐ
ƚƵƌƚĂƐ

dƌǇƐŵĦŶĞƐŝĂŝ͕ƉĂƐŝďĂŝŐħϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϯŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĞƌůĞŝĚŝŵĂŝŝƌŶƵƌĂƓǇŵĂŝ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂŝ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘

Ϯϰϭϰϱϯϳ
ϯϭϯϱϳ
Ͳ
Ͳ
;ϱϱϯϮϬͿ
ϮϯϵϬϱϳϰ

ϯϳϴϱϱϮϴϰ
ϳϬϬϲϱ
;ϲϯϴϵϯͿ
;ϰϭϬϳϴϬͿ
;ϰϰϲϭϯϮͿ
ϯϳϬϬϰϱϰϰ

ϮϬϳϭϱϰϮ
Ͳ
Ͳ
ϰϭϬϳϴϬ
;ϭϯϬϯϴͿ
ϮϰϲϵϮϴϰ

ϯϰϰϳϱϯϵ

ϯϯϭϳϲϲϯϱ

ϱϰϰϯϯϮϳ

ϰϮϵϴϯϬ
Ͳ

ϭϯϴϳϲϭ
;ϲϰͿ

Ͳ
Ͳ

dƌǇƐŵĦŶĞƐŝĂŝ͕ƉĂƐŝďĂŝŐħϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĞƌůĞŝĚŝŵĂŝŝƌŶƵƌĂƓǇŵĂŝ

ĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐ^ƚĂŶĚĂƌƚƵƐ;d&^ͿƉƌŝŝŵƚƵƐƚĂŝŬǇŵƵŝƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽũĞ͘

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
aŝŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂĂƚƐŬŝƌŽƐ'ƌƵƉĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐƉĂƌĞŶŐƚŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉƵ͘
2015 M. KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 M. KOVO 31 D.
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J.Jasinskio g. 16, Vilnius (Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
ϯ

ƉƐŬĂŝƚŽƐƉŽůŝƚŝŬĂ
^ƵĚĂƌĂŶƚƚĂƌƉŝŶĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐƵǎϯŵĦŶĞƐŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉťƉĂƐŝďĂŝŐƵƐťϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ďƵǀŽůĂŝŬŽŵĂƐŝƚƿƉĂēŝƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿŬĂŝƉŝƌƌĞŶŐŝĂŶƚϮϬϭϰŵĞƚƿ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘aŝĞĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝďƵǀŽŶƵŽƐĞŬůŝĂŝƚĂŝŬŽŵŝǀŝƐŝĞŵƐƉĂƚĞŝŬŝĂŵŝĞŵƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŵƐ͘

ϰ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐŝƌŶĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐ DĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐ
ƚƵƌƚĂƐ
ƚƵƌƚĂƐ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐ
ƚƵƌƚĂƐ

dƌǇƐŵĦŶĞƐŝĂŝ͕ƉĂƐŝďĂŝŐħϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϯŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĞƌůĞŝĚŝŵĂŝŝƌŶƵƌĂƓǇŵĂŝ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂŝ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϰŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘

Ϯϰϭϰϱϯϳ
ϯϭϯϱϳ
Ͳ
Ͳ
;ϱϱϯϮϬͿ
ϮϯϵϬϱϳϰ

ϯϳϴϱϱϮϴϰ
ϳϬϬϲϱ
;ϲϯϴϵϯͿ
;ϰϭϬϳϴϬͿ
;ϰϰϲϭϯϮͿ
ϯϳϬϬϰϱϰϰ

ϮϬϳϭϱϰϮ
Ͳ
Ͳ
ϰϭϬϳϴϬ
;ϭϯϬϯϴͿ
ϮϰϲϵϮϴϰ

ϯϰϰϳϱϯϵ

ϯϯϭϳϲϲϯϱ

ϱϰϰϯϯϮϳ

ϰϮϵϴϯϬ
Ͳ

ϭϯϴϳϲϭ
;ϲϰͿ

Ͳ
Ͳ

WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂŝ

Ͳ

ϮϭϬϵϭϬ

;ϮϭϬϵϭϬͿ

sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

Ͳ

;ϰϳͿ

Ͳ

;ϳϴϳϭϯͿ

;ϰϳϳϰϵϬͿ

;ϮϭϴϬϯͿ

ϯϳϵϴϲϱϲ

ϯϯϬϰϴϳϬϱ

ϱϮϭϬϲϭϰ

ϯϳϵϴϲϱϲ

ϯϯϬϰϴϳϬϱ

ϱϮϭϬϲϭϰ

dƌǇƐŵĦŶĞƐŝĂŝ͕ƉĂƐŝďĂŝŐħϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĞƌůĞŝĚŝŵĂŝŝƌŶƵƌĂƓǇŵĂŝ

EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘

'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
'ƌƵƉĦƐŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐƉĞƌϮϬϭϱŵ͘/ŬĞƚǀŝƌƚťƐƵĚĂƌŽϱϳϴϬϬϲĞƵƌƵƐ;ĚŽƚĂĐŝũƿͬƐƵďƐŝĚŝũƿŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐͲϯϱϬĞƵƌƿͿ͕ϮϬϭϰŵ͘/ŬĞƚǀŝƌƚťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ
ŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐͲϱϭϰϰϵϬĞƵƌĂŝ͘'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐĂƉŝŵĂĚĂůťďŝƵƌƿƉĂƐƚĂƚƿŶƵŽŵŽũĂŵƿũƵƌŝĚŝŶŝĂŵƐŝƌĨŝǌŝŶŝĂŵƐĂƐŵĞŶŝŵƐ͘dĂŝƉƉĂƚũĂŵƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐŶĞŶĂƵĚŽũĂŵĂƐǀĞŝŬůŽũĞ͕ďĞƚŝƓŬƵƌŝŽ
ƚŝŬŝŵĂƐŝǀĞƌƚĦƐƉĂĚŝĚĦũŝŵŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽŵĞƚƵ͘
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ϱ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘

ϭϭϮϴϵϵϳ
;ϲϳϴϱϵͿ
ϭϬϲϭϭϯϴ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
ƚŝŵƚŝ͗ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϭϮϳϳϱϯϬ
;ϴϮϴϱϭͿ
ϭϭϵϰϲϳϵ

dƵƌƚČ͕ƐŬŝƌƚČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ƐƵĚĂƌŽƉĂƐƚĂƚĂŝďĞŝƐƚĂƚŝŶŝĂŝ͘sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ͕ƐƵƐŝũħƐƐƵƚƵƌƚƵ͕ƐŬŝƌƚƵƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŬŝƚĂƐƐČŶĂƵĚĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
ϲ

ƚƐĂƌŐŽƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
ƚƐĂƌŐŽƐŝƌŵĞĚǎŝĂŐŽƐ
&ŝůĂƚĞůŝŶĦƉƌŽĚƵŬĐŝũĂ
WƌĞŬĦƐŬĞůǇũĞ
WŝƌŬƚŽƐƉƌĞŬĦƐ͕ƐŬŝƌƚŽƐƉĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝ
ƚŝŵƚŝ͗ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϴϰϮϱϰ
ϵϬϱϰϴ
ϵϱϬϰ
ϭϱϭϴϮϰϮ

ϱϰϰϭϵ
ϵϰϴϲϯ
Ͳ
ϭϯϰϵϵϭϯ

ϭϳϬϮϱϰϴ

ϭϰϵϵϭϵϱ

;ϰϭϳϬϵͿ
ϭϲϲϬϴϯϵ
ϭϲϲϬϴϯϵ

;ϰϭϳϬϵͿ
ϭϰϱϳϰϴϲ

'ƌƵƉĦƐĂƚƐĂƌŐƿ͕ĂƉƐŬĂŝƚǇƚƿŐƌǇŶČũĂƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĞǀĞƌƚĞ͕ťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ƐƵĚĂƌĦϰϭϳϬϵĞƵƌƵƐ;ϰϭϳϬϵĞƵƌƵƐϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͘

ϳ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
ϳϭϬϰϮϰϳ
;ϭϱϵϴϯϯϱͿ
ϱϱϬϱϵϭϮ

WŝƌŬĦũƿťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂƐ͕ďĞŶĚƌČũČǀĞƌƚĞ
WŝƌŬĦũƿťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϱϱϯϰϳϲϰ
;ϭϲϯϱϰϰϲͿ
ϯϴϵϵϯϭϴ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂďĞƉƌŽĐĞŶƚĦƐŝƌƉĂƉƌĂƐƚĂŝũƿĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐǇƌĂϯϬĚŝĞŶƿ͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ'ƌƵƉĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ϴ

/ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ĂƚĞŝŶĂŶēŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƐČŶĂƵĚŽƐŝƌƐƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϯϭĚ͘
^ƵŬĂƵƉƚŽƐƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƉĂũĂŵŽƐ
ƚĞŝŶĂŶēŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƐČŶĂƵĚŽƐ
/ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝƵǎƉĂƐůĂƵŐĂƐ
<ŝƚŽƐƐƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

;ĂͿ
;ďͿ

ϳϯϲϮϱϱϳ
ϴϮϭϲϳϳϬ
ϱϰϵϬϲϭ
ϭϬϮϯϯϰ
ϭϬϮϯϳϯ
ϭϯϱϲϬϭϱ
ϵϮϭϭϭ
Ϯϲϱϲϰ
ϴϭϬϲϭϬϮ
ϵϳϬϭϲϴϯ
ϴϭϬϲϭϬϮ
ĂͿ^ƵŬĂƵƉƚƿƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƉĂũĂŵƿƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞ'ƌƵƉĦĂƉƐŬĂŝƚŽƐƵƚĞŝŬƚĂƐƉĂƐůĂƵŐĂƐƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŵƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƻŶĂŐĂůƵƚŝŶĂŝƐƵĚĞƌŝŶƚŽƐŝƌƐČƐŬĂŝƚŽƐ
ŝƓƌĂƓŽŵŽƐƚŝŬƐĞŬĂŶēŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐƉŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂƚŽƐ͘
ďͿƚĞŝŶĂŶēŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐĚƌĂƵĚŝŵŽ͕ƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƐ͕ůŝĐĞŶĐŝũƿƉĂůĂŝŬǇŵŽ͕ĚĂůǇǀĂǀŝŵŽƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦƐĞƉĂƓƚŽƐŝƐƚĞŵŽƐĞďƻƐŝŵƿ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƐČŶĂƵĚŽƐďĞŝďƻƐŝŵƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿĂƚŽƐƚŽŐŝŶŝƿŝƓŵŽŬĦũŝŵĂƐ͘
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ϵ

<ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
WĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐ
ƉĂƐůĂƵŐƿŬŽŵƉĞŶƐĂǀŝŵŽŐĂƵƚŝŶĂƐƵŵĂ
ǀĂŶƐŝŶŝĂŝŵŽŬĦũŝŵĂŝťďŝƵĚǎĞƚČ
<ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϯϮϰϬϮϵϳ
ϴϯϭϬϬ
ϭϱϵϱϴϳϭ
ϰϵϭϵϮϲϴ
ϰϵϭϵϮϲϴ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϲϬϵϬϭϭϳ
ϴϬϳϱϳ
ϰϱϱϵϱϯ
ϲϲϮϲϴϮϳ

ϮϬϭϮŵĞƚĂŝƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦŶƵƐƚĂƚĦƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐŽƐƚĂƌŝĨƵƐŵĂǎĞƐŶŝƵƐŶĞŝƓŝŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ƐČŶĂƵĚŽƐ͘EƵŽϮϬϭϮŵĞƚƿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐWĂƓƚŽťƐƚĂƚǇŵĞƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐƚŽŬŝƿƐČŶĂƵĚƿŝƌƚĂƌŝĨƿƐŬŝƌƚƵŵŽĚĞŶŐŝŵĂƐŝƓǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽůĦƓƿƉĂŐĂůsǇƌŝĂƵƐǇďĦƐ
ŶƵƐƚĂƚǇƚČƚǀĂƌŬČ͘'ƌƵƉĦƉĞƌƓŝƿŵĞƚƿƚƌŝƐŵĦŶĞƐŝƿƉĂƚǇƌĦϭŵůŶ͘ĞƵƌƿŶƵŽƐƚŽůťƚĞŝŬĚĂŵĂƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿ
ƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐČ͘WĞƌϮϬϭϱŵĞƚƿƉŝƌŵČũťŬĞƚǀŝƌƚťŝƓǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽůĦƓƿ'ƌƵƉĞŝďƵǀŽŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚĂƐϯ͕ϴŵůŶ͘ĞƵƌƿŶƵŽƐƚŽůŝƐƉĂƚŝƌƚĂƐƚĞŝŬŝĂŶƚ
ƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƐƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽƉĂƐůĂƵŐČŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐ͘
ϭϬ WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
WŝŶŝŐĂŝďĂŶŬĞ
WŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽũĞ
WŝŶŝŐĂŝŬĞůǇũĞ

;ĂͿ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϯϯϵϬϬ

Ϯϭϯϱϱϳϴϵ

ϮϯϳϮϵϬϬ
ϭϲϴϵϬϭϭ
ϰϮϵϱϴϭϭ
ϰϮϵϱϴϭϭ

ϭϭϰϰϮϬϲ
ϮϴϳϭϵϬ
ϮϮϳϴϳϭϴϱ

ĂͿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐͣƵƌŽťǀĞĚŝŵŽ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞΗťƐƚĂƚǇŵƵ'ƌƵƉĦƐƉĂƚƌŽŶƵŽũĂŶƚŝďĞŶĚƌŽǀĦďƵǀŽťŐĂůŝŽƚĂŬĞŝƐƚŝůŝƚƵƐťĞƵƌƵƐϲϬĚŝĞŶƿƉŽĞƵƌŽťǀĞĚŝŵŽ͘
aŝĂŝƉĂƐůĂƵŐĂŝĂƚůŝŬƚŝ͕ƉĂƚƌŽŶƵŽũĂŶēŝĂŝďĞŶĚƌŽǀĞŝďƵǀŽƐƵƚĞŝŬƚĂϮϬϬŵůŶ͘>ƚ͘;ϱϳ͕ϵŵůŶ͘ĞƵƌƿͿƉĂƐŬŽůĂ͕ŬƵƌŝČďĞŶĚƌŽǀĦŐƌČǎŝŶŽŝŬŝϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϰĚ͘;ϭϯƉĂƐƚĂďĂͿ͘
ϭϭ 8ƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ǀĂůƐƚǇďĞŝƉƌŝŬůĂƵƐŽϭϭϯϬϳϰϰϭϬƉĂƉƌĂƐƚƿũƿ'ƌƵƉĦƐĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦǇƌĂϬ͕ϮϵĞƵƌĂŝ;ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ͲϭůŝƚĂƐͿ͘ϮϬϭϱŬŽǀŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ǀŝƐŽƐĂŬĐŝũŽƐďƵǀŽƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘
ϭϮ ZĞǌĞƌǀĂŝ
WƌŝǀĂůŽŵĂƐŝƐ
aŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐǇƌĂƉƌŝǀĂůŽŵĂƐƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐŬĐŝŶŝƿďĞŶĚƌŽǀŝƿťƐƚĂƚǇŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐ͘<ĂƐŵĞƚŝŶŝƐƉĞƌǀĞĚŝŵĂƐťťƐƚĂƚǇŵŽŶƵŵĂƚǇƚČƌĞǌĞƌǀČƐƵĚĂƌŽϱƉƌŽĐ͘
ŐƌǇŶŽũŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶŽ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞĨŝŶĂŶƐŝŶħĂƉƐŬĂŝƚČƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŶēŝƵƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚƵƐ͕ŝƌǇƌĂƉƌŝǀĂůŽŵĂƐƚŽů͕ŬŽůƓŝƐ
ƌĞǌĞƌǀĂƐƉĂƐŝĞŬŝĂϭϬƉƌŽĐ͘ĂŬĐŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽ͘

ϭϯ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
/ůŐĂůĂŝŬĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
ĂŶŬƿƉĂƐŬŽůŽƐ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
dƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐ
ĂŶŬƿƉĂƐŬŽůŽƐ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿŝƓǀŝƐŽ

ϱϳϵϴϱϬϵ
Ͳ
ϱϳϵϴϱϬϵ

ϱϳϴϵϯϮϯ
Ͳ
ϱϳϴϵϯϮϯ

ϴϲϭϬϵϮϰ
ϯϮϭϮϲϮ
ϴϵϯϮϭϴϲ
ϭϰϳϯϬϲϵϱ

Ϯϳϰϳϰϱϰϴ
ϯϲϲϳϴϰ
ϮϳϴϰϭϯϯϮ
ϯϯϲϯϬϲϱϱ

ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ŶĞŐƌČǎŝŶƚƿƉĂƐŬŽůƿƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐ͗KͬEKE/͕ϯŵĦŶ͘hZ/KZ͕ϭŵĦŶ͘hZ/KZ͕KͬEsŝůŝďŽƌнďĂŶŬŽŶƵƐƚĂƚǇƚĂŵĂƌǎĂ͘
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ŶĞŐƌČǎŝŶƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽůŝǌŝŶŐŽƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂϲŵĦŶ͘hZ/KZнŶƵƐƚĂƚǇƚĂŵĂƌǎĂ͘

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
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ϭϰ 'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ
'ĂůƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐĂƚŽƐƚŽŐƿƌĞǌĞƌǀĂƐ
<ŝŶƚĂŵŽƐĚĂƌďŽƵǎŵŽŬĞƐēŝŽĚĂůŝĞƐƐƵŬĂƵƉŝŵĂƐ

;ĂͿ
;ďͿ

<ŝƚŽƐƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐŝƌĂƚĞŝŶĂŶēŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƉĂũĂŵŽƐ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϮϵϱϭϬϭ
ϴϲϳϲϰϬϱ
ϮϳϲϮϲϮϴ
Ϯϲϴϰϵϭ
ϲϳϯϮϱϯ

ϱϴϯϲϭϬϲ
ϴϳϯϰϰϬϬ
ϮϭϮϰϭϴϬ
ϯϯϭϮϱϵ
ϭϳϮϵϯϱ

ϭϯϲϳϱϴϳϴ

ϭϳϭϵϴϴϴϬ

ϭϯϲϳϱϴϳϴ
ĂͿ'ĂƵƚƵƐŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƵƐĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝƐƵĚĂƌŽŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝƵǎƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚČ͘
ďͿ'ĂůƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵŬĂƵƉƚĂƐƐČŶĂƵĚĂƐƐƵĚĂƌŽŝƓƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚƿ;ƉĂƐŬŝƌƚƿũƿŽƉĞƌĂƚŽƌŝƿͿŐĂƵƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƵƐŐĂůƵƚŝŶĂŝƐƵĚĞƌŝŶƚŽƐŝƌƐČƐŬĂŝƚŽƐďƵƐ
ŐĂƵƚŽƐƚŝŬĂƚĞŝŶĂŶēŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐƉŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂƚŽƐ͘
ϭϱ <ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘
^ƵĚĂƌďŽƐĂŶƚǇŬŝĂŝƐƐƵƐŝũħťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
DŽŬĞƐēŝĂŝ;ŝƓƐŬǇƌƵƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚťͿ
<ŝƚĂ
<ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϮϳϬϰϲϱϭ
ϰϳϯϴϳϴ
ϮϭϯϰϮϱ
ϯϯϵϭϵϱϰ
ϯϯϵϭϵϱϰ

ϮϬϭϰŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϭϰϳϵϬϵ
ϮϰϰϮϴϲ
ϮϵϳϯϵϮ
ϲϴϵϱϴϳ

ϭϲ EĞďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŝƌŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵĂŝ
'ƌƵƉĦ ǇƌĂ ƐƵƚĞŝŬƵƐŝ ŐĂƌĂŶƚŝũƿ ŝƌ ůĂŝĚĂǀƵƐŝ ďĂŶŬĂŵƐ Ƶǎ ƉĞŶƐŝũƿ ŝƌ Ŭŝƚƿ ŝƓŵŽŬƿ ƉƌŝƐƚĂƚǇŵČ͘ ϮϬϭϱ ŵ͘ ŬŽǀŽ ϯϭ Ě͘ ƉĂƐŝƌĂƓǇƚŽƐ ƐŽĐŝĂůŝŶŝƿ ŝƓŵŽŬƿ ;ƉĞŶƐŝũƿ ŝƌ ƉĂƓĂůƉƿͿ
ƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽƐƵƚĂƌēŝƿťǀǇŬĚǇŵŽŐĂƌĂŶƚŝũŽƐƐƵĚĂƌĦϯ͕ϱŵůŶ͘ĞƵƌƿ͘
ϭϳ ^ƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿƐĂŶĚŽƌŝĂŝ
aĂůǇƐǇƌĂůĂŝŬŽŵŽƐƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐ͕ŬĂŝǀŝĞŶĂƓĂůŝƐƚƵƌŝŐĂůŝŵǇďħŬŽŶƚƌŽůŝƵŽƚŝŬŝƚČĂƌďĂŐĂůŝĚĂƌǇƚŝƌĞŝŬƓŵŝŶŐČťƚĂŬČŬŝƚĂŝƓĂůŝĂŝƉƌŝŝŵĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶŝƵƐŝƌǀĞŝŬůŽƐƐƉƌĞŶĚŝŵƵƐ͘
ŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƓĂůǇƐͲƚĂŝǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦƐ͕ŬƵƌŝƿƐĂǀŝŶŝŶŬŽƚĞŝƐĞƐŝƌƉĂƌĞŝŐĂƐťŐǇǀĞŶĚŝŶĂ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂ
;ŽĨŝĐŝĂůƵƐƐČƌĂƓĂƐƐŬĞůďŝĂŵĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽƚŝŶŬůĂƉǇũĞǁǁǁ͘ƐƵŵŝŶ͘ůƚͿ͕ĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞ďĞŝhΗĂůƚŝĐWŽƐƚΗ͕hͣ>W
ŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞
ĞŵŝĂƵĞŶĚƌŽǀĦƉĂƚĞŝŬŝĂƐĂŶĚŽƌŝƵƐƐƵƐĂǀŽĚƵŬƚĞƌŝŶĦŵŝƐťŵŽŶĦŵŝƐƉĞƌƓŝƿŵĞƚƿƚƌŝƐŵĦŶĞƐŝƵƐ͗
'ĂƵƚŝŶĂ
DŽŬĦƚŝŶĂ
ƐƵŵĂ
ƐƵŵĂ
ŬŽǀŽϯϭĚ͘
ŬŽǀŽϯϭĚ͘
hΗĂůƚŝĐWŽƐƚΗ
hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐΗ
hͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞

WĂũĂŵŽƐ

^ČŶĂƵĚŽƐ

ϲϴϮϭϮϴϳ

ϱϯϴϲϲ

Ϯϳϱϳϱϳ

ϭϭϱϰϵϱ

ϲϲϴϰϵ

Ͳ

ϴϮϬϰϳ

Ͳ

ϯϵϳϯϱϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϮϬϭϱŵ͘ŬŽǀŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϰŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƓƐƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦŶĞďƵǀŽƐƵŵĂǎĦũƵƐŝ͘
^ĂŶĚŽƌŝĂŝƐƵƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƓĂůŝŵŝƐĂƉŝŵĂťƉƌĂƐƚŝŶťƐƵǀĞŝŬůĂƐƵƐŝũƵƐŝƿƉƌĞŬŝƿŝƌƉĂƐůĂƵŐƿƉĂƌĚĂǀŝŵČŝƌƉŝƌŬŝŵČ͘
ϭϴ WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ
ϮϬϭϱŵĞƚƿƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ʹĞƵƌŽťǀĞĚŝŵŽ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞĚŝĞŶĂ͕ƚŽĚĦůƓŝČĚŝĞŶČĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝŬĞŝƚĦƐŝŝƌĞŶĚƌŽǀĦƐĨƵŶŬĐŝŶĦǀĂůŝƵƚĂ͘WĞƌƐŬĂŝēŝƵŽũĂŶƚůŝƚƵƐťĞƵƌƵƐďƵǀŽ
ƚĂŝŬŽŵĂƐĞƵƌŽŝƌůŝƚŽƉĞƌƐŬĂŝēŝĂǀŝŵŽŬƵƌƐĂƐůǇŐƵƐϯ͕ϰϱϮϴϬůŝƚŽƵǎϭĞƵƌČ͕ŬƵƌťŶĞĂƚƓĂƵŬŝĂŵĂŝŶƵƐƚĂƚĦ^dĂƌǇďĂ͘:ŽŬŝƿŬŝƚƿƉŽďĂůĂŶƐŝŶŝƿťǀǇŬŝƿ͕ŬƵƌŝĞŐĂůĦƚƿĚĂƌǇƚŝ
ƌĞŝŬƓŵŝŶŐČťƚĂŬČĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐŶĞďƵǀŽ͘

