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

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ
WĂƐƚĂďŽƐ
WĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϯ
ϰ

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

ϱ

sĞŝŬůŽƐƉĞůŶĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
WĞůŶĂƐ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ

ϲ
ϲ
ϭϭ

ϮϬϭϮŵ͘

ϮϬϭϭŵ͘

ϭϵϬϴϰϵϯϬϬ
ϮϳϵϱϰϬϲ
ϭϵϯϲϰϰϳϬϲ

ϭϴϯϮϬϵϯϴϵ
ϯϵϴϭϵϲϬ
ϭϴϳϭϵϭϯϰϵ

;ϭϭϳϮϬϱϵϲϭͿ

;ϭϭϲϵϮϯϭϬϴͿ

;ϭϵϵϬϬϮϰϯͿ
;ϳϰϰϳϱϬϳͿ
;ϳϵϱϬϭϳϱͿ
;ϲϰϬϮϳϴϰͿ
;ϲϬϬϲϬϯϳͿ
;ϲϰϮϭϰϵϲͿ
;ϮϬϴϬϲϲϭϭͿ
;ϭϵϮϭϰϬϴϭϰͿ
ϭϱϬϯϴϵϮ
ϭϰϲϳϱϱϰ
;ϮϬϰϮϮϬϳͿ
ϵϮϵϮϯϵ
;ϰϰϱϮϱϵͿ
ϰϴϯϵϴϬ

;ϭϵϰϯϮϮϵϲͿ
;ϲϭϱϮϱϲϭͿ
;ϳϯϲϳϳϵϲͿ
;ϲϲϯϱϰϴϳͿ
;ϯϴϭϵϭϭϭͿ
;ϳϭϯϭϮϱϭͿ
;ϭϳϰϲϬϰϬϱͿ
;ϭϴϰϵϮϮϬϭϱͿ
ϮϮϲϵϯϯϰ
ϭϬϱϲϱϮϱ
;ϮϰϰϯϭϭϵͿ
ϴϴϮϳϰϬ
;ϭϰϲϯϴϳͿ
ϳϯϲϯϱϯ

Ͳ

Ͳ

ϰϴϯϵϴϬ

ϳϯϲϯϱϯ

<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
ƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽŬŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
/ƓǀŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ŬŽǀŽϮϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
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&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂ

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

WĂƐƚĂďŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

ϰϭϱϵϳϴϰ
ϭϮϱϮϯϵϳϲϵ
ϳϭϱϮϲϮϬ
ϭϲϬϵϬϲϳϬ
ϭϭϮϴϲϵϱ
ϭϱϯϳϳϭϱϯϴ

ϰϰϱϯϭϱϬ
ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ
ϲϵϭϴϳϰϮ
ϮϮϵϱϲϭ
ϭϱϳϯϵϱϰ
ϭϳϮϳϯϬϭϵϴ

ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

ϭϳϬϱϲϲϮϯ
ϯϵϵϮϴϵϬ
ϭϱϲϬϭϱϮϳ

Ͳ
ϯϭϭϴϳϴϱ
ϭϰϯϳϳϮϮϴ

ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

ϮϭϴϭϵϬϭϵ
ϴϵϮϰϰϵϴ
ϭϭϯϵϲϯϱϮ
ϳϴϳϵϬϵϬϵ

ϮϮϳϲϱϯϱϲ
ϮϮϲϴϴϵ
ϭϭϴϳϭϬϰϵ
ϱϮϯϱϵϯϬϳ

ϮϯϮϱϲϮϰϰϳ

ϮϮϱϬϴϵϱϬϱ

ϭϴ
ϭϵ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ
ϭϰϳϮϳϭ
ϰϴϯϵϴϬ
ϭϭϯϳϬϱϲϲϭ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ
Ͳ
ϳϯϲϯϱϯ
ϭϭϯϴϭϬϳϲϯ

ϮϬ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ

ϮϭϯϬϵϳϯϰ
ϭϭϭϵϱϬϰ
ϵϬϬ
ϭϯϴϴϭϰϬϬ
ϯϲϯϭϭϱϯϴ

ϮϭϰϯϰϯϮϱ
ϭϭϴϬϬϲϭ
ϵϰϴ
ϭϯϴϴϭϰϬϬ
ϯϲϰϵϲϳϯϰ

ϮϬ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

Ͳ
ϮϳϰϳϰϳϬϵ
ϱϬϴϳϭϬϰϳ
ϵϵϳϯϬϬ
ϯϮϬϮϭϵϮ
ϴϮϱϰϱϮϰϴ
ϭϭϴϴϱϲϳϴϲ

ϰϳϴϭϱϯ
ϮϮϳϱϯϯϴϮ
ϰϳϭϮϳϯϱϰ
ϵϬϴϮϰϳ
ϯϱϭϰϴϳϮ
ϳϰϳϴϮϬϬϴ
ϭϭϭϮϳϴϳϰϮ

EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

ϮϯϮϱϲϮϰϰϳ

ϮϮϱϬϴϵϱϬϱ

Ͳ

Ͳ

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

Ϯϱ
ϮϮ
Ϯϲ

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ŬŽǀŽϮϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
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WŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ
WŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝŝƓƉĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ
'ƌǇŶĂŝƐƉĞůŶĂƐ

WĂƐƚĂďŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘

ϮϬϭϭŵ͘

ϰϴϯϵϴϬ

ϳϯϲϯϱϯ

ϲϰϮϭϰϰϴ
Ϯϳϭϴϴϱϲ

ϳϭϯϭϬϯϮ
;ϭϰϭϴϯϲϮͿ

ϯϳϵϵϳϮϲ

ϵϵϴϵ

;ϴϰϮϴϬͿ

ϮϲϯϬϬϭ

ϭϱϰϮϱϬ

;ϰϬϬϬϬͿ

Ϯϴϰϵϲ
ϵϬϮϭϬϲ
;ϴϭϰϵϰϳϬͿ
ϰϰϱϮϱϵ
ϳϮϯϵϴϯ
ϳϰϰϰϯϱϰ

;ϭϲϳϴϮϳϱͿ
ϲϮϯϳϵϬϯ
;ϰϵϬϬϲϵϰͿ
ϭϰϲϯϴϳ
ϭϯϵϳϬϱϭ
ϳϴϴϰϯϴϱ

;ϱϯϲϯͿ
;ϴϭϲϭϱϯͿ
;ϭϭϵϳϵϳϭͿ

;ϲϬϯϯϮͿ
;ϭϵϱϱϬϵͿ
;ϮϲϲϭϮϯϳͿ

ϰϰϰϲϴϵ
ϰϳϭϭϲϳϳ

;ϭϴϯϱϬϲͿ
ϱϰϮϰϭϲϬ

ϮϱϮϴϵϬϳ
ϭϯϭϭϬϭϰϬ

;ϱϯϮϯϴϬϲͿ
ϰϴϴϰϭϱϱ

ϳ͕ϴ
ϰ͕ϴ
ϭϬ
ϭϬ
ϲ

;ϳϴϯϴϭϵϭͿ
ϭϮϮϭϲϬϬϬ
;ϲϲϬϳϳϳϭͿ
;ϵϰϬϮϮϮϱͿ
ϴϲϮϴϭ
;ϭϭϱϰϱϵϬϲͿ

;ϯϰϭϮϮϲϭͿ
ϮϮϬϬϮϲϱ
;ϰϬϲϳϰͿ
Ͳ
ϰϴϰϭ
;ϭϮϰϳϴϮϵͿ

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

ϰϮϴϮϵϱϭ
;ϰϰϬϳϱϰϮͿ
;ϰϳϴϭϱϯͿ
;ϱϴϵϬϴϮͿ
;ϴϰϳϭϬϱͿ
;ϮϬϯϴϵϯϭͿ

ϮϭϰϯϰϯϮϱ
;ϮϬϬϬϬϬϬϬͿ
;ϭϰϵϯϰϰϮͿ
Ͳ
;ϭϰϬϭϴϵϮͿ
;ϭϰϲϭϬϬϵͿ

'ƌǇŶĂƐŝƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿ

;ϰϳϰϲϵϳͿ

Ϯϭϳϱϯϭϳ

WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉƌĂĚǎŝŽũĞ

ϭϭϴϳϭϬϰϵ
ϭϭϯϵϲϯϱϮ

ϵϲϵϱϳϯϮ
ϭϭϴϳϭϬϰϵ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝƿ;ƉĂũĂŵƿͿƐČŶĂƵĚƿĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐ͗
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƐ;ƉĞůŶĂƐͿ

ϳ͕ϴ͕ϵ
ϱ

/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽ͕ŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƐŬŝƌƚŽƉĂƌĚƵŽƚŝŝƌ
ŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƌĂƓǇŵĂƐŝƌǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϳ͕ϴ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿŝƌĂƚƐĂƌŐƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉŽŬǇƚŝƐ

ϭϯ͕ϭϰ

^ƵƚĞŝŬƚƿƉĂƐŬŽůƿŝƌŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħǀĞƌƚĦƐ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉŽŬǇƚŝƐ

ϭϬ

/ůŐĂůĂŝŬŝƿŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ;ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐͿ

ϮϮ

^ƵŬĂƵƉƚƿƐČŶĂƵĚƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƉŽŬǇƚŝƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƌĞǌƵůƚĂƚƿĞůŝŵŝŶĂǀŝŵĂƐ

Ϯϱ
ϭϱ
ϭϭ

ƉǇǀĂƌƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂŝ͗
ϭϬ

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

ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ͕ϭϲ

Ϯϱ͕Ϯϲ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐͿ;ťƐŝŐŝũŝŵĂƐͿ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐͿƉĞƌůĞŝĚŝŵĂƐ
/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ
WĂƐŬŽůƿƐƵƚĞŝŬŝŵĂƐ
'ĂƵƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ
'ƌǇŶŝĞũŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ
WĂƐŬŽůƿŐĂǀŝŵĂƐ
WĂƐŬŽůƿ;ŐƌČǎŝŶŝŵĂƐͿ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿ;ŵŽŬĦũŝŵĂŝͿ
ŝǀŝĚĞŶĚƿ;ŝƓŵŽŬĦũŝŵĂƐͿ
;^ƵŵŽŬĦƚŽƐͿƉĂůƻŬĂŶŽƐ
'ƌǇŶŝĞũŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝ

ϲ

WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽũĞ
dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ŬŽǀŽϮϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

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

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽŬǇēŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚĂ

8ƐƚĂƚŝŶŝƐ
ŬĂƉŝƚĂůĂƐ

WĂƐƚĂďŽƐ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϬŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ
<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
sŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ

ZĞǌĞƌǀĂŝ

ϮϯϵϰϳϰϮϮϵ

8ƐƚĂƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽŵĂǎŝŶŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

EĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇͲ
ƚĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ
;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ

/ƓǀŝƐŽ

Ͳ

;ϭϮϲϯϵϵϴϭϵͿ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ

Ͳ

Ͳ

ϳϯϲϯϱϯ

ϳϯϲϯϱϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϯϲϯϱϯ

ϳϯϲϯϱϯ

;ϭϮϲϯϵϵϴϭϵͿ

Ͳ

ϭϮϲϯϵϵϴϭϵ

Ͳ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ

Ͳ

ϳϯϲϯϱϯ

ϭϭϯϴϭϬϳϲϯ

'ƌǇŶĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ

Ͳ

Ͳ

ϰϴϯϵϴϬ

ϰϴϯϵϴϬ

<ŝƚŽƐďĞŶĚƌŽƐŝŽƐƉĂũĂŵŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

sŝƐŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
WĞƌǀĞƐƚĂťƉƌŝǀĂůŽŵČũťƌĞǌĞƌǀČ

Ͳ

Ͳ

ϰϴϯϵϴϬ

ϰϴϯϵϴϬ

Ͳ

ϭϰϳϮϳϭ

;ϭϰϳϮϳϭͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

;ϱϴϵϬϴϮͿ

;ϱϴϵϬϴϮͿ

ϭϭϯϬϳϰϰϭϬ

ϭϰϳϮϳϭ

ϰϴϯϵϴϬ

ϭϭϯϳϬϱϲϲϭ

ϭϵ

ŝǀŝĚĞŶĚĂŝ
>ŝŬƵƚŝƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐǇƌĂƐƵĚĦƚŝŶĦƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂůŝƐ͘
aŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ŬŽǀŽϮϵĚ͘ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽŝƌƉĂƐŝƌĂƓĦ͗

ƵƌŝŬĂWĞůĂŶŝĞŶĦ
sǇƌŝĂƵƐŝŽũŝďƵŚĂůƚĞƌĦ

>ŝŶĂDŝŶĚĞƌŝĞŶĦ
'ĞŶĞƌĂůŝŶĦĚŝƌĞŬƚŽƌĦ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ

;ƉĂƌĂƓĂƐͿ
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐ
ϭ

ĞŶĚƌŽũŝŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ

ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ;ƚŽůŝĂƵʹĞŶĚƌŽǀĦͿǇƌĂ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚĂĂŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ͘:ŽƐďƵǀĞŝŶĦƐĂĚƌĞƐĂƐǇƌĂ͗
:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕
sŝůŶŝƵƐ͕
>ŝĞƚƵǀĂ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐĂǀŽǀĞŝŬůČƉƌĂĚĦũŽϭϵϵϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϮĚ͘ŝƌďƵǀŽƉĂǀĂĚŝŶƚĂsĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂϮϬϬϱŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϮϯĚ͘
ťƐĂŬǇŵƵEƌ͘ϯͲϱϴϳͣĦůǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽƉĞƌƚǀĂƌŬǇŵŽťĂŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚČ͞ŶƵŽϮϬϬϲŵ͘ƐĂƵƐŝŽϯĚ͘ƉĞƌƚǀĂƌŬĦǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐť
ŬĐŝŶħďĞŶĚƌŽǀħ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĞŝŬůĂĂƉŝŵĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƿũƿ͕ƌĞǌĞƌǀƵŽƚƿũƿ͕ŬŝƚƿƉĂƓƚŽ͕ƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿŝƌƉĂŶ͘ƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵČ͘
ϮϬϭϬŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌĦϮϯϵϰϳϰϮϮϵĂŬĐŝũŽƐ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͕ǇƌĂƉĂƉƌĂƐƚŽƐŝŽƐŝƌƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϮϵĚ͘
:ƵƌŝĚŝŶŝƿĂƐŵĞŶƿƌĞŐŝƐƚƌĞďƵǀŽƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚĂƐťƐƚĂƚŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽŵĂǎŝŶŝŵĂƐ͘ϮϬϭϭŵ͘ďĞŝϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďĞŶĚƌŽǀĦƐťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌĦϭϭϯϬϳϰϰϭϬĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿ
ŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͕ǇƌĂƉĂƉƌĂƐƚŽƐŝŽƐŝƌƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝťƐŝŐŝũƵƐŝƐĂǀƿĂŬĐŝũƿ͘
/ŬŝϮϬϭϭŵ͘ůŝĞƉŽƐϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌĦũŽϲĨŝůŝĂůƵƐ;<ĂƵŶŽ͕<ůĂŝƉĦĚŽƐ͕WĂŶĞǀĦǎŝŽ͕aŝĂƵůŝƿ͕sŝůŶŝĂƵƐďĞŝĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝůŝĂůČWWͿ͕ŬƵƌŝĞƉŽϮϬϭϭŵ͘ůŝĞƉŽƐϭĚ͘ŶƵƚƌĂƵŬĦƐĂǀŽǀĞŝŬůČŝƌ
ďƵǀŽŝƓƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚŝŝƓ:ƵƌŝĚŝŶŝƿĂƐŵĞŶƿƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
ĞŶĚƌŽǀĦϮϬϬϳŵ͘ƌƵŐƐĦũŽϰĚ͘ťƐƚĞŝŐĦĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞ƐƵϭϬϬϬϬůŝƚƿťƐƚĂƚŝŶŝƵŬĂƉŝƚĂůƵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽϭϬϬϬϬǀŶƚ͘ĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿ
ŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͘ϮϬϭϭŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťŶĞƓĦϰϬϲϳϰůŝƚƿƉŝŶŝŐŝŶťťŶĂƓČĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐŶƵŽƐƚŽůŝĂŵƐƉĂĚĞŶŐƚŝ;ϭϬƉĂƐƚĂďĂͿ͘ϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐϭϱĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦ
ťƐŝŐŝũŽϭϬϬƉƌŽĐ͘;ϭϬϬǀŶƚ͘ͿhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭϬϬ>ƚ͘ϮϬϭϮŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťŶĞƓĦϱϮϰϭϳϮϱ>ƚƉŝŶŝŐŝŶťťŶĂƓČĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐh
ͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗŶƵŽƐƚŽůŝĂŵƐƉĂĚĞŶŐƚŝ͘ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽŵĦŶĞƐťĞŶĚƌŽǀĦƉĂĚŝĚŝŶŽhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČŝŬŝϭϬϬϬϬϬ>ƚŝƓůĞŝĚǎŝĂŶƚϵϬϬŶĂƵũƿϭϬϬ>ƚŶŽŵŝŶĂůŝŽƐ
ǀĞƌƚĦƐƉĂƉƌĂƐƚƿũƿǀĂƌĚŝŶŝƿĂŬĐŝũƿ͘ϮϬϭϮŵ͘ƐƉĂůŝŽϭϮĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐƚĞŝŐĦĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞ƐƵϭϬϬϬϬůŝƚƿťƐƚĂƚŝŶŝƵŬĂƉŝƚĂůƵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽ
ϭϬϬϬϬǀŶƚ͘ĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͘ϮϬϭϮŵ͘ťŵŽŶĦhͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞ĂŬƚǇǀŝŽƐǀĞŝŬůŽƐŶĞǀǇŬĚĦ͘
EƵŽϮϬϭϮŵ͘ƌƵŐƉũƻēŝŽϭĚ͘ĚĂůŝƐŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿǀĞŝŬůŽƐďƵǀŽƉĞƌŬĞůƚĂťĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣĂůƚŝĐWŽƐƚΗ͘ƐĂŵŽƐƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿ
ƐƵƚĂƌƚǇƐƐƵĞŶĚƌŽǀĦƐŬůŝĞŶƚĂŝƐŶĞďƵǀŽŶƵƚƌĂƵŬƚŽƐ͘WŽĚĂůŝĞƐǀĞŝŬůŽƐƉĞƌŬĦůŝŵŽ͕ĞŶĚƌŽǀĦƉŝƌŬŽƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐĂƐŝƓhͣĂůƚŝĐWŽƐƚΗ͘
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌĦũŽϭϬϬƉƌŽĐ͘ǀĂůĚŽŵČĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͘͞ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌĦũŽƓŝĂƐϭϬϬ
ƉƌŽĐ͘ǀĂůĚŽŵĂƐĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ͗hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕͞hͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞ŝƌhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ͕ŬƵƌŝƿĚƵŽŵĞŶǇƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ďƵǀŽ͗
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗhͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞
aĂůŝƐ>ŝĞƚƵǀĂ>ŝĞƚƵǀĂ>ŝĞƚƵǀĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂůĚŽŵƿĂŬĐŝũƿĚĂůŝƐϭϬϬƉƌŽĐ͘ϭϬϬƉƌŽĐ͘ϭϬϬƉƌŽĐ͘
/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐĚǇĚŝƐ;ƐĂǀŝŬĂŝŶĂ>ƚ͘ͿϭϭϴϯϵϰϵϲϭϬϬϬϬ ϱϬϲϳϰ
ϮϬϭϮŵ͘ƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ;ϱϰϯϴϰϵϵͿ;ϲϭϮϵϬͿ;ϭϬϭϮϳͿ
EƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐϮϬϭϮͲϭϮͲϯϭĚ͘;ϮϰϵϮϳϳͿ;ϱϭϮϵϬͿ;ϭϳϳϬͿ
sĞŝŬůĂWĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐŽƐ<ŽŶƐƵůƚĂĐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ^ƉĂƵƐĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ϮϬϭϭŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϰĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦŐĂǀŽŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐůŝĐĞŶĐŝũČ͘aŝůŝĐĞŶĐŝũĂƐƵƚĞŝŬŝĂĞŶĚƌŽǀĞŝƚĞŝƐħƚĞŝŬƚŝƚŽŬŝĂƐƉĂƐůĂƵŐĂƐ͗
ͲƉĂƐůĂƵŐĂƐ͕ŬƵƌŝŽŵŝƐƐƵĚĂƌŽŵŽƐƐČůǇŐŽƐŐƌǇŶƵŽƐŝƵƐƉŝŶŝŐƵƐťŵŽŬĦƚŝťŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚĂƐ͕ŝƌǀŝƐŽƐƐƵŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚŽƐƚ ǀĂƌŬǇŵƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐŽƉĞƌĂĐŝũŽƐ͖
ͲƉĂƐůĂƵŐĂƐ͕ŬƵƌŝŽŵŝƐƐƵĚĂƌŽŵŽƐƐČůǇŐŽƐŐƌǇŶƵŽƐŝƵƐƉŝŶŝŐƵƐŝƓŝŵƚŝŝƓŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚŽƐ͕ŝƌǀŝƐŽƐƐƵŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚŽƐƚǀĂƌŬǇŵƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐŽƉĞƌĂĐŝũŽƐ͖
ͲŵŽŬĦũŝŵŽŽƉĞƌĂĐŝũƿǀǇŬĚǇŵČ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚůĦƓƿƉĞƌǀĞĚŝŵČťŵŽŬĦũŝŵŽƐČƐŬĂŝƚČ͕ĂƚŝĚĂƌǇƚČǀĂƌƚŽƚŽũŽŵŽŬĦũŝŵŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬĦũŽĂƌďĂŬŝƚŽŵŽŬĦũŝŵŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬĦũŽ
ťƐƚĂŝŐŽũĞ͗ͲƚŝĞƐŝŽŐŝŶŝŽĚĞďĞƚŽƉĞƌǀĞĚŝŵƿǀǇŬĚǇŵČ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚǀŝĞŶŬĂƌƚŝŶŝƵƐƚŝĞƐŝŽŐŝŶŝŽĚĞďĞƚŽƉĞƌǀĞĚŝŵƵƐ͕ͲŵŽŬĦũŝŵŽŽƉĞƌĂĐŝũƿǀǇŬĚǇŵČŶĂƵĚŽũĂŶƚŝƐŵŽŬĦũŝŵŽŬŽƌƚĞůĞĂƌďĂ
ƉĂŶĂƓŝĂƉƌŝĞŵŽŶĞ͕ͲŬƌĞĚŝƚŽƉĞƌǀĞĚŝŵƿǀǇŬĚǇŵČ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚƉĞƌŝŽĚŝŶŝƵƐƉĞƌǀĞĚŝŵƵƐ͖
ͲŵŽŬĦũŝŵŽƉƌŝĞŵŽŶŝƿŝƓĚĂǀŝŵČŝƌ;ĂƌďĂͿƉƌŝĦŵŝŵČ͖
ͲƉŝŶŝŐƿƉĞƌůĂŝĚĂƐ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐĚĂƌďƵŽƚŽũƿƐŬĂŝēŝƵƐďƵǀŽϲϮϭϯ;ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ʹϲϱϮϭͿ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂĚŽǀǇďĦƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽƓŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐϮϬϭϯŵ͘ŬŽǀŽϮϵĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐĂŬĐŝŶŝŶŬĂŝƚƵƌŝťƐƚĂƚǇŵŝŶħƚĞŝƐħƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝƓŝĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐĂƌďĂ
ŶĞƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝũƿŝƌƌĞŝŬĂůĂƵƚŝǀĂĚŽǀǇďĦƐƉĂƌƵŽƓƚŝŶĂƵũĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘
Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝĂŝĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝ͕ƚĂŝŬǇƚŝƌĞŶŐŝĂŶƚĞŶĚƌŽǀĦƐϮϬϭϮŵ͘ĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐǇƌĂƓŝĞ͗
Ϯ͘ϭ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƌĞŶŐŝŵŽƉĂŐƌŝŶĚĂƐ
ĞŶĚƌŽǀĦƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚŽƐƉĂŐĂůdĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐ;d&^Ϳ͕ƉƌŝŝŵƚƵƐƚĂŝŬǇƚŝƵƌŽƉŽƐ
ƐČũƵŶŐŽũĞ;ƚŽůŝĂƵʹ^Ϳ͘
aŝŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂĂƚƐŬŝƌŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐƉĂƌĞŶŐƚŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉƵ͘<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ƉĂƓƚĂƐŝƌũŽƐĚƵŬƚĞƌŝŶŝƿťŵŽŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂƉĂƚĞŝŬŝĂŵŽƐĂƚƐŬŝƌĂŝ͘^ƵũŽŵŝƐƐƵƐŝƉĂǎŝŶƚŝŐĂůŝŵĂĞŶĚƌŽǀĦƐďŝƵƌĞĂĚƌĞƐĞ:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉƵ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƌĞŶŐŝŵŽƉĂŐƌŝŶĚĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
EĂƵũƿŝƌͬĂƌƉĂŬĞŝƐƚƿd&^ŝƌdĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐĂŝƓŬŝŶŝŵŽŬŽŵŝƚĞƚŽ;d&<ͿŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵƿƚĂŝŬǇŵĂƐ
aŝĂŝƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐĞŶĚƌŽǀĦƉƌŝƚĂŝŬĦƓŝƵŽƐd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵƵƐ͗
ͼϳd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘ƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵČͣ/ƓƉůĦƐƚŝƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂŝĂƚƐŬůĞŝĚǎŝĂŶƚƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŶƵƚƌĂƵŬŝŵČ͕͞
ͼϭϮd^ͣWĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝĂŝ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵČ͞dƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐĂƚŐĂǀŝŵĂƐ͘͟
aŝĞƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝŶĞƚƵƌĦũŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŶĞƐĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌĦũŽůŝŬƵēŝƿĂƌƐĂŶĚŽƌŝƿ͕ŬƵƌŝĞŵƐũŝĞďƻƚƿƚĂŝŬŽŵŝ͘
WĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝ͕ďĞƚĚĂƌŶĞťƐŝŐĂůŝŽũħƐƚĂŶĚĂƌƚĂŝ
ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƉƌŝƚĂŝŬĦƓŝƿd&^ŝƌd&<ŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵƿ͕ŬƵƌŝĞũĂƵǇƌĂƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŝƓŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƐŝƌĂƓǇŵŽĚĂƚČ͕ďĞƚĚĂƌŶĞťƐŝŐĂůŝŽũħ͗
ϭd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƚĞŝŬŝŵĂƐ ͟ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐʹŬŝƚƿďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĞůĞŵĞŶƚƿƉĂƚĞŝŬŝŵĂƐ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϮŵ͘ůŝĞƉŽƐϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐ 
ĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
d^ϭƉĂƚĂŝƐĂŬĞŝēŝĂ<WƉĂƚĞŝŬƚƿĞůĞŵĞŶƚƿŐƌƵƉĂǀŝŵČ͘ůĞŵĞŶƚĂŝ͕ŬƵƌŝĞŐĂůĦƚƿďƻƚŝƉĞƌŬĞůƚŝ;ĂƌďĂͣŐƌČǎŝŶƚŝ͞ͿťƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝƿͿĂƚĂƐŬĂŝƚČĂƚĞŝƚǇũĞ;ƉĂǀǇǌĚǎŝƵŝ͕
ŶƵƚƌĂƵŬƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵČĂƌĂƉŵŽŬĦũƵƐͿ͕ďƵƐƉĂƚĞŝŬŝĂŵŝĂƚƐŬŝƌĂŝŶƵŽĞůĞŵĞŶƚƿ͕ŬƵƌŝĞŶŝĞŬĂĚĂŶĞďƵƐƉĞƌŬĞůŝĂŵŝ͘WĂƚĂŝƐĂƚĂŝŬŽŵĂƚŝŬƉĂƚĞŝŬŝŵƵŝ͕ũŝŶĞƚƵƌŝťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝĂƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϵd^ͣ/ƓŵŽŬŽƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
WĂŬĞŝƐƚĂŵĞϭϵd^ǇƌĂĚĂƵŐƉĂŬĞŝƚŝŵƿ͗ŶƵŽĞƐŵŝŶŝƿ͕ƚŽŬŝƿŬĂŝƉͣŬŽƌŝĚŽƌŝĂƵƐ͟ŵĞƚŽĚŽŝƌůĂƵŬŝĂŵŽƐŐƌČǎŽƐŝƓƉůĂŶŽƚƵƌƚŽƚĂŝŬǇŵŽƉĂŶĂŝŬŝŶŝŵŽŝŬŝƉĂƉƌĂƐƚƿƉĂĂŝƓŬŝŶŝŵƿ
ŝƌƉĂŬĞŝƐƚƿĨŽƌŵƵůƵŽēŝƿ͘ĞŶĚƌŽǀĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
Ϯϳd^ͣƚƐŬŝƌŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐ  ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
<ĂŝƉƉĂƐĞŬŵĦŶĂƵũĂŝŝƓůĞŝƐƚƿϭϬd&^͕ϭϭd&^ŝƌϭϮd&^͕ƓŝƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐďƵǀŽƉĂŬŽƌĞŐƵŽƚĂƐƚĂŝƉ͕ŬĂĚŶƵƐƚĂƚǇƚƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐŝƌĂƚƐŬůĞŝĚŝŵƿƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵƐť
ĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐ͕ďĞŶĚƌĂŝǀĂůĚŽŵĂƐťŵŽŶĞƐŝƌĂƐŽĐŝũƵŽƚĂƐťŵŽŶĞƐ͕ŬĂŝďĞŶĚƌŽǀĦƌĞŶŐŝĂĂƚƐŬŝƌĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͘WĂŐĂůϮϳd^ďĞŶĚƌŽǀĦ͕ƌĞŶŐŝĂŶƚŝĂƚƐŬŝƌĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐ
ĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͕ƚƵƌŝĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝƓŝĂƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂĂƌďĂǀĂĚŽǀĂƵĚĂŵĂƐŝϵd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘͞aŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͘
Ϯϴd^ͣ/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĂƐŽĐŝũƵŽƚČƐŝĂƐŝƌďĞŶĚƌĂƐťŵŽŶĞƐ ͟ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
<ĂŝƉƉĂƐĞŬŵĦŶĂƵũĂŝŝƓůĞŝƐƚƿϭϬd&^͕ϭϭd&^ŝƌϭϮd&^͕ďƵǀŽ ƉĂŬĞŝƐƚĂƐƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƉĂǀĂĚŝŶŝŵĂƐŝƌŶƵŽƓŝŽůũŝƐĂƉŝŵĂŶƵŽƐĂǀǇďĦƐŵĞƚŽĚŽƚĂŝŬǇŵČŶĞƚŝŬ
ĂƐŽĐŝũƵŽƚŽŵƐťŵŽŶĦŵƐ͕ďĞƚŝƌďĞŶĚƌŽŵƐťŵŽŶĦŵƐ͘aŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐŬĂĚĂŶŐŝĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿť
ĂƐŽĐŝũƵŽƚČƐŝĂƐĂƌďĞŶĚƌČƐŝĂƐťŵŽŶĞƐ͘
ϯϮd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘WĂƚĞŝŬŝŵĂƐ ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐʹ&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƵǎƐŬĂŝƚĂ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
aŝŽũĞƉĂƚĂŝƐŽũĞŝƓĂŝƓŬŝŶĂŵĂĨƌĂǌĦƐͣƓŝƵŽŵĞƚƵƚƵƌŝƉĂŐĂůťƐƚĂƚǇŵČťǀǇŬĚŽŵČƚĞŝƐħĂƚůŝŬƚŝƵǎƐŬĂŝƚǇŵČ͞ƌĞŝŬƓŵĦŝƌƉĂĂŝƓŬŝŶĂŵĂƐϯϮd^ƵǎƐŬĂŝƚŽƐŬƌŝƚĞƌŝũƿƚĂŝŬǇŵĂƐ
ĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽƐŝƐƚĞŵŽŵƐ;ƚŽŬŝŽŵƐŬĂŝƉŬůŝƌŝŶŐŽŶĂŵƿƐŝƐƚĞŵŽƐͿ͕ŬƵƌŝŽƐƚĂŝŬŽŶĞƐŝŶĐŚƌŽŶŝŶŝŽďĞŶĚƌŽũŽĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽ
ƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϳd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘ƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ͞ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐͲ&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƵǎƐŬĂŝƚĂ
;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
WĂŬĞŝƚŝŵĂƐ ŶƵŵĂƚŽ ďĞŶĚƌƵƐ ƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐ ĚĦů ĂƚƐŬůĞŝĚŝŵŽ͘ aŝĞ ĂƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ ƉƌŝǀĂůŽ ŶĂƵĚŽƚŽũĂŵƐ ƐƵƚĞŝŬƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐ͕ ŬƵƌŝ ďƻƚƿ ŶĂƵĚŝŶŐĂ ǀĞƌƚŝŶĂŶƚ ƵǎƐŬĂŝƚƿ ƉŽǀĞŝŬť Ăƌ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůƿ ƉŽǀĞŝŬť ďĞŶĚƌŽǀĦƐ ĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝ ďƻŬůĞŝ͘ ϳ d&^ ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝ ƚƵƌŝ ďƻƚŝ ƚĂŝŬŽŵŝ ƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚǇǀŝĂŝ͘ ĞŶĚƌŽǀĦ ĚĂƌ ŶĦƌĂ ťǀĞƌƚŝŶƵƐŝ ƓŝŽ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ ƚĂŝŬǇŵŽ ťƚĂŬŽƐ
ĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϵd&^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͞;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϱŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ďĞƚŶĞĂŶŬƐēŝĂƵŶĞŝďƵƐƉƌŝŝŵƚĂƐ^Ϳ
ϵd&^ŝůŐĂŝŶŝƵŝƉĂŬĞŝƐϯϵd^͘d^sŝƓůĞŝĚŽƉŝƌŵČƐŝĂƐĚǀŝƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽĚĂůŝƐ͕ŬƵƌŝŽƐĞŶƵƐƚĂƚǇƚĂŶĂƵũĂĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵŽŝƌǀĞƌƚŝŶŝŵŽƚǀĂƌŬĂďĞŝƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂŝ
ĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĂƉƐŬĂŝƚĂŝ͘ĞŶĚƌŽǀĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϬd&^ͣ<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͞;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
aŝƐϭϬd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂƐŶƵƐƚĂƚŽǀŝĞŶŝŶŐČŬŽŶƚƌŽůĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵŽďƻĚČ͕ŬƵƌŝƐďƵƐƚĂŝŬŽŵĂƐǀŝƐŽŵƐťŵŽŶĦŵƐ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚŝƌƐƉĞĐŝĂůŝŽƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐťŵŽŶĞƐ͘ϭϬd&^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝ
ƌĞŝŬĂůĂƵƐŝƓǀĂĚŽǀǇďĦƐĂƚůŝŬƚŝƐǀĂƌďŝƵƐǀĞƌƚŝŶŝŵƵƐ͕ŶƵƐƚĂƚĂŶƚ͕ŬƵƌŝŽƐťŵŽŶĦƐǇƌĂŬŽŶƚƌŽůŝƵŽũĂŵŽƐŝƌĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝƉƌŝǀĂůŽďƻƚŝŬŽŶƐŽůŝĚƵŽũĂŵŽƐƉĂƚƌŽŶƵŽũĂŶēŝŽƐťŵŽŶĦƐ͘
dŽŬŝƿƐǀĂƌďŝƿǀĞƌƚŝŶŝŵƿƉĂǀǇǌĚǎŝĂŝďƻƚƿĚĞĨĂĐƚŽŬŽŶƚƌŽůĦƐťǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝƿďĂůƐĂǀŝŵŽƚĞŝƐŝƿťǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐďĞŝŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐĂƌƐƉƌĞŶĚŝŵƿƉƌŝĦŵĦũĂƐǀĞŝŬŝĂŬĂŝƉ
ĂƚƐƚŽǀĂƵũĂŵĂƐŝƐĂƌŬĂŝƉĂŐĞŶƚĂƐ͘ϭϬd&^ƉĂŬĞŝēŝĂϮϳd^ͣ<ŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŽƐŝƌĂƚƐŬŝƌŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ͞ĚĂůť͕ŬƵƌŝŽũĞŬĂůďĂŵĂĂƉŝĞŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐ
ĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͕ŝƌϭϮE<ͣ<ŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵĂƐʹƐƉĞĐŝĂůŝŽƐŝŽƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐťŵŽŶĦƐ͘͞ĞŶĚƌŽǀĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌ
ƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϭd&^ͣ:ƵŶŐƚŝŶĦǀĞŝŬůĂ͞ ; ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
ϭϭd&^ƉĂŶĂŝŬŝŶĂũƵŶŐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐťŵŽŶŝƿŬŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵČƚĂŝŬĂŶƚƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐŽƐĚĂůŝĞƐƉƌŝŶĐŝƉČ͘WĂŐĂůϭϭd&^ũƵŶŐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐťŵŽŶĦƐ͕ũĞŝũŽƐŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵŽƐŬĂŝƉ
ďĞŶĚƌŽƐťŵŽŶĦƐ;ŶĂƵũĂŝĂƉŝďƌĦǎƚĂƐƚĞƌŵŝŶĂƐͿ͕ƉƌŝǀĂůŽďƻƚŝĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚĂŝŬĂŶƚŶƵŽƐĂǀǇďĦƐŵĞƚŽĚČ͘ĞƚŽ͕ďĞŶĚƌĂŝŬŽŶƚƌŽůŝƵŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐŝƌǀĞŝŬůĂǇƌĂďĞŶĚƌĂǀĞŝŬůĂ
ƉĂŐĂůϭϭd&^͕ŽƓŝƿďĞŶĚƌŽƐǀĞŝŬůŽƐƐƵƚĂƌēŝƿĂƉƐŬĂŝƚĂŝƓĞƐŵĦƐŶĞƐŝƐŬŝƌƐŶƵŽƓŝƵŽŵĞƚƵƚĂŝŬŽŵƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿ͕ƚ͘Ǉ͘ťŵŽŶĦŝƌƚŽůŝĂƵƉƌŝƉĂǎŝŶƐũĂŝƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝČ
ĂƚŝƚŝŶŬĂŵČĚĂůťƚƵƌƚŽ͕ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ͕ƉĂũĂŵƿŝƌƐČŶĂƵĚƿ͘aŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŬĂĚĂŶŐŝĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿťũƵŶŐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐťŵŽŶĞƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƌĞŶŐŝŵŽƉĂŐƌŝŶĚĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
ϭϮd&^ͣĂůǇǀĂǀŝŵŽŬŝƚŽƐĞťŵŽŶĦƐĞĂƚƐŬůĞŝĚŝŵĂŝ͞ ; ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
ϭϮd&^͕ŬĂŝƉǀŝĞŶĂƐŝƓƐĂŵƵƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐ͕ŶƵƐƚĂƚŽĂƚƐŬůĞŝĚŝŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐťŵŽŶĦƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ͕ďĞŶĚƌŽƐǀĞŝŬůŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵƐť
ĂƐŽĐŝũƵŽƚĂƐťŵŽŶĞƐŝƌƐƉĞĐŝĂůŝŽƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐťŵŽŶĞƐ͘aŝƐƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐƌĞŝŬĂůĂƵƐƉĂƉŝůĚŽŵƿŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐĂƚƐŬůĞŝĚŝŵƿ͕ƚŽŬŝƿŬĂŝƉƉĂĚĂƌǇƚŝťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝ͕ƐƵƐŝũħƐƵŬŽŶƚƌŽůĦƐ
ŶƵƐƚĂƚǇŵƵ͘ĞŶĚƌŽǀĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϭϬd&^͕ϭϮd&^ŝƌϮϳd^ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝʹ/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϰŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ďĞƚŶĞĂŶŬƐēŝĂƵŶĞŝďƵƐ
Ɖƌŝŝŵƚŝ^Ϳ
WĂŬĞŝƚŝŵĂŝƚĂŝŬŽŵŝťŵŽŶĦŵƐ͕ĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝŽŵƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐĂƉŝďƌĦǎŝŵČ͘aŝĞƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝƌĞŝŬĂůĂƵũĂƚŽŬŝŽŵƐťŵŽŶĦŵƐƚĂŝŬǇƚŝϭϬd&^ŬŽŶƐŽůŝĚĂǀŝŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƿ
ŝƓŝŵƚťʹŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐƐĂǀŽĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐƚƵƌŝĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞƉĞƌƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝƿͿĂƚĂƐŬĂŝƚČ͕ŽŶĞŬŽŶƐŽůŝĚƵŽƚŝ͘aŝŽƉĂŬĞŝƚŝŵŽƚĂŝŬǇŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐ
ťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŬĂĚĂŶŐŝĞŶĚƌŽǀĦŶĦƌĂŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ͘
ϭϯd&^ͣdŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐ͞  ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
WĂŐƌŝŶĚŝŶĦϭϯd&^ŝƓůĞŝĚŝŵŽƉƌŝĞǎĂƐƚŝƐǇƌĂƐƵƉĂƉƌĂƐƚŝŶƚŝŝƌƉĂŐĞƌŝŶƚŝƐƚĂŶĚĂƌƚƿƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƿ͕ƐƵƐŝũƵƐŝƿƐƵƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵƵ͕ƚĂŝŬǇŵŽŶƵŽƐĞŬůƵŵČ͘aŝƐ
ƐƚĂŶĚĂƌƚĂƐŶĞŬĞŝēŝĂŶƵŽƐƚĂƚƿ͕ŬĂĚĂťŵŽŶĦƉƌŝǀĂůŽŶĂƵĚŽƚŝƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŵĞƚŽĚČ͕ŽƉĂƚĞŝŬŝĂƉĂĂŝƓŬŝŶŝŵƿ͕ŬĂŝƉƚƵƌŝďƻƚŝĂƚůŝĞŬĂŵĂƐƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐ͕ŬĂŝƚŽ
ƌĞŝŬĂůĂƵũĂĂƌůĞŝĚǎŝĂd&^͘ĞŶĚƌŽǀĦĚĂƌŶĦƌĂťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƓŝŽƐƚĂŶĚĂƌƚŽƚĂŝŬǇŵŽťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝŝƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘

d&^ƉĂƚŽďƵůŝŶŝŵĂŝ;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ďĞƚŶĞĂŶŬƐēŝĂƵŶĞŝďƵƐƉƌŝŝŵƚŝ^Ϳ
ϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐŵĦŶ͘d^sŝƓůĞŝĚŽũƵŶŐƚŝŶťƓŝƿƉĞŶŬŝƿƐƚĂŶĚĂƌƚƿƌĞŝŬĂůŝŶŐƿ͕ďĞƚŶĞƐŬƵďŝƿƉĂŬĞŝƚŝŵƿĚŽŬƵŵĞŶƚČ͗
ͼϭd&^͞d&^ƚĂŝŬǇŵĂƐƉŝƌŵČŬĂƌƚČ ͖͟
ͼϭd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƉĂƚĞŝŬŝŵĂƐ͖͞
ͼϭϲd^͞EĞŬŝůŶŽũĂŵĂƐŝƐƚƵƌƚĂƐ͕ťƌĂŶŐĂŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝ ͖͟
ͼϯϮd^ͣ&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉƌŝĞŵŽŶĦƐ͘WĂƚĞŝŬŝŵĂƐ ͖͞
ͼϯϰd^͞dĂƌƉŝŶĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ ͘͟
ĦůƓŝƿƉĂƚĂŝƐƿŐĂůŝĂƚƐŝƌĂƐƚŝƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵƿĞŶĚƌŽǀĦƐĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉŽůŝƚŝŬŽũĞ͕ƚĂēŝĂƵũŝĞŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĞŝďƻŬůĞŝĂƌƌĞǌƵůƚĂƚĂŵƐ͘
ϮϬd&<ŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐͣWĂǀŝƌƓŝŶĦƐŬĂƐǇŬůŽƐŐĂǀǇďŽƐĞƚĂƉŽŶƵŽĚĂŶŐŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͞;ťƐŝŐĂůŝŽũĂŶƵŽĂƌƉŽϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘ƉƌĂƐŝĚĞĚĂŶēŝĂŝƐĨŝŶ ĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐͿ
aŝƐŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐƚĂŝŬŽŵĂƐŶƵŽĚĂŶŐŽƐƐČŶĂƵĚŽŵƐ͕ƉĂƚŝƌƚŽŵƐĂƚůŝĞŬĂŶƚŬĂƐǇŬůŽƐŐĂǀǇďŽƐĞƚĂƉŽƉĂǀŝƌƓŝŶĦƐŬĂƐǇďŽƐĚĂƌďƵƐ;ͣŐĂǀǇďŽƐŶƵŽĚĂŶŐŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͞Ϳ͘
/ƓĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐŶĞƚƵƌĦƐťƚĂŬŽƐĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽŵƐ͕ŶĞƐĞŶĚƌŽǀĦŶĞǀǇŬĚŽŬĂƐǇŬůƿǀĞŝŬůŽƐ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƉůĂŶƵŽũĂƉƌĂĚĦƚŝƚĂŝŬǇƚŝĂƵŬƓēŝĂƵĂƉƌĂƓǇƚƵƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐŝƌŝƓĂŝƓŬŝŶŝŵƵƐũƿťƐŝŐĂůŝŽũŝŵŽĚĂƚČ͕ũĞŝũŝĞďƵƐƉƌŝŝŵƚŝƚĂŝŬǇƚŝƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽũĞ͘
Ϯ͘Ϯ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿǀĂůŝƵƚĂ
^ƵŵŽƐƓŝŽƐĞĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞǇƌĂƉĂƚĞŝŬŝĂŵŽƐ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŝŶĞǀĂůŝƵƚĂ͕ůŝƚĂŝƐ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐĨƵŶŬĐŝŶĦǀĂůŝƵƚĂǇƌĂůŝƚĂŝ͘^ĂŶĚŽƌŝĂŝ͕ƐƵĚĂƌŽŵŝƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚĂ͕ŝƓƉƌĂĚǎŝƿĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝĨƵŶŬĐŝŶĞǀĂůŝƵƚĂƐĂŶĚŽƌŝŽťǀǇŬĚǇŵŽĚĂƚČ͘&ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐŝƌ
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŝƓƌĞŝŬƓƚŝƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚĂǇƌĂŬŽŶǀĞƌƚƵŽũĂŵŝťĨƵŶŬĐŝŶħǀĂůŝƵƚČĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƐƵĚĂƌǇŵŽĚĂƚČ͕ƚĂŝŬĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚŝĞŶŽƐ
ǀĂůŝƵƚŽƐŬĞŝƚŝŵŽŬƵƌƐČ͘
EƵŽϮϬϬϮŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮĚ͘ůŝƚĂƐǇƌĂƐƵƐŝĞƚĂƐƐƵĞƵƌƵƐĂŶƚǇŬŝƵϯ͕ϰϱϮϴůŝƚĂŝƵǎϭĞƵƌČ͕ŽůŝƚŽŬƵƌƐČŬŝƚƿǀĂůŝƵƚƿĂƚǎǀŝůŐŝƵŬĂƐĚŝĞŶŶƵƐƚĂƚŽ>ŝĞƚƵǀŽƐďĂŶŬĂƐ͘

Ϯ͘ϯ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝũĂƉĂŐĂůƐĞŐŵĞŶƚƵƐ
ĞŶĚƌŽǀĦƐĂŬĐŝũŽŵŝƐŶĦƌĂƉƌĞŬŝĂƵũĂŵĂǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿďŝƌǎŽũĞ͕ƚŽĚĦůĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚĂŝŬŽϴd&^ͣsĞŝŬůŽƐƐĞŐŵĞŶƚĂŝ͘͞ĦůƓŝŽƐƉƌŝĞǎĂƐƚŝĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ
ŶĦƌĂƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂĂƉŝĞƐĞŐŵĞŶƚƵƐƉĂŐĂůϴd&^ƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐ͘

Ϯ͘ϰ

8ǀĞƌƚŝŶŝŵƿŶĂƵĚŽũŝŵĂƐƌĞŶŐŝĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ
ZĞŶŐŝĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐƉĂŐĂůdĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďĦƐƐƚĂŶĚĂƌƚƵƐ͕ǀĂĚŽǀǇďĞŝƌĞŝŬŝĂƉĂĚĂƌǇƚŝƚĂŵƚŝŬƌĂƐƉƌŝĞůĂŝĚĂƐŝƌťǀĞƌƚŝŶŝŵƵƐ͕ŬƵƌŝĞƚƵƌĦũŽ
ťƚĂŬŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽŵƐƚƵƌƚŽ͕ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ͕ƉĂũĂŵƿďĞŝƐČŶĂƵĚƿƐƵŵŽŵƐďĞŝŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵƿĂƚƐŬůĞŝĚŝŵƵŝ͘aŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽƐƐƌŝƚǇƐ͕ŬƵƌŝŽƐĞŶĂƵĚŽũĂŵŝ
ťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝ͕ĂƉŝŵĂŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵČ;Ϯ͘ϳ͕Ϯ͘ϴ͕ϴŝƌϵƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũČ;Ϯ͘ϲŝƌϳƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ŝůŐĂůĂŝŬĞƐŝƓŵŽŬĂƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ;Ϯ͘ϮϬŝƌϮϮƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵČ;Ϯ͘ϵ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϮ͕ϭϯŝƌϭϰƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ĂƚŝĚĦƚČũťƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť;Ϯ͘ϭϭŝƌϭϭƉĂƐƚĂďŽƐͿ͕ƐƵŬĂƵƉƚƿƉĂũĂŵƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵČ;Ϯ͘ϱŝƌϭϱƉĂƐƚĂďŽƐͿŝƌƐƵŬĂƵƉƚƿ
ƐČŶĂƵĚƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵČ;Ϯ͘ϱŝƌϮϱƉĂƐƚĂďĂͿ͘ƚĞŝƚǇũĞťǀǇŬƐŝĂŶƚǇƐťǀǇŬŝĂŝŐĂůŝƉĂŬĞŝƐƚŝƉƌŝĞůĂŝĚĂƐ͕ŶĂƵĚŽƚĂƐĂƚůŝĞŬĂŶƚťǀĞƌƚŝŶŝŵƵƐ͘dŽŬŝƿťǀĞƌƚŝŶŝŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵƿƌĞǌƵůƚĂƚĂƐďƵƐ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŬĂŝďƵƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϱ

WĂũĂŵƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐ
sŝƐŽƐƉĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐĂƚĦŵƵƐƉƌŝĚĦƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŵŽŬĞƐƚťŝƌƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƐƵƉĂƌĚĂǀŝŵƵƐƵƐŝũƵƐŝĂƐŶƵŽůĂŝĚĂƐ͘
WĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽ>ŝĞƚƵǀŽƐŬůŝĞŶƚĂŵƐƉĂũĂŵŽƐ
WĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐǀĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐŬĂƵƉŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉƵ͗ĂƉƐŬĂŝƚŽũ ĞƌĞŐŝƐƚƌƵŽũĂŵŽƐƚĂĚĂ͕ŬĂŝũŽƐƵǎĚŝƌďĂŵŽƐ͕ŶĞĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťƉŝŶŝŐƿŐĂǀŝŵČ͘
WĂƓƚŽŝƌŬŝƚƿƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ͕ŬĂŝƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƌĞǌƵůƚĂƚĂƐŐĂůŝďƻƚŝƉĂƚŝŬŝŵĂŝťǀĞƌƚŝŶƚĂƐ͕ƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƐƵƚĞŝŬƵƐƉĂƐůĂƵŐĂƐ͘
WĂƓƚŽǎĞŶŬůƿƉĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƉŝŶŝŐƿŐĂǀŝŵŽ;ƐČƐŬĂŝƚŽƐŝƓƌĂƓǇŵŽͿŵŽŵĞŶƚƵ͕ŬĂĚĂŶŐŝŶĦƌĂƉĂƚŝŬŝŵŽďƻĚŽŶƵƐƚĂƚǇƚŝ͕ŬƵƌŝƵŽƉĞƌŝŽĚƵƉĂƓƚŽǎĞŶŬůĂƐ
ďƵǀŽƉĂŶĂƵĚŽƚĂƐ͕ƚ͘Ǉ͘ďƵǀŽƐƵƚĞŝŬƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͘
WĂŐĂůƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƐĂŶĚŽƌťƉĂƐůĂƵŐƿ͕ƚĞŝŬŝĂŵƿŝůŐŝĂƵŶĞŐƵǀŝĞŶČĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ƉĂũĂŵŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐĂŝƉĂƐŬŝƌƐƚŽŵŽƐƚŝĞŵƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŵƐ͕ŬƵƌŝƿŵĞƚƵďƵǀŽ
ƚĞŝŬŝĂŵŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͘
WĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƚĞŝŬŝŵŽƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŵƐƉĂũĂŵŽƐͬƐČŶĂƵĚŽƐ
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĞŝŬůĂŐƌŝŶĚǎŝĂŵĂƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝĂŝƐƐƵƐŝƚĂƌŝŵĂŝƐ͕ŬƵƌŝƵŽƐĞƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŵŽƐƐƵƚĞŝŬƚƿƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐĚŽŬƵŵĞŶƚƿŝƓƌĂƓǇŵŽďĞŝĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽ
ƚĂŝƐǇŬůĦƐ͘ZĞŵŝĂŶƚŝƐƓŝĂŝƐƐƵƐŝƚĂƌŝŵĂŝƐ͕ĞŶĚƌŽǀĦĨĂŬƚŝŶŝƵƐĚƵŽŵĞŶŝƐĂƉŝĞƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƐƵƚĞŝŬŝŵČͬŐĂǀŝŵČƉĂƚĞŝŬŝĂŝƌĚĞƌŝŶĂƐƵƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƉŝƌŬĦũĂŝƐͬƚŝĞŬĦũĂŝƐ
;ƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝĂŝƐƉĂƓƚĂŝƐͿŬĞƚǀŝƌēŝƵŝƉĂƐŝďĂŝŐƵƐĚĂǎŶŝĂƵƐŝĂŝƉĞƌϮͲϯŵĦŶĞƐŝƵƐ͘&ĂŬƚŝŶŝĂŝťŬĂŝŶŝĂŝǇƌĂƉĂƌĞŵƚŝƉĂƐůĂƵŐƿŬŽŬǇďĦƐƚǇƌŝŵĂŝƐŝƌǇƌĂŶƵƐƚĂƚŽŵŝĂƚƐŬŝƌŽŵƐƓĂůŝŵƐƚŝŬ
ƉƌĂĦũƵƐŶĞƉŝůŶŝĞŵƐŵĞƚĂŵƐƉŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽƐ͘ƚƐŝǎǀĞůŐĚĂŵĂťĨĂŬƚŝŶĞƐƐƵƚĞŝŬƚƿͬŐĂƵƚƿƉĂƐůĂƵŐƿĂƉŝŵƚŝƐďĞŝǀĦůŝĂƵƐŝƵƐǎŝŶŽŵƵƐŐĂůŝŽũĂŶēŝƵƐťŬĂŝŶŝƵƐ͕
ĞŶĚƌŽǀĦĂƚůŝĞŬĂƉĂũĂŵƿͬƐČŶĂƵĚƿƐƵŬĂƵƉŝŵƵƐ͘
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
WĂũĂŵŽƐŝƓƉƌĞŬŝƿƉĂƌĚĂǀŝŵŽƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƉƌŝƐƚĂēŝƵƐƉƌĞŬĞƐŝƌƉĞƌĚĂǀƵƐƌŝǌŝŬČďĞŝƉƌĞŬŝƿŶƵŽƐĂǀǇďĦƐƚĞŝŬŝĂŵČŶĂƵĚČ͘
EƵŽŵŽƐƉĂũĂŵŽƐŝƓŶƵŽŵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚŝĞƐŝŶŝƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘WĂůƻŬĂŶƿ͕ŶƵŽŵŽƐŝƌŬŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐŬĂƵƉŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉƵ͘

Ϯ͘ϲ

EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
8ƐŝŐǇƚĂƐŶĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐƐĂǀŝŬĂŝŶĂ͕ĂƚĦŵƵƐƐƵŬĂƵƉƚČĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũČŝƌǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌϭͲϯŵĞƚƿŶĂƵĚŝŶŐŽũŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
EĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǇƌĂǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐ͕ŬĂŝǇƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚƚƵƌƚĂƐŐĂůŝďƻƚŝŶƵǀĞƌƚĦũħƐ͘
EĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬĂƐ͕ůŝŬǀŝĚĂĐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐŵĞƚŽĚĂƐǇƌĂŬĂƐŵĞƚƉĞƌǎŝƻƌŝŵŝƵǎƚŝŬƌŝŶĂŶƚ͕ŬĂĚũŝĞĂƚŝƚŝŬƚƿŶƵŵĂƚŽŵČŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶĂƵĚŽũŝŵŽ
ƉŽďƻĚť͘
ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽƐƵŶĞƌŝďŽƚƵƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵ͘

Ϯ͘ϳ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĞ͕ĂƚĦŵƵƐƐƵŬĂƵƉƚČŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵČŝƌƐƵŬĂƵƉƚƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘
WƌĂĚŝŶħŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚħƐƵĚĂƌŽťƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚŶĞŐƌČǎŝŶĂŵƵƐťƐŝŐŝũŝŵŽŵŽŬĞƐēŝƵƐŝƌǀŝƐĂƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶĂƐŝƓůĂŝĚĂƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂƐƐƵƚƵƌƚŽ
ƉĂƌĞŶŐŝŵƵĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŝĂƌďĂƉĞƌŬĦůŝŵƵťũŽŶĂƵĚŽũŝŵŽǀŝĞƚČ͘/ƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŽŬŝŽƐŬĂŝƉƌĞŵŽŶƚŽŝƌĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŽƐ͕ƉĂƚŝƌƚŽƐŝůŐĂůĂŝŬŝĂŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĂũĂŵƚƵƌƚƵŝƉƌĂĚĦũƵƐǀĞŝŬƚŝ͕
ƉĂƉƌĂƐƚĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽ͕ŬĂŝũŽƐďƵǀŽƉĂƚŝƌƚŽƐ͕ďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
EĞďĂŝŐƚĂƐƚĂƚǇďĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĞ͘:ČƐƵĚĂƌŽƐƚĂƚǇďŽƐ͕ƐƚĂƚŝŶŝƿŝƌťƌĞŶŐŝŶŝƿǀĞƌƚĦƐďĞŝŬŝƚŽƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŽƐŝƓůĂŝĚŽƐ͘EĞďĂŝŐƚŽƐƐƚĂƚǇďŽƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
ŶĞƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƚŽů͕ŬŽůƐƚĂƚǇďĂŶĦƌĂďĂŝŐƚĂŝƌƚƵƌƚĂƐŶĞƉƌĂĚĦƚĂƐŶĂƵĚŽƚŝ͘
<ĂŝŝůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵĂƐĂƌďĂŬŝƚĂŝƉƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŵĂƐ͕ũŽťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦďĞŝƐƵƐŝũħƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐƚŽůŝĂƵŶĞďĞĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕Ž
ƐƵƚƵŽƐƵƐŝũħƐƉĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝƐ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐŬĂŝƉƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉťƉůĂƵŬƿŝƌƉĞƌůĞŝƐƚŽŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽůŝŬƵƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐ͕ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
/ůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƚĂŝŬĂŶƚƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐČŵĞƚŽĚČ͕ŶƵƌĂƓĂŶƚƚƵƌƚŽťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚħŝŬŝůŝŬƵƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƉĞƌƚŽŬŝƵƐťǀĞƌƚŝŶƚƵƐ
ƓŝŽƚƵƌƚŽŶĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵƐ͗
WĂƐƚĂƚĂŝϰϬͲϴϬŵĞƚƿ
DĂƓŝŶŽƐŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝϱͲϴŵĞƚĂŝ
dƌĂŶƐƉŽƌƚŽƉƌŝĞŵŽŶĦƐϰͲϭϬŵĞƚƿ
<ŽŵƉŝƵƚĞƌŝŶĦƚĞĐŚŶŝŬĂϯͲϱŵĞƚĂŝ
ZǇƓŝƿƉƌŝĞŵŽŶĦƐϯͲϱŵĞƚĂŝ
ĂůĚĂŝϲŵĞƚĂŝ
<ŝƚĂťƌĂŶŐĂ͕ƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ͕ťƌĂŶŬŝĂŝŝƌťƌĞŶŐŝŶŝĂŝϯͲϴŵĞƚĂŝ
<ŝƚĂƐŝůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐϰŵĞƚĂŝ
EĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬĂƐ͕ůŝŬǀŝĚĂĐŝŶĦǀĞƌƚĦŝƌŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŵĞƚŽĚĂƐǇƌĂŬĂƐŵĞƚƉĞƌǎŝƻƌŝŵŝ͕ƵǎƚŝŬƌŝŶĂŶƚ͕ŬĂĚũŝĞĂƚŝƚŝŬƚƿŶƵŵĂƚŽŵČŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽ
ŶĂƵĚŽũŝŵŽƉŽďƻĚť͘

Ϯ͘ϴ

/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
ĞŶĚƌŽǀĦƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶťƚƵƌƚČƐƵĚĂƌŽŝůŐĂůĂŝŬŝƐŶĞŬŝůŶŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐ͕ŬƵƌŝƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂũĂŵŽŵƐŝƓŶƵŽŵŽƐŐĂƵƚŝ͘ĞŶĚƌŽǀĦũĞŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƵƚƵƌƚƵůĂŝŬŽŵĂƐƚƵƌƚĂƐ͕ŬƵƌŝƐ
ŝƓŶƵŽŵŽƚĂƐƉĂŐĂůǀŝĞŶČĂƌŬĞůŝĂƐǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐŝƌũĞŝŝƓŶƵŽŵŽƚĂƐƉůŽƚĂƐǇƌĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂƐ͕ůǇŐŝŶĂŶƚƐƵďĞŶĚƌƵƉůŽƚƵ͘/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐťƐŝŐŝũŝŵŽ
ǀĞƌƚĞ͕ĂƚĦŵƵƐƐƵŬĂƵƉƚČŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵČŝƌƉƌŝƉĂǎŝŶƚƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘WƌĂĚŝŶħŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚħƐƵĚĂƌŽťƐŝŐŝũŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚŶĞŐƌČǎŝŶĂŵƵƐ
ťƐŝŐŝũŝŵŽŵŽŬĞƐēŝƵƐŝƌǀŝƐĂƐƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶĂƐŝƓůĂŝĚĂƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂƐƐƵƚƵƌƚŽƉĂƌĞŶŐŝŵƵĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĂŝĂƌďĂƉĞƌŬĦůŝŵƵťũŽŶĂƵĚŽũŝŵŽǀŝĞƚČ͘/ƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŽŬŝŽƐŬĂŝƉ
ƌĞŵŽŶƚŽŝƌĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŽƐ͕ƉĂƚŝƌƚŽƐƉŽƚŽ͕ŬĂŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐũĂƵǇƌĂƉĂƌĞŶŐƚĂƐŶĂƵĚŽƚŝƉĂŐĂůŶƵŵĂƚǇƚČƉĂƐŬŝƌƚť͕ƉĂƉƌĂƐƚĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽ͕ŬĂŝũŽƐ
ďƵǀŽƉĂƚŝƌƚŽƐ͕ƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝŽͿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘dƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƚĂŝŬĂŶƚƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐČŵĞƚŽĚČŶƵƌĂƓĂŶƚƚŽŬťƚƵƌƚČŝŬŝũŽůŝŬƵƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƉĞƌ
ϰϬͲϴϬŵĞƚƿŶĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵĂƐũťƉĂƌĚĂǀƵƐĂƌďĂŬĂŝŝƓũŽŶĂƵĚŽũŝŵŽĂƌƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶĞďĞƐŝƚŝŬŝŵĂũŽŬŝŽƐĞŬŽŶŽŵŝŶĦƐŶĂƵĚŽƐ͘ĞƚŬŽŬŝŽƐƉĂũĂŵŽƐĂƌŝƓůĂŝĚŽƐ͕
ĂƚƐŝƌĂĚƵƐŝŽƐĚĦůƚƵƌƚŽŶƵƌĂƓǇŵŽ;ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵŽƐŬĂŝƉŐƌǇŶƿũƿƉĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵƿŝƌďĂůĂŶƐŝŶĦƐƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐͿ͕ǇƌĂťƚƌĂƵŬŝĂŵŽƐťƚƿŵĞƚƿďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚČ͘WĞƌŬĦůŝŵĂŝťŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶťƚƵƌƚČŝƌŝƓũŽĂƚůŝĞŬĂŵŝƚĂĚĂŝƌƚŝŬƚĂĚĂ͕ŬĂŝĂŬŝǀĂŝǌĚǎŝĂŝƉĂƐŝŬĞŝēŝĂƚƵƌƚŽƉĂƐŬŝƌƚŝƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϵ

dƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐŬŝĞŬǀŝĞŶĂŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚĂŝ͘
<ĂŝƉĂĂŝƓŬĦũĂ͕ŬĂĚĞŶĚƌŽǀĦŶĞĂƚŐĂƵƐǀŝƐƿƐƵƚĞŝŬƚƿƉĂƐŬŽůƿŝƌŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿƉĂŐĂůƐƵƚĂƌƚƵƐĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶƵƐ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ĂƉƐŬĂŝƚǇƚŽĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂǀĞƌƚĞ͕
ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽĂƌďůŽŐƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿŶƵŽƐƚŽůŝĂŝǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘ŶŬƐƚĞƐŶŝĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŝƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƿ
ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ͕ŬĂŝƓŝƿŶƵŽƐƚŽůŝƿƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐŐĂůŝďƻƚŝŽďũĞŬƚǇǀŝĂŝƉĂŐƌťƐƚĂƐƉŽŶƵƌĂƓǇŵŽĂƚƐŝƚŝŬƵƐŝĂŝƐťǀǇŬŝĂŝƐ͘dŽŬƐĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿ
ƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘dĂēŝĂƵƉĂĚŝĚĦũƵƐŝĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦǀĞƌƚĦǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƚŝŬƚŝĞŬ͕ŬĂĚŶĞǀŝƌƓǇƚƿĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚŽƐǀĞƌƚĦƐ͕ŬƵƌŝďƻƚƿďƵǀƵƐŝ͕ũĞŝǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐŶĞďƻƚƿ
ďƵǀħƐĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐ͘
<ĂŝǇƌĂŽďũĞŬƚǇǀŝƿťƌŽĚǇŵƿ͕ŬĂĚĞŐǌŝƐƚƵŽũĂŶĞŬŽƚŝƌƵŽũĂŵŽŶƵŽƐĂǀǇďĦƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ŬƵƌŝƐŶĦƌĂĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞƚŽĚĦů͕ŬĂĚƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦŶĞŐĂůŝďƻƚŝƉĂƚŝŬŝŵĂŝ
ťǀĞƌƚŝŶƚĂ͕ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ͕ŶƵŽƐƚŽůŝƿƐƵŵĂťǀĞƌƚŝŶĂŵĂŬĂŝƉƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌĚĂďĂƌƚŝŶĦƐĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚƿƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿǀĞƌƚĦƐ͕ĚŝƐŬŽŶƚƵŽƚŽƐƚĂŝŬĂŶƚ
ƉĂŶĂƓĂƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽƌŝŶŬŽƐŐƌČǎŽƐŶŽƌŵČ͘
<ŝƚĂƐƚƵƌƚĂƐ
<ŝƚŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǇƌĂťǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐƚƵŽŵĞƚ͕ŬĂŝťǀǇŬŝĂŝĂƌĂƉůŝŶŬǇďĦƐƉĂƌŽĚŽ͕ŬĂĚƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦŐĂůŝŶĞĂƚƐŝƉŝƌŬƚŝ͘<ĂŝĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦǀĞƌƚĦǀŝƌƓŝũĂƚƵƌƚŽĂƚƐŝƉŝƌŬŝŵŽ
ǀĞƌƚħ͕ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽ͕ĂƉƐŬĂŝƚǇƚŽĂŶŬƐƚĞƐŶŝĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝĂŝƐ͕ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ͕ŬĂŝǇƌĂ
ƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚƉƌŝƉĂǎŝŶƚŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝĚĦůƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶĞďĞĞŐǌŝƐƚƵŽũĂĂƌƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂŝƐƵŵĂǎĦũŽ͘ƚƐƚĂƚǇŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ
ƚĂŵĞƉĂēŝĂŵĞƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞ͕ŬƵƌŝĂŵĞďƵǀŽĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ͘

Ϯ͘ϭϬ /ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ
ƚƐŬŝƌŽƐĞĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐŵĞƚŽĚƵ͘/ŶǀĞƐƚŝĐŝũƿǀĞƌƚĦŵĂǎŝŶĂŵĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŶƚ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČ͘dŽŬƐǀĞƌƚĦƐŵĂǎŝŶŝŵĂƐǇƌĂǀĞƌƚŝŶĂŵĂƐŝƌƚĂŝŬŽŵĂƐŬŝĞŬǀŝĞŶĂŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂŝĂƚƐŬŝƌĂŝ͘
Ϯ͘ϭϭ WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽĂƉƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐƌĞŵŝĂƐŝŵĞƚŝŶŝƵƉĞůŶƵ͕ťǀĞƌƚŝŶƵƐĂƚŝĚĦƚČũťƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť͘WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƚƵŽƐ
ĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝũŝƐǇƌĂƐƵƐŝũħƐƐƵƐƚƌĂŝƉƐŶŝĂŝƐ͕ƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂŝƐĂŬĐŝŶŝŶŬƿŶƵŽƐĂǀǇďĦũĞ͕ƚĂĚĂũŝƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐĂŬĐŝŶŝŶŬƿŶƵŽƐĂǀǇďĦũĞ͘
EƵŽϮϬϭϬŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐťŵŽŶĦŵƐƚĂŝŬŽŵĂƐϭϱƉƌŽĐ͘ƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚĂƌŝĨĂƐ͘
DŽŬĞƐƚŝŶŝĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝŐĂůŝďƻƚŝŬĞůŝĂŵŝŶĞƌŝďŽƚČůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŝƓƐŬǇƌƵƐŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͕ŬƵƌŝĞƐƵƐŝĚĂƌĦĚĦůǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿŝƌ;ĂƌďĂͿŝƓǀĞƐƚŝŶŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉƌŝĞŵŽŶŝƿ
ƉĞƌůĞŝĚŝŵŽ͘dŽŬƐƉĞƌŬĦůŝŵĂƐŶƵƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐ͕ũĞŝŐƵĞŶĚƌŽǀĦŶĞďĞƚħƐŝĂǀĞŝŬůŽƐ͕ĚĦůŬƵƌŝŽƐƓŝĞŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƐƵƐŝĚĂƌĦ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝĞŶĚƌŽǀĦǀĞŝŬůŽƐŶĞďĞƚħƐŝĂĚĦů
ŶƵŽũŽƐŶĞƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝƿƉƌŝĞǎĂƐēŝƿ͘EƵŽƐƚŽůŝĂŝŝƓǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿŝƌ;ĂƌďĂͿŝƓǀĞƐƚŝŶŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉƌŝĞŵŽŶŝƿƉĞƌůĞŝĚŝŵŽŐĂůŝďƻƚŝŬĞůŝĂŵŝϱŵĞƚƵƐŝƌƉĂĚĞŶŐŝĂŵŝƚŝŬŝƓ
ƚŽŬŝŽƉĂƚŝĞƐƉŽďƻĚǎŝŽƐĂŶĚŽƌŝƿƉĞůŶŽ͘
ƚŝĚĦƚŝĞũŝŵŽŬĞƐēŝĂŝĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵŝďĂůĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŵĞƚŽĚƵ͘ƚŝĚĦƚĂƐŝƐŵŽŬĞƐƚŝƐĂƚƐƉŝŶĚŝůĂŝŬŝŶƿũƿƐŬŝƌƚƵŵƿƚĂƌƉƚƵƌƚŽŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌũƿ
ŵŽŬĞƐēŝƿďĂǌĦƐŐƌǇŶČũČŵŽŬĞƐƚŝŶħťƚĂŬČ͘ƚŝĚĦƚƿũƿŵŽŬĞƐēŝƿƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝǇƌĂǀĞƌƚŝŶĂŵŝŵŽŬĞƐēŝƿƚĂƌŝĨƵ͕ŬƵƌŝƐ͕ŬĂŝƉƚŝŬŝŵĂƐŝ͕ďƵƐƚĂŝŬŽŵĂƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵŝ͕
ŬƵƌŝĂŵĞďƵƐƌĞĂůŝǌƵŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐĂƌƉĂĚĞŶŐŝĂŵĂƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ͕ĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťŵŽŬĞƐēŝƿƚĂƌŝĨƵƐ͕ŬƵƌŝĞďƵǀŽƉƌŝŝŵƚŝĂƌŝƓĞƐŵĦƐƉƌŝŝŵƚŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐ
ĚĂƚČ͘
ƚŝĚĦƚŽũŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚŝĞŬ͕ŬŝĞŬǀĂĚŽǀǇďĦƚŝŬŝƐŝ͕ŬĂĚũŝƐďƵƐƌĞĂůŝǌƵŽƚĂƐĂƌƚŝŵŝĂƵƐŝŽũĞĂƚĞŝƚǇũĞĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚť
ĂƉŵŽŬĞƐƚŝŶĂŵŽũŽƉĞůŶŽƉƌŽŐŶŽǌĞƐ͘:ĞŝƚŝŬĦƚŝŶĂ͕ŬĂĚĚĂůŝƐĂƚŝĚĦƚŽũŽŵŽŬĞƐēŝŽŶĞďƵƐƌĞĂůŝǌƵŽƚĂ͕ƓŝĂƚŝĚĦƚŽũŽŵŽŬĞƐēŝŽĚĂůŝƐŶĦƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͘
Ϯ͘ϭϮ /ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐǎĞŵĞƐŶŝČũČŝƓĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐŝƌƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐ͕ĂƚĦŵƵƐƉĂƌĚĂǀŝŵŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵĂƐůĂŝŬŽŵĂŵ
ƉĂƌĚƵŽƚŝ͕ũĞŝŐƵũŽďĂůĂŶƐŝŶĦǀĞƌƚĦĂƚƐŝƉŝƌŬƐũťƉĂƌĚƵŽĚĂŶƚ͕ŽŶĞƚħƐŝĂŶƚũŽĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũČ͘aŝƐČůǇŐĂƚĞŶŬŝŶĂŵĂƚŝŬƚƵŽŵĞƚ͕ŬĂŝƉĂƌĚĂǀŝŵĂƐǇƌĂůĂďĂŝƚŝŬĦƚŝŶĂƐŝƌƚƵƌƚĂƐǇƌĂ
ǀŝƐŝƓŬĂŝƉĂƌƵŽƓƚĂƐŐƌĞŝƚĂŵƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͘WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀƵƐŝůŐĂůĂŝŬťƚƵƌƚČťƚƵƌƚČůĂŝŬŽŵČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ũĂŵƐƵƐƚĂďĚŽŵĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ͘
:ĞŝĞŶĚƌŽǀĦƐƚƵƌƚĂƐŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ŶĞďĞƚĞŶŬŝŶĂĂƵŬƓēŝĂƵĂƉƌĂƓǇƚƿƐČůǇŐƿ͕ĞŶĚƌŽǀĦŶĞďĞŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂƚŽƚƵƌƚŽŬĂŝƉůĂŝŬŽŵŽƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝŝƌ
ťǀĞƌƚŝŶĂƚČŝůŐĂůĂŝŬťƚƵƌƚČůŝŬƵƚŝŶĞǀĞƌƚĞƉƌŝĞƓƚƵƌƚŽƉĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵČťůĂŝŬŽŵČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ťǀĞƌƚŝŶƵƐďĞƚŬŽŬŝƵƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐĂƌƉĞƌŬĂŝŶŽũŝŵŽƉĂƚĂŝƐǇŵƵƐ͕
ŬƵƌŝĞďƻƚƿďƵǀħĂƉƐŬĂŝƚǇƚŝ͕ũĞŝŐƵƚƵƌƚĂƐŶĞďƻƚƿŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝĂƌďĂũŽĂƚƐŝƉĞƌŬĂŵČũĂǀĞƌƚĞ͕ŶƵƐƚĂƚǇƚĂƉŽƐƉƌĞŶĚŝŵŽŶĞƉĂƌĚƵŽƚŝƚƵƌƚČ͕
ƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽƚŽ͕ŬƵƌŝǀĞƌƚĦǇƌĂŵĂǎĞƐŶĦ͘/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝƐŶĞďĞŬůĂƐŝĨŝŬƵŽũĂŵĂƐŬĂŝƉƚƵƌƚĂƐůĂŝŬŽŵĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ͕ĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƉĂƚĂŝƐǇŵĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝ
ŬĂŝƉĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝĂŝͿ͘
Ϯ͘ϭϯ ƚƐĂƌŐŽƐ
ƚƐĂƌŐŽƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐũƿťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂĂƌďĂŐƌǇŶČũĂƌĞĂůŝǌĂǀŝŵŽǀĞƌƚĞ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽƚŽ͕ŬƵƌŝŝƓũƿǇƌĂŵĂǎĞƐŶĦ͘'ƌǇŶŽũŝƌĞĂůŝǌĂǀŝŵŽǀĞƌƚĦǇƌĂťǀĞƌƚŝŶƚĂ
ƉĂƌĚĂǀŝŵŽŬĂŝŶĂťƉƌĂƐƚŝŶĦŵŝƐǀĞŝŬůŽƐƐČůǇŐŽŵŝƐ͕ĂƚĦŵƵƐƉĂƌĚĂǀŝŵƿƐČŶĂƵĚĂƐ͘^ĂǀŝŬĂŝŶĂĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂ&/&K;ĨŝƌƐƚͲŝŶ͕ĨŝƌƐƚͲŽƵƚͿŵĞƚŽĚƵ͘ƚƐĂƌŐƿƐĂǀŝŬĂŝŶČƐƵĚĂƌŽ
ƉŝƌŬŝŵŽŬĂŝŶĂ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂǀŝŵŽŝƌŬŝƚŽƐŝƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŽƐũƿťƐŝŐŝũŝŵƵŝ͕ďĞŝŵŽŬĞƐēŝĂŝ͕ŬƵƌŝƿĞŶĚƌŽǀĦǀĦůŝĂƵŶĞĂƚŐĂƵŶĂŝƓǀĂůƐƚǇďŝŶŝƿŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ͘ƚƐĂƌŐŽƐ͕
ŬƵƌŝŽƐŶĞďĞŐĂůŝďƻƚŝƌĞĂůŝǌƵŽƚŽƐ͕ǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͘
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8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ

Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭϰ &ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ

sĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐd^ϯϵͣ&ŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂŝ͗ƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐŝƌǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͞ĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂƐŬŝƌƐƚŽŵĂƐťĨŝŶĂŶƐŝŶťƚƵƌƚČ͕ǀĞƌƚŝŶĂŵČƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ
ďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂƐ͕ůĂŝŬŽŵĂƐŝŬŝŝƓƉŝƌŬŝŵŽƚĞƌŵŝŶŽ͕ƐƵƚĞŝŬƚĂƐƉĂƐŬŽůĂƐŝƌŐĂƵƚŝŶĂƐƐƵŵĂƐŝƌŐĂůŝŵČƉĂƌĚƵŽƚŝĨŝŶĂŶƐŝŶťƚƵƌƚČ͘sŝƐŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿ
ťƐŝŐŝũŝŵĂŝŝƌƉĂƌĚĂǀŝŵĂŝǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝũƿƉŝƌŬŝŵŽ;ƉĂƌĚĂǀŝŵŽͿĚŝĞŶČ͘WŝƌŵŝŶŝŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŵĞƚƵĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ťƚƌĂƵŬŝĂŶƚ;ŝƓƐŬǇƌƵƐ
ĨŝŶĂŶƐŝŶťƚƵƌƚČ͕ǀĞƌƚŝŶĂŵČƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞͿƐĂŶĚŽƌŝŽƐƵĚĂƌǇŵŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘
WĂƐŬŽůŽƐŝƌŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
WĂƐŬŽůŽƐŝƌŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂŶĞŝƓǀĞƐƚŝŶĦĨŝŶĂŶƐŝŶĦƉƌŝĞŵŽŶĦƐƵĨŝŬƐƵŽƚĂŝƐĂƌďĂŶƵƐƚĂƚǇƚƵďƻĚƵĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂŝƐŵŽŬĦũŝŵĂŝƐ͕ŬƵƌŝĂŶĞƉƌĞŬŝĂƵũĂŵĂĂŬƚǇǀŝŽũĞƌŝŶŬŽũĞ͘
'ĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐŝƓƉƌĂĚǎŝƿǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐƐƵƚĞŝŬƚŽĂƚůǇŐŝŽƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͘'ĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐƉŽƉŝƌŵŝŶŝŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂǀĞƌƚĞŶĂƵĚŽũĂŶƚ
ĞĨĞŬƚǇǀŝŽƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐŵĞƚŽĚČĂƚĦŵƵƐďĞƚŬŽŬŝƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐ͘WĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝƉĞůŶŽ;ŶƵŽƐƚŽůŝƿͿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚĂĚĂ͕ŬĂŝƚŽŬƐ
ƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵĂƐ͕ƐƵŵĂǎĦũĂũŽǀĞƌƚĦĂƌũŝƐǇƌĂĂŵŽƌƚŝǌƵŽũĂŵĂƐ͘
'ĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂƐ͕ŬĂŝǇƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦŐĂůŝďƻƚŝƐƵŵĂǎĦũƵƐŝ͕ƚĂĚĂďĂůĂŶƐŝŶĦŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦǇƌĂŵĂǎŝŶĂŵĂ
ŶĂƵĚŽũĂŶƚǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵƿƐČƐŬĂŝƚČ͘EƵǀĞƌƚĦũƵƐŝŽƐƉĂƐŬŽůŽƐŝƌŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͕ŬĂŝũŽƐǇƌĂťǀĞƌƚŝŶĂŵŽƐŬĂŝƉŶĞďĞĂƚŐĂƵŶĂŵŽƐ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌĦũŽũŽŬŝŽŐĂůŝŵŽƉĂƌĚƵŽƚŝĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿůĂŝŬŽŵƿŝŬŝŝƓƉŝƌŬŝŵŽƚĞƌŵŝŶŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚŝŶĂŵŽ
ƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
Ϯ͘ϭϱ &ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŶƵƚƌĂƵŬŝŵĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ;Ăƌ͕ŬƵƌƚŝŶŬĂŵĂ͕ĚĂůŝĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽĂƌĚĂůŝĞƐƉĂŶĂƓĂƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŐƌƵƉĦƐͿƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐǇƌĂŶƵƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐ͕ŬĂŝ͗
ͲďĂŝŐŝĂƐŝƚĞŝƐĦƐťĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐŐĂůŝŽũŝŵŽůĂŝŬĂƐ͖
ͲĞŶĚƌŽǀĦŝƓůĂŝŬŽƚĞŝƐħťƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐ͕ďĞƚƉƌŝƐŝŝŵĂťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵČƐƵŵŽŬĦƚŝǀŝƐČƐƵŵČƚƌĞēŝĂũĂŝƓĂůŝĂŝƉĂŐĂůƉĞƌůĞŝĚŝŵŽƐƵƚĂƌƚťƉĞƌƚƌƵŵƉČůĂŝŬČ͖
ͲĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƐĂǀŽƚĞŝƐħŐĂƵƚŝƉŝŶŝŐŝŶĞƐťƉůĂƵŬĂƐŝƓƚƵƌƚŽŝƌͬĂƌďĂ;ĂͿƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŝƓĞƐŵĦƐǀŝƐČƐƵĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝČƌŝǌŝŬČŝƌŶĂƵĚČ͕ĂƌďĂ;ďͿ
ŶĞŝƉĞƌůĞŝĚǎŝĂ͕ŶĞŝŝƓůĂŝŬŽƐƵĨŝŶĂŶƐŝŶŝƵƚƵƌƚƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƌŝǌŝŬŽƐŝƌŶĂƵĚŽƐ͕ďĞƚƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƓŝŽƚƵƌƚŽŬŽŶƚƌŽůħ͘
<ĂŝĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƚĞŝƐĞƐťƚƵƌƚŽƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐ͕ďĞƚŶĞŝƉĞƌůĞŝĚǎŝĂŶĞŝŝƓůĂŝŬŽƐƵƚƵƌƚŽŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƌŝǌŝŬŽƐŝƌŶĂƵĚŽƐŝƌŶĞƉĞƌůĞŝĚǎŝĂƚƵƌƚŽŬŽŶƚƌŽůĦƐ͕ƚƵƌƚĂƐ
ǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐƚĂĚĂůŝŵŝ͕ƐƵŬƵƌŝĂĞŶĚƌŽǀĦǇƌĂǀŝƐĚĂƌƐƵƐŝũƵƐŝ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐƐČƐĂũĂƐƵƚƵƌƚƵ͕ŬƵƌŝƐďƵǀŽƉĞƌůĞŝƐƚĂƐŬĂŝƉŐĂƌĂŶƚŝũĂ͕ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂŵĂǎĞƐŶŝČũĂƐƵŵĂŝƓ
ĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦƐƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƐ͕ŝƌĚŝĚǎŝĂƵƐŝŽƐŶƵŵĂŶŽŵŽƐƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝČĞŶĚƌŽǀĞŝŐĂůŝƚĞŬƚŝƐƵŵŽŬĦƚŝ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵĂƐŶƵƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐ͕ŬĂŝũŝƐǇƌĂƉĂĚĞŶŐŝĂŵĂƐ͕ĂƚƓĂƵŬŝĂŵĂƐĂƌďĂŝŐŝĂƐŝũŽƚĞƌŵŝŶĂƐ͘<ĂŝǀŝĞŶĂƐĞƐĂŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũĂŵĂƐ
ƉĂŬĞŝēŝĂŵĂƐŬŝƚƵťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƚĂŵƉĂēŝĂŵƐŬŽůŝŶƚŽũƵŝ͕ďĞƚŬŝƚŽŵŝƐƐČůǇŐŽŵŝƐ͕ĂƌďĂŬĂŝĞƐĂŵŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽƐČůǇŐŽƐŝƓĞƐŵĦƐƉĂŬĞŝēŝĂŵŽƐ͕ƚŽŬƐƉŽŬǇƚŝƐůĂŝŬŽŵĂƐ
ƉŝƌŵŝŶŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽŶƵƚƌĂƵŬŝŵƵŝƌŶĂƵũŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽĂƚƐŝƌĂĚŝŵƵ͘^ŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉĂƚŝƚŝŶŬĂŵƿďĂůĂŶƐŝŶŝƿǀĞƌēŝƿƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŬĂŝƉ
ƉĞůŶĂƐĂƌďĂŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ͘
Ϯ͘ϭϲ WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
WŝŶŝŐƵƐƐƵĚĂƌŽƉŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽũĞŝƌďĂŶŬŽƐČƐŬĂŝƚŽƐĞ͘WŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝǇƌĂƚƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐ͕ůĂďĂŝůŝŬǀŝĚǎŝŽƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐ͕ůĞŶŐǀĂŝŬŽŶǀĞƌƚƵŽũĂŵŽƐťǎŝŶŽŵČƉŝŶŝŐƿƐƵŵČ͘dŽŬŝƿ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿƚĞƌŵŝŶĂƐŶĞǀŝƌƓŝũĂƚƌŝũƿŵĦŶĞƐŝƿ͕ŽǀĞƌƚĦƐƉŽŬǇēŝƿƌŝǌŝŬĂǇƌĂůĂďĂŝŶĞǎǇŵŝ͘
WŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉŝŶŝŐƵƐŝƌũƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚƵƐƐƵĚĂƌŽƉŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽũĞ͕ŝŶĚĦůŝĂŝĞŝŶĂŵŽƐŝŽƐĞƐČƐŬĂŝƚŽƐĞŝƌŬŝƚŽƐƚƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐůĂďĂŝůŝŬǀŝĚǎŝŽƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐ͘
Ϯ͘ϭϳ ^ŬŽůŽƐ
^ŬŽůŽƐŝƓƉƌĂĚǎŝƿƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐŐĂƵƚƿůĦƓƿƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ĂƚĦŵƵƐƐĂŶĚŽƌŝŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘sĦůŝĂƵũŽƐĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂǀĞƌƚĞ͕ŽƐŬŝƌƚƵŵĂƐƚĂƌƉŐĂƵƚƿůĦƓƿŝƌƐƵŵŽƐ͕
ŬƵƌŝČƌĞŝŬĦƐƐƵŵŽŬĦƚŝƉĞƌƐŬŽůŽƐƚĞƌŵŝŶČ͕ǇƌĂťƚƌĂƵŬŝĂŵĂƐťůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶČĂƌŶƵŽƐƚŽůť;ŝƓƐŬǇƌƵƐŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽƚČĚĂůťͲǎƌ͘ǎĞŵŝĂƵͿ͘^ŬŽůŽƐƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵŽƐŝůŐĂůĂŝŬĦŵƐ͕ũĞŝŝŬŝ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚŽƐƐƵĚĂƌǇƚĂĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵƚĂƌƚŝƐťƌŽĚŽ͕ŬĂĚťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚĂƚĂŝƉĂŐĂůƉŽďƻĚťďƵǀŽŝůŐĂůĂŝŬŝƐ͘
^ŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐ
^ŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐ͕ƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶŽƐŝůŐŽƉĂƌĞŶŐŝŵŽŬƌŝƚĞƌŝũƵƐĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝŽƚƵƌƚŽťƐŝŐŝũŝŵƵŝ͕ƐƚĂƚǇďĂŝĂƌŐĂŵǇďĂŝ͕ǇƌĂŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽũĂŵŽƐŬĂŝƉĂƚŝƚŝŶŬĂŵŽƚƵƌƚŽ
ťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶŽƐĚĂůŝƐ͘<ŝƚŽƐƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƐČŶĂƵĚŽŵŝƐ͕ŬĂŝƉĂƚŝƌŝĂŵŽƐ͘^ŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐĂƉŝŵĂƉĂůƻŬĂŶĂƐŝƌŬŝƚĂƐƐƵůĦƓƿƐŬŽůŝŶŝŵƵƐŝƉĂƚŝƌƚĂƐ
ŝƓůĂŝĚĂƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐƉĂƐŝƌŝŶŬŝŵƵ͕ƚŝŬƐůŝŶĦƐƉĂƐŬŽůŽƐƵǎďĂŝŐƵƐƚŝŬƐůŝŶĦƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐƚƵƌƚŽƐƚĂƚǇďČͬťƐŝŐŝũŝŵČŶĞƚĂŵƉĂďĞŶĚƌŽƐŝŽŵŝƐ͕ƚŽĚĦůƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚŽƐ
ƚŽůŝĂƵŶĞŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽũĂŵŽƐ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƚĂŝŬŽŬĂƉŝƚĂůŝǌĂǀŝŵŽƉƌŝŶĐŝƉČǀŝƐĂŵƚƵƌƚƵŝ͕ƚĂēŝĂƵƉĞƌϮϬϭϮŝƌϮϬϭϭŵ͘ŶĞďƵǀŽƉĂƚŝƌƚĂƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝŝƓůĂŝĚƿ͕ĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝƿŵŝŶĦƚƵƐŬĂƉŝƚĂůŝǌĂǀŝŵŽŬƌŝƚĞƌŝũƵƐ͘
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Ϯ

ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿĂƉƐŬĂŝƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉƿƐĂŶƚƌĂƵŬĂ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
Ϯ͘ϭϴ >ŝǌŝŶŐĂƐ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦŶƵŽŵĂͿŝƌǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ
EƵƐƚĂƚǇŵĂƐ Ăƌ ƐƵƚĂƌƚŝƐ ůĂŝŬŽŵĂ ŶƵŽŵŽƐ ƐƵƚĂƌƚŝŵŝ ǇƌĂ ƉĂƌĞŵƚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ ƐƵƚĂƌƚŝĞƐ ƉĂƐŝƌĂƓǇŵŽ ĚĂƚČ͘ zƌĂ ǀĞƌƚŝŶĂŵĂ͕ Ăƌ ƐƵƚĂƌƚŝƐ ǇƌĂ ƐƵƐŝũƵƐŝ ƐƵ ƐƉĞĐŝĨŝƓŬŽ ƚƵƌƚŽ
ŶĂƵĚŽũŝŵƵďĞŝĂƌƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵƚĞŝŬŝĂƚĞŝƐħŶĂƵĚŽƚŝƚƵƌƚČ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶĦŶƵŽŵĂͲĞŶĚƌŽǀĦŬĂŝƉŶƵŽŵŝŶŝŶŬĂƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦŶƵŽŵĂ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝČǀŝƐĂƐƵŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝƌŝǌŝŬĂŝƌƚĞŝŬŝĂŵĂŶĂƵĚĂƉĞƌĚƵŽĚĂŵĂĞŶĚƌŽǀĞŝŬĂŝƉƚƵƌƚŽƐĂǀŝŶŝŶŬƵŝ͕ǇƌĂŬĂƉŝƚĂůŝǌƵŽũĂŵĂůŝǌŝŶŐŽƐƵƚĂƌƚŝĞƐ
ƉĂƐŝƌĂƓǇŵŽŵĞƚƵůŝǌŝŶŐƵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞĂƌ͕ũĞŝŵĂǎĞƐŶĦ͕ŵŝŶŝŵĂůŝƿůŝǌŝŶŐŽŵŽŬĦũŝŵƿĚĂďĂƌƚŝŶĞǀĞƌƚĞ͘>ŝǌŝŶŐŽŵŽŬĦũŝŵĂŝǇƌĂƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚŝƚĂƌƉĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿ
ƐČŶĂƵĚƿŝƌůŝǌŝŶŐŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽĚĞŶŐŝŵŽƚĂŵ͕ŬĂĚďƻƚƿƉĂƐŝĞŬƚĂƚŽůǇŐŝƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂůŝŬƵƐŝĂŝŵŽŬĦũŝŵƿĚĂůŝĂŝ͘&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐČŶĂƵĚŽƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐďĞŶĚƌƿũƿ
ƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
>ŝǌŝŶŐƵŽũĂŵĂƐŶƵŽŵŽũĂŵĂƐƚƵƌƚĂƐǇƌĂŶƵĚĦǀŝŵĂƐƉĞƌƚƌƵŵƉĞƐŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉť;ŶĂƵĚŝŶŐŽƚĂƌŶĂǀŝŵŽůĂŝŬŽĂƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉťͿ͕ũĞŝŶĦƌĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽťƌŽĚǇŵŽ͕ŬĂĚ
ĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌŝŵƐŶƵŽƐĂǀǇďħĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽũĞ͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐŵŽŬĦũŝŵĂŝǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝƐČŶĂƵĚŽŵŝƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƚŝĞƐŝŽŐŝĂŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌŶƵŵĂƚǇƚČŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂͲĞŶĚƌŽǀĦŬĂŝƉŶƵŽŵŝŶŝŶŬĂƐ
dƵƌƚŽŶƵŽŵĂ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝČǀŝƐĂƐƵŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝƌŝǌŝŬĂŝƌƚĞŝŬŝĂŵĂŶĂƵĚĂƉĂƐŝůŝĞŬĂŶƵŽŵŽƚŽũƵŝ͕ǇƌĂůĂŝŬŽŵĂǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ͘8ŵŽŬŽƐƉĂŐĂůǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚťǇƌĂ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵŽƐŬĂŝƉƐČŶĂƵĚŽƐƚŝĞƐŝŶŝƵŵĞƚŽĚƵƉĞƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉť͘
:ĞŝŐƵƉĂƌĚĂǀŝŵŽŝƌĂƚŐĂůŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐƐĂŶĚŽƌŝŽƌĞǌƵůƚĂƚĂƐǇƌĂǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ͕ŝƌĂŬŝǀĂŝǌĚƵ͕ŬĂĚƐĂŶĚŽƌŝƐǇƌĂƐƵĚĂƌǇƚĂƐƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ďĞƚŬŽŬƐƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝǇƌĂ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŝƓŬĂƌƚŽ͘:ĞŝƉĂƌĚĂǀŝŵŽŬĂŝŶĂǇƌĂǎĞŵĞƐŶĦŶĞŝƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦ͕ďĞƚŬŽŬƐƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝǇƌĂĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŝƓŬĂƌƚŽ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ
ŬŽŵƉĞŶƐƵŽũĂŵŝǎĞŵĞƐŶĦŵŝƐƵǎƌŝŶŬŽƐŬĂŝŶĂƐŶƵŽŵŽƐťŵŽŬŽŵŝƐĂƚĞŝƚǇũĞ͘dƵŽŵĞƚũŝĞĂƚŝĚĞĚĂŵŝŝƌĂŵŽƌƚŝǌƵŽũĂŵŝƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐĂŝŶƵŽŵŽƐťŵŽŬŽŵƐƉĞƌůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŬƵƌť
ƚƵƌƚČŶƵŵĂƚŽŵĂŶĂƵĚŽƚŝ͘:ĞŝƉĂƌĚĂǀŝŵŽŬĂŝŶĂǀŝƌƓŝũĂƚŝŬƌČũČǀĞƌƚħ͕ƐƵŵĂ͕ŬƵƌŝĂǀŝƌƓŝũĂŵĂƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦ͕ǇƌĂĂƚŝĚĞĚĂŵĂŝƌĂŵŽƌƚŝǌƵŽũĂŵĂƉĞƌůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŬƵƌŝƵŽƚƵƌƚČ
ŶƵŵĂƚŽŵĂŶĂƵĚŽƚŝ͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂͲĞŶĚƌŽǀĦŬĂŝƉŶƵŽŵŽƚŽũĂƐ
EƵŽŵĂ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝČǀŝƐĂƐƵŶƵŽƐĂǀǇďĞƐƵƐŝũƵƐŝƌŝǌŝŬĂŝƌƚĞŝŬŝĂŵĂŶĂƵĚĂĞŶĚƌŽǀĦƐŶĞƉƌĂƌĂŶĚĂŵĂ͕ǇƌĂůĂŝŬŽŵĂǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂ͘WƌĂĚŝŶĦƐƚŝĞƐŝŽŐŝŶĦƐƐČŶĂƵĚŽƐ͕
ƉĂƚŝƌŝĂŵŽƐĚĦůŶƵŽŵŽƐĚĞƌǇďƿ͕ǇƌĂƉƌŝĚĞĚĂŵŽƐƉƌŝĞŶƵŽŵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽďĂůĂŶƐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŝƌǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƉĞƌŶƵŽŵŽƐůĂŝŬŽƚĂƌƉťƚŽŬŝŽŵŝƐƉĂēŝŽŵŝƐƐČůǇŐŽŵŝƐŬĂŝƉŝƌ
ŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵŽƐ͘EƵŽŵŽƐťŵŽŬŽƐǇƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐŬĂŝƉƉĂũĂŵŽƐƚƵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵ͕ŬĂŝǇƌĂƵǎĚŝƌďĂŵŝ͘
Ϯ͘ϭϵ ŽƚĂĐŝũŽƐŝƌƐƵďƐŝĚŝũŽƐ
ŽƚĂĐŝũŽƐŝƌƐƵďƐŝĚŝũŽƐ;ƚŽůŝĂƵͲĚŽƚĂĐŝũŽƐͿ͕ŐĂƵŶĂŵŽƐŝůŐĂůĂŝŬ ŝŽƚƵƌƚŽĨŽƌŵĂĂƌďĂƐŬŝƌŝĂŵŽƐŝůŐĂůĂŝŬŝĂŵƚƵƌƚƵŝƉŝƌŬƚŝ͕ƐƚĂƚǇƚŝĂƌŬŝƚĂŝƉťƐŝŐǇƚŝ͕ůĂŝŬŽŵŽƐĚŽƚĂĐŝũŽŵŝƐ͕
ƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƐƵƚƵƌƚƵ͘aŝĂŝĚŽƚĂĐŝũƿŐƌƵƉĞŝƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵĂƐŝƌŶĞŵŽŬĂŵĂŝŐĂƵƚĂƐƚƵƌƚĂƐ͘ŽƚĂĐŝũŽƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵƚƵƌƚƵ͕ƐƵŵĂĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂ
ƉĂũĂŵŽŵŝƐƉĞƌƚƵƌƚŽ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƵƓŝĂĚŽƚĂĐŝũĂ͕ŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉťŝƌďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŵĂǎŝŶĂŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ŽƚĂĐŝũŽƐ͕ŐĂƵŶĂŵŽƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽĂƌƉƌĂĦũƵƐŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽŝƓůĂŝĚŽŵƐĂƌŶĞŐĂƵƚŽŵƐƉĂũĂŵŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ͕ƚĂŝƉƉĂƚǀŝƐŽƐŬŝƚŽƐĚŽƚĂĐŝũŽƐ͕ŶĞƉƌŝƐŬŝƌŝĂŵŽƐĚŽƚĂĐŝũŽŵƐ͕
ƐƵƐŝũƵƐŝŽŵƐƐƵƚƵƌƚƵ͕ǇƌĂůĂŝŬŽŵŽƐĚŽƚĂĐŝũŽŵŝƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƐƵƉĂũĂŵŽŵŝƐ͘ŽƚĂĐŝũŽƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵƉĂũĂŵŽŵŝƐ͕ƐƵŵĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƉĂŶĂƵĚŽƚĂĚĂůŝŵŝƚŝĞŬ͕ŬŝĞŬƉĞƌ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉťƉĂƚŝƌŝĂŵĂƐČŶĂƵĚƿ͕ĂƌďĂŬŝĞŬĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂŶĞŐĂƵƚƿƉĂũĂŵƿ͕ŬƵƌŝŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝƐŬŝƌƚĂĚŽƚĂĐŝũĂ͘
EƵŽϮϬϭϮŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦŐĂƵŶĂŬŽŵƉĞŶƐĂĐŝũČƵǎŶƵŽƐƚŽůŝŶŐČƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐČ͕ŬƵƌŝǇƌĂ
ĂƉƐŬĂŝƚŽŵĂĞŶĚƌŽǀĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ŵĂǎŝŶĂŶƚŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶŝŽƐƵŵČ͘
Ϯ͘ϮϬ /ůŐĂůĂŝŬĦƐŝƓŵŽŬŽƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ
WĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĚĂƌďŽŬŽĚĞŬƐŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐŬŝĞŬǀŝĞŶĂŵĚĂƌďƵŽƚŽũƵŝ͕ŝƓĞŝŶĂŶēŝĂŵŝƓĞŶĚƌŽǀĦƐƐƵůĂƵŬƵƐƉĞŶƐŝŶŝŽĂŵǎŝĂƵƐ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽǀŝĞŶŬĂƌƚŝŶĦϮŵĦŶ͘
ĂƚůǇŐŝŶŝŵŽĚǇĚǎŝŽŝƓŵŽŬĂ͘
/ƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿƐĂǀŝŬĂŝŶĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐČŶĂƵĚŽŵŝƐŝƓŬĂƌƚŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘ŶŬƐēŝĂƵƉĂƚŝƌƚŽƐŝƓůĂŝĚŽƐƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŽƐƐČŶĂƵĚŽŵŝƐ
ůǇŐŝŽŵŝƐĚĂůŝŵŝƐƉĞƌǀŝĚƵƚŝŶťůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ŬŽůƚĂŵƉĂƉƌŝǀĂůŽŵĂŵŽŬĦƚŝŝƓŵŽŬČ͘ĦůŝƓŵŽŬƿƐČůǇŐƿƉĂŬĞŝƚŝŵŽ;ƐƵŵĂǎŝŶŝŵŽĂƌďĂƉĂĚŝĚŝŶŝŵŽͿĂƚƐŝƌĂĚħƐƉĞůŶĂƐĂƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ
ďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝŝƓŬĂƌƚŽ͘
/ƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐǇƌĂĂƉƐŬĂŝēŝƵŽũĂŵĂƐƌĞŵŝĂŶƚŝƐĂŬƚƵĂƌŝŶŝĂŝƐťǀĞƌƚŝŶŝŵĂŝƐ͕ƚĂŝŬĂŶƚƉůĂŶƵŽũĂŵŽƐČůǇŐŝŶŝŽǀŝĞŶĞƚŽŵĞƚŽĚČ͘8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ
ĨŝŬƐƵŽũĂŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŝƌĂƚƐƉŝŶĚŝƚƿŝƓŵŽŬƿĚĂďĂƌƚŝŶħǀĞƌƚħĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƐƵĚĂƌǇŵŽĚĂƚČ͘ĂďĂƌƚŝŶĦŝƓŵŽŬƿĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ
ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿǀĞƌƚĦŶƵƐƚĂƚŽŵĂĚŝƐŬŽŶƚƵŽũĂŶƚťǀĞƌƚŝŶƚƵƐďƻƐŝŵƵƐƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐ͕ƌĞŵŝĂŶƚŝƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦƐǀĞƌƚǇďŝŶŝƿƉŽƉŝĞƌŝƿ͕ŝƓƌĞŝŬƓƚƿƚĂƉĂēŝĂǀĂůŝƵƚĂŬĂŝƉŝƌŝƓŵŽŬŽƐ͕ŝƌ
ŬƵƌŝƿŝƓŵŽŬĦũŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƐƉĂŶĂƓƵƐťŶƵŵĂƚŽŵČŝƓŵŽŬƿŵŽŬĦũŝŵŽůĂŝŬŽƚĂƌƉť͕ƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͘ŬƚƵĂƌŝŶŝƐƉĞůŶĂƐŝƌŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝŝƓŬĂƌƚŽďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͘
Ϯ͘Ϯϭ EĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵĂŝ
EĞĂƉŝďƌĦǎƚŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŶĦƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐ͕ƐƵƐŝũƵƐŝƵƐƐƵǀĞƌƐůŽũƵŶŐŝŵĂŝƐ͘:ŝĞǇƌĂĂƉƌĂƓŽŵŝĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƚƵŽƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝƚŝŬŝŵǇďĦ͕ŬĂĚĞŬŽŶŽŵŝŶħŶĂƵĚČĚƵŽĚĂŶƚǇƐŝƓƚĞŬůŝĂŝďƵƐƉƌĂƌĂƐƚŝ͕ǇƌĂůĂďĂŝŵĂǎĂ͘
EĞĂƉŝďƌĦǎƚĂƐƚƵƌƚĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞŶĦƌĂƉƌŝƉĂǎťƐƚĂŵĂƐ͕ƚĂēŝĂƵũŝƐǇƌĂĂƉƌĂƓŽŵĂƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞƚƵŽŵĞƚ͕ŬĂŝǇƌĂƚŝŬĦƚŝŶĂ͕ŬĂĚďƵƐŐĂƵƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ĂƌďĂĞŬŽŶŽŵŝŶĦŶĂƵĚĂ͘
Ϯ͘ϮϮ WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ
WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ͕ŬƵƌŝĞƐƵƚĞŝŬŝĂƉĂƉŝůĚŽŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐĂƉŝĞĞŶĚƌŽǀĦƐƉĂĚĦƚťĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĚŝĞŶČ;ŬŽƌĞŐƵŽũĂŶƚǇƐťǀǇŬŝĂŝͿ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐĞĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐĞ
ǇƌĂĂƚƐƉŝŶĚŝŵŝ͘WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ͕ŬƵƌŝĞŶĦƌĂŬŽƌĞŐƵŽũĂŶƚǇƐťǀǇŬŝĂŝ͕ǇƌĂĂƉƌĂƓŽŵŝƉĂƐƚĂďŽƐĞ͕ŬĂŝƚĂŝǇƌĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂ͘
Ϯ͘Ϯϯ dĂƌƉƵƐĂǀŝŽƵǎƐŬĂŝƚŽƐŝƌƉĂůǇŐŝŶĂŵŝĞũŝƐŬĂŝēŝĂŝďĞŝŬůĂŝĚƿƚĂŝƐǇŵĂƐ
^ƵĚĂƌĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶĞƐĂƚĂƐŬĂŝƚĂƐ͕ƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝďĞŝƉĂũĂŵŽƐŝƌƐČŶĂƵĚŽƐŶĦƌĂƵǎƐŬĂŝƚŽŵŽƐƚĂƌƉƵƐĂǀǇũĞ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƚƵŽƐĂƚǀĞũƵƐ͕ŬĂŝĂƚƐŬŝƌĂƐd&^ůĞŝĚǎŝĂĂƌďĂ
ƌĞŝŬĂůĂƵũĂƚŽŬŝŽƵǎƐŬĂŝƚǇŵŽ͘
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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^

8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϯ

WĂƌĚĂǀŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘

ϮϬϭϭŵ͘

hŶŝǀĞƌƐĂůŝŽƐŝŽƐƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ

ϵϳϭϵϮϲϳϰ

ϵϬϱϰϮϱϵϱ

ϯϳϯϯϮϲϰϴ

ϯϵϮϯϭϲϳϭ

WĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ

ϭϮϯϰϳϰϯϱ

ϭϬϲϲϰϭϵϭ

ϱϮϮϴϱϭϴ

ϱϭϴϭϯϴϲ

ϯϴϳϰϴϬϮϱ

ϯϳϱϴϵϱϰϲ

ϭϵϬϴϰϵϯϬϬ

ϭϴϯϮϬϵϯϴϵ

<ŝƚŽƐƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ

ĞŶĚƌŽǀĦƐŬŝƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐĂƉŝŵĂƉĂƐůĂƵŐĂƐƐƵƐŝũƵƐŝĂƐƐƵƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚĂ͕ŵĂǎŵĞŶŝŶħŬŽŵŝƐŝŶħƉƌĞŬǇďČ͕ŶĞĂĚƌĞƐƵŽƚŽƐŝŽƐƌĞŬůĂŵŽƐŝƓŶĞƓŝŽũŝŵČŝƌŬŝƚĂ͘
ϮϬϭϮŵ͘ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƿũƿƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐƿƉĂũĂŵƿĚŝĚĦũŝŵČϳ͕ϯƉƌŽĐ͕͘ůǇŐŝŶĂŶƚƐƵϮϬϭϭŵ͕͘ůĦŵĦƌĞŐŝƐƚƌƵŽƚƿũƿƉĂƓƚŽŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝũŽƐƐŝƵŶƚƿƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐ͘
WĂũĂŵƿƵǎƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐĂƐŐĂƵƚĂϭϱ͕ϴƉƌŽĐ͘ĚĂƵŐŝĂƵĚĦůŝƓĂƵŐƵƐŝŽƉĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƓƚƵƐŝƵŶēŝĂŵƿƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿƐŝƵŶƚƿƐŬĂŝēŝĂƵƐ͘&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿ
ƉĂũĂŵƿŐĂƵƚĂϮϬϭϮŵ͘ϰ͕ϴƉƌŽĐ͘ŵĂǎŝĂƵ͕ůǇŐŝŶĂŶƚƐƵϮϬϭϭŵ͘<ŽŶŬƵƌĞŶĐŝŶĦƐĂƉůŝŶŬŽƐĚŝĚĦũŝŵĂƐ͕ƚĞŝŬŝĂŶƚťŵŽŬƿƐƵƌŝŶŬŝŵŽŝƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽƉĂƐůĂƵŐĂƐ͕
ƚƵƌĦũŽťƚĂŬŽƐƉĂũĂŵƿŝƓĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿŵĂǎĦũŝŵƵŝ͘

ϰ

<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
WĂƚĂůƉƿŶƵŽŵĂ
WĞůŶĂƐŝƓŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽͲŐƌǇŶĂƐŝƐƌĞǌƵůƚĂƚĂƐ
^ƉĞĐŝĂůĂƵƐƚŝƉŽĂƉŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
<ŝƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϱ

ϮϬϭϭŵ͘

Ϯϱϴϯϭϵϱ
Ͳ
ϰϴϳϰϮ
ϭϲϯϰϲϵ
ϮϳϵϱϰϬϲ

ϮϮϵϭϬϬϰ
ϭϰϭϴϯϲϮ
ϭϱϲϰϲϰ
ϭϭϲϭϯϬ
ϯϵϴϭϵϲϬ

<ŝƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
WĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝƐŬŝƌƚƿƉƌĞŬŝƿťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
DŽŬĞƐēŝĂŝ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƐŬŝƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƐ͕ŐƌǇŶĂƐŝƐƌĞǌƵůƚĂƚĂƐ
ZǇƓŝŽƐČŶĂƵĚŽƐ
WĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚŽƐ
WĂƚĂůƉƿŶƵŽŵĂ
ZĞŬůĂŵĂŝƌƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝũĂ
/ŶŬĂƐĂĐŝũĂŝƌƉĂůǇĚŽƐŵŽŬĞƐƚŝƐ
<ŽŶƐƵůƚĂĐŝŶĦƐ͕ĂƵĚŝƚŽŝƌĂƉƐĂƵŐŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ
WĂƓƚŽǎĞŶŬůƿƐƉĂƵƐĚŝŶŝŵĂƐŝƌŐĂŵǇďĂ
ĂŶŬƿƉĂƐůĂƵŐŽƐ
ƌĂƵĚŝŵŽƉĂƐůĂƵŐŽƐ
<ŝƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ;ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐͿ

;ĂͿ
;ϭϮƉĂƐƚĂďĂͿ
;ďͿ
;ĐͿ

;ĚͿ
;ĞͿ
;ĨͿ

ϮϬϭϭŵ͘

ϲϭϱϲϮϱϱ
ϱϴϬϮϱϱϱ
ϯϳϱϯϬϵϮ
Ϯϳϭϴϴϱϲ
ϮϲϳϮϵϳϯ
ϮϲϰϰϱϬϵ
ϮϭϮϳϴϱϬ
ϮϭϬϳϴϰϰ
ϭϴϭϯϲϰϬ
ϭϳϬϳϱϮϰ
ϮϴϬϱϬϵ
Ϯϳϵϲϴϭ
ϮϯϮϯϰϮ
;ϭϭϰϵϭϬϭϵͿ

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

ϮϬϴϬϲϲϭϭ

ϭϳϰϲϬϰϬϱ

ĂͿWĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝƐŬŝƌƚƿƉƌĞŬŝƿťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦƉĂĚŝĚĦũŽ͕ŶĞƐϰϳ͕ϭƉƌŽĐ͘ƉĂĚŝĚĦũŽŵĂǎŵĞŶŝŶĦƐƉƌĞŬǇďŽƐĂƉǇǀĂƌƚĂ͘
ďͿZǇƓŝƿƐČŶĂƵĚŽƐƉĂĚŝĚĦũŽĚĦůƉĂƓƚƿŬŽŵƉŝƵƚĞƌŝǌĂǀŝŵŽƉƌŽũĞŬƚŽťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽ͕ĚĦůŶĂƵũƿŬůŝĞŶƚƿĂƉƚĂƌŶĂǀŝŵŽƐŬǇƌŝƿťƌĞŶŐŝŵŽ͘
ĐͿWĂƐŝƵŶƚŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚĂƐƐƵĚĂƌŽƓŝƿƉĂƐůĂƵŐƿƉŝƌŬŝŵĂƐŝƓĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣĂůƚŝĐWŽƐƚΗ͘
ĚͿϮϬϭϮŵ͘ŬŽŶƐƵůƚĂĐŝŶŝƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚŽƐĚŝĚĦũŽĚĦůƐƵŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽŵŝƐƐƵƐŝũƵƐŝƿŬŽŶƐƵůƚĂĐŝũƿ͘
ĞͿĂŶŬƿƉĂƐůĂƵŐƿƐČŶĂƵĚŽƐƐƵŵĂǎĦũŽ͕ŶĞƐϮϬϭϭŵ͘ďƵǀŽƐƵĚĂƌǇƚĂ ŶĞŵĂǎĂŝƐƵƚĂƌēŝƿŝƌĚŝĚĞůħďĂŶŬŽƐČŶĂƵĚƿĚĂůťƐƵĚĂƌĦƐƵƚĂƌēŝƿƐƵĚĂƌǇŵŽ
ŵŽŬĞƐēŝĂŝďĞŝƉĂƐŬŽůƿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽŵŽŬĞƐēŝĂŝ͕ŬƵƌŝƿϮϬϭϮŵ͘ŶĞďƵǀŽ͘
ĨͿ<ŝƚƿƐČŶĂƵĚƿĂƚƐƚĂƚǇŵŽƉĂĚŝĚĦũŝŵČϮϬϭϮŵ͘ĚĂƵŐŝĂƵƐŝĂŝŶƵůĦŵĦƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƐƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽǀŝĞƚŽǀĦƐĞŶƵŽƐƚŽůŝŽŵĂǎŝŶŝŵĂƐ;ϭϲƉĂƐƚĂďĂͿ͘

ϲ

&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵŽƐŝƌƐČŶĂƵĚŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
sĂůŝƵƚŽƐŬƵƌƐŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵŽƉĂũĂŵŽƐ
WĂůƻŬĂŶƿƉĂũĂŵŽƐ
ĞůƐƉŝŶŝŐŝƿƉĂũĂŵŽƐ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐƉĂũĂŵƿŝƓǀŝƐŽ
WĂůƻŬĂŶƿ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
;EƵŽƐƚŽůŝĂŝͿĚĦůǀĂůŝƵƚŽƐŬƵƌƐŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵŽ
<ŝƚŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐ;ƐČŶĂƵĚƿͿŝƓǀŝƐŽ
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ϮϬϭϭŵ͘

ϭϯϯϯϮϬϳ
ϭϯϮϳϳϮ
ϭϱϳϱ
ϭϰϲϳϱϱϰ

ϭϬϱϬϲϴϰ
ϰϴϰϭ
ϭϬϬϬ
ϭϬϱϲϱϮϱ

;ϴϱϲϳϱϱͿ
;ϭϭϳϴϳϰϲͿ
;ϲϳϬϲͿ
;ϮϬϰϮϮϬϳͿ

;ϭϰϬϭϴϵϮͿ
;ϭϬϯϰϵϴϰͿ
;ϲϮϰϯͿ
;ϮϰϰϯϭϭϵͿ

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

ϳ

EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
WĂƚĞŶƚĂŝŝƌ
ůŝĐĞŶĐŝũŽƐ

WƌŽŐƌĂŵŝŶĦ
ťƌĂŶŐĂ

/ƓǀŝƐŽ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ

ϳϬϰϭϵ

ϰϭϬϲϱϲϭ

8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ

ϱϯϯϮϱϲ

ϭϭϮϲϱϵϱ

ϭϲϱϵϴϱϭ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ

;ϰϱϴϰϵͿ

;ϭϯϯϳϴϯϮͿ

;ϭϯϴϯϲϴϭͿ

>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϱϱϳϴϮϲ

ϯϴϵϱϯϮϰ

ϰϰϱϯϭϱϬ

>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘

ϰϭϳϲϵϴϬ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦ

ϭϳϳϰϮϲϴ

ϭϰϱϯϵϴϰϰ

ϭϲϯϭϰϭϭϮ

;ϭϮϭϲϰϰϮͿ

;ϭϬϲϰϰϱϮϬͿ

;ϭϭϴϲϬϵϲϮͿ

ϱϱϳϴϮϲ

ϯϴϵϱϯϮϰ

ϰϰϱϯϭϱϬ

ϱϱϳϴϮϲ

ϯϴϵϱϯϮϰ

ϰϰϱϯϭϱϬ

ϳϮϱϬϵ

ϲϬϴϰϵϮ

ϲϴϭϬϬϭ

ϮϱϮϮϳϬ

;ϮϱϮϮϳϬͿ

Ͳ

;ϮͿ

;ϯͿ

;ϱͿ

;ϯϬϰϬϵϮͿ

;ϲϳϬϮϳϬͿ

;ϵϳϰϯϲϮͿ

ϱϳϴϱϭϭ

ϯϱϴϭϮϳϯ

ϰϭϱϵϳϴϰ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂŝƚĂƌƉŐƌƵƉŝƿ
EƵƌĂƓǇŵĂŝ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦ

ϮϬϵϭϭϯϯ

ϭϰϴϳϳϯϯϲ

ϭϲϵϲϴϰϲϵ

;ϭϱϭϮϲϮϮͿ

;ϭϭϮϵϲϬϲϯͿ

;ϭϮϴϬϴϲϴϱͿ

ϱϳϴϱϭϭ

ϯϱϴϭϮϳϯ

ϰϭϱϵϳϴϰ

ĞŶĚƌŽǀĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿ
ƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ĂůŝƐĞŶĚƌŽǀĦƐŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝŽťƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůǇŐŝϭϬϱϮϴϯϴϬůŝƚĂŝ͕ďƵǀŽǀŝƐŝƓŬĂŝĂŵŽƌƚŝǌƵŽƚĂ;ϭϬϱϬϵϭϰϭůŝƚĂŝ
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͕ƚĂēŝĂƵǀŝƐĚĂƌŶĂƵĚŽũĂŵĂǀĞŝŬůŽũĞ͘
ϴ

/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
ĞŵĦ

WĂƐƚĂƚĂŝŝƌ
ƐƚĂƚŝŶŝĂŝ

ϭϱϬϬϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϱϰϴϬϳϲϳϳ
ϮϬϬϬϬϬ
;ϳϴϭϵϬϯͿ
Ͳ
Ͳ
;ϮϮϯϱϳϱͿ
;ϯϯϯϯϭϰϯͿ
ϭϱϬϲϲϵϬϱϲ

ϭϭϭϬϯϲϴ
ϰϰϭϮϰ
Ͳ
;ϯϯϴͿ
Ͳ
Ͳ
;ϯϵϯϵϭϭͿ
ϳϲϬϮϰϯ

ϰϯϵϯϰϱϯ
Ͳ
Ͳ
;ϮϱͿ
Ͳ
Ͳ
;ϲϬϮϵϳϵͿ
ϯϳϵϬϰϰϵ

ϮϱϲϳϬϴϳ
ϭϱϬϴϮϴϲ
Ͳ
;ϵϲϮϲͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭϮϵϮϳϬϰͿ
ϮϳϳϯϬϰϯ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲϮϬϬϬ

ϭϲϰϰϰϬϱϴϱ
ϭϳϱϮϰϭϬ
;ϳϴϭϵϬϯͿ
;ϵϵϴϵͿ
Ͳ
;ϮϮϯϱϳϱͿ
;ϱϲϮϮϳϯϳͿ
ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ

ϭϰϳϯϬϬϬϬ
Ͳ
;ϭϯϮϯϬϬϬϬͿ
ϭϱϬϬϬϬϬ

Ϯϭϰϵϲϱϴϳϳ
;ϰϲϬϰϳϮϴϭͿ
;ϭϴϮϰϵϱϰϬͿ
ϭϱϬϲϲϵϬϱϲ

ϭϭϳϴϰϳϬϵ
;ϭϭϬϮϰϰϲϲͿ
Ͳ
ϳϲϬϮϰϯ

ϭϲϴϮϴϳϵϴ
;ϭϮϰϲϱϱϴϲͿ
;ϱϳϮϳϲϯͿ
ϯϳϵϬϰϰϵ

ϮϰϴϭϮϭϬϵ
;ϮϭϵϴϮϵϯϯͿ
;ϱϲϭϯϯͿ
ϮϳϳϯϬϰϯ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϲϮϬϬϬ

Ϯϴϯϭϴϯϰϵϯ
;ϵϭϱϮϬϮϲϲͿ
;ϯϮϭϬϴϰϯϲͿ
ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ

EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ

ϭϱϬϬϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭϱϬϲϲϵϬϱϲ
ϴϰϱϵϱ
;ϭϰϵϯϰϴϱϲͿ
ϭϬϬϭϬϬ
Ͳ
ϳϮϬϬ
;ϮϬϴϬϵϳϭϱͿ
;ϮϳϵϯϬϭϰͿ

ϳϲϬϮϰϯ
ϰϱϲϳϭϳϱ
Ͳ
;ϰϴϴϵͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϯϵϵϰϲϳͿ

ϯϳϵϬϰϰϵ
Ͳ
Ͳ
;ϭϴϳϮϲͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϱϵϴϳϰϮͿ

ϮϳϳϯϬϰϯ
ϮϱϬϱϰϮϬ
Ͳ
;ϭϮϯϭϭϰͿ
Ͳ
;ϲϲϱϴϯϭͿ
Ͳ
;ϭϮϯϭϭϱϴͿ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭϱϵϱϱϰϳϵϭ
ϳϭϱϳϭϵϬ
;ϭϰϵϯϰϴϱϲͿ
;ϰϲϲϮϵͿ
Ͳ
;ϲϱϴϲϯϭͿ
;ϮϬϴϬϵϳϭϱͿ
;ϱϬϮϮϯϴϭͿ

>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϭϮϯϮϯϯϲϲ

ϰϵϮϯϬϲϮ

ϯϭϳϮϵϴϭ

ϯϮϱϴϯϲϬ

ϲϮϬϬϬ

ϭϮϱϮϯϵϳϲϵ

ϭϰϳϯϬϬϬϬ
Ͳ
;ϭϯϮϯϬϬϬϬͿ

ϭϲϯϭϮϲϬϱϲ
;ϰϬϮϳϱϴϱϰͿ
;ϭϬϱϮϲϴϯϲͿ

ϭϰϲϲϵϯϬϱ
;ϵϳϰϲϮϰϯͿ
Ͳ

ϭϱϴϬϯϱϲϰ
;ϭϮϭϯϴϬϲϬͿ
;ϰϵϮϱϮϯͿ

ϮϯϬϬϲϲϬϰ
;ϭϵϲϵϮϯϱϰͿ
;ϱϱϴϵϬͿ

ϲϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ

ϮϯϭϯϵϳϱϮϵ
;ϴϭϴϱϮϱϭϭͿ
;ϮϰϯϬϱϮϰϵͿ

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϭϭϮϯϮϯϯϲϲ

ϰϵϮϯϬϲϮ

ϯϭϳϮϵϴϭ

ϯϮϱϴϯϲϬ

ϲϮϬϬϬ

ϭϮϱϮϯϵϳϲϵ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĂƌĚĂǀŝŵĂŝ
EƵƌĂƓǇŵĂŝ
sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐƚĂƌƉŐƌƵƉŝƿ
EƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

DĂƓŝŶŽƐŝƌ
ťƌĞŶŐŝŵĂŝ

dƌĂŶƐƉŽƌƚŽ
ƉƌŝĞŵŽŶĦƐ

<ŝƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐ
ƚƵƌƚĂƐ

EĞďĂŝŐƚĂ
ƐƚĂƚǇďĂ

/ƓǀŝƐŽ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂƐŝďĂŝŐħŵĞƚĂŝ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵĂŝ
WĂƌĚĂǀŝŵĂŝ
EƵƌĂƓǇŵĂŝ
sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
WĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŝŵĂƐƚĂƌƉŐƌƵƉŝƿ
WĞƌŬĞůƚĂťƚƵƌƚČƐŬŝƌƚČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
8ƐŝŐŝũŝŵŽǀĞƌƚĦ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
>ŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ĞŶĚƌŽǀĦƐŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ƐƵĚĂƌŽϱϬϮϮϯϴϭůŝƚƵƐ;ϱϲϮϮϳϯϳůŝƚƵƐϮϬϭϭŵ͘Ϳ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵĂƐǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŶƵƐŝĚĦǀĦũŝŵŽŝƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũŽƐƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĚĂůŝƐƉĂƐƚĂƚƿ͕ŬƵƌŝƿůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦďƵǀŽϰϬϲϲϮϵϮϯůŝƚĂŝ͕ďƵǀŽťŬĞŝƐƚĂnŬŝŽďĂŶŬƵŝŬĂŝƉƉĂƐŬŽůŽƐƵǎƐƚĂƚĂƐ;ϮϬƉĂƐƚĂďĂͿ͘
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ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϴ

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

WĂƐƚĂƚĂŝŝƌƐƚĂƚŝŶŝĂŝ
DĂƓŝŶŽƐŝƌťƌĞŶŐŝŵĂŝ

ϭϬϳϬϬϯϭ

ϭϱϳϰϳϭϱ

ϲϱϵϯϵϰϯ

ϵϲϵϱϬϰϯ

dƌĂŶƐƉŽƌƚŽƉƌŝĞŵŽŶĦƐ

ϲϬϮϯϵϲϲ

ϲϵϭϭϮϴϭ

ϭϰϲϳϭϭϲϮ

ϭϱϵϮϭϯϬϱ

<ŝƚĂťƌĂŶŐĂ͕ƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ͕ťƌĂŶŬŝĂŝŝƌťƌĞŶŐŝŶŝĂŝ
<ŝƚĂƐŝůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
ϵ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϯϭϲϮϵϱϱ

ϯϮϴϱϯϬϱ

ϯϭϱϮϮϬϱϳ

ϯϳϯϴϳϲϰϵ

/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
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĚĂůŝƐŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝŽůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦďƵǀŽϮϯϰϳϭϳϱůŝƚĂŝ͕ďƵǀŽťŬĞŝƐƚĂnŬŝŽďĂŶŬƵŝŬĂŝƉƉĂƐŬŽůŽƐƵǎƐƚĂƚĂƐ;ϮϬ
ƉĂƐƚĂďĂͿ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂĚŽǀǇďĦƐǀĞƌƚŝŶŝŵƵ͕ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƚŝŬƌŽũŝŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽƚƵƌƚŽǀĞƌƚĦƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂŝŶĞƐŝƐŬŝƌŝĂŶƵŽďĂůĂŶƐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐ͘
ϭϬ /ůŐĂůĂŝŬŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐťĚƵŬƚĞƌŝŶĞƐťŵŽŶĞƐ

ϭϭϵϬϬϭϳϬ

WĂƐŬŽůŽƐĚƵŬƚĞƌŝŶĦŵƐťŵŽŶĦŵƐ

ϰϭϵϬϱϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϭϱϰϮϱϬ

ϭϰϴϴϴϳ

ϭϲϮϰϰϵϮϬ
Ͳ
;ϭϱϰϮϱϬͿ
ϭϲϬϵϬϲϳϬ

ϮϮϵϱϲϭ
Ͳ
Ͳ
ϮϮϵϱϲϭ

WŽǀŝĞŶĞƌŝƿŵĞƚƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
Ͳ^ƵƚĞŝŬƚƿƉĂƐŬŽůƿŝƌŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿťĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ͲWŽǀŝĞŶĞƌŝƿŵĞƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϱϬϲϳϰ

ϮϬϭϮŵ͘ŐĞŐƵǎĦƐϭϱĚ͘ƵǎϱϲϬϳϳϳϭůŝƚČĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽϭϬϬƉƌŽĐ͘;ϭϬϬǀŶƚ͘ͿhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭϬϬ>ƚ͘ϮϬϭϮŵ͘
ĞŶĚƌŽǀĦťŶĞƓĦϱϮϰϭϳϮϱůŝƚƿƉŝŶŝŐŝŶťťŶĂƓČĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗŶƵŽƐƚŽůŝĂŵƐƉĂĚĞŶŐƚŝ͘ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽŵĦŶĞƐťĞŶĚƌŽǀĦƉĂĚŝĚŝŶŽ
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗťƐƚĂƚŝŶťŬĂƉŝƚĂůČŝŬŝϭϬϬϬϬϬůŝƚƿŝƓůĞŝĚǎŝĂŶƚϵϬϬŶĂƵũƿϭϬϬůŝƚƿŶŽŵŝŶĂůŝŽƐǀĞƌƚĦƐƉĂƉƌĂƐƚƿũƿǀĂƌĚŝŶŝƿĂŬĐŝũƿƐƵŵŽŬĂŶƚϵϵϬϬϬϬůŝƚƿ͘
ϮϬϭϮŵ͘ƐƉĂůŝŽϭϮĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐƚĞŝŐĦĚƵŬƚĞƌŝŶħťŵŽŶħhͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞ƐƵϭϬϬϬϬůŝƚƿťƐƚĂƚŝŶŝƵŬĂƉŝƚĂůƵ͘ĞŶĚƌŽǀĦťƐŝŐŝũŽϭϬϬϬϬǀŶƚ͘
ĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦϭůŝƚĂƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦǇƌĂƐƵƚĞŝŬƵƐŝƉĂƐŬŽůĂƐƐƵĨŝŬƐƵŽƚŽŵŝƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽŵŝƐĚƵŬƚĞƌŝŶĦŵƐťŵŽŶĦŵƐ͗hͣĂůƚŝĐ
ƉŽƐƚΗͲϰϭϬϬϬϬϬůŝƚƿ͕hͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝ͞ͲϲϬϱϬϬůŝƚƿ͕hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞ͲϯϬϬϬϬůŝƚƿ͘
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M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϭϭ WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ
ϮϬϭϮŵ͘

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

Ͳ
;ϰϰϱϮϱϵͿ
;ϰϰϱϮϱϵͿ

ϮϬϭϭŵ͘
Ͳ
;ϭϰϲϯϴϳͿ
;ϭϰϲϯϴϳͿ

ĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞƉĂƚĞŝŬƚĂƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƉĂũĂŵƿƐƵŵĂ͕ƉƌŝƐŬŝƌƚŝŶĂŵĞƚƿǀĞŝŬůŽƐƌĞǌƵůƚĂƚƵŝ͕ŐĂůŝďƻƚŝƐƵĚĞƌŝŶƚĂƐƵƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ
;ƐČŶĂƵĚŽŵŝƐͿ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽŵŝƐƚĂŝŬĂŶƚťƐƚĂƚǇŵĞŶƵŵĂƚǇƚČϭϱƉƌŽĐ͘ƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚĂƌŝĨČϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ƉĞůŶƵŝƉƌŝĞƓƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚť͗

ϮϬϭϮŵ͘
WĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐƚĂŝŬĂŶƚϭϱƉƌŽĐ͘ƚĂƌŝĨČ
EƵŽůĂƚŝŶŝĂŝƐŬŝƌƚƵŵĂŝ
WƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽŬŽƌĞŐĂǀŝŵĂŝ
>ĂŝŬŝŶƿũƿƐŬŝƌƚƵŵƿŝƓŶǇŬŝŵĂƐ
WĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽ;ƐČŶĂƵĚŽƐͿ

;ϭϯϵϯϴϲͿ
ϮϳϲϬϴϱ
;ϮϱϴϴϮϬͿ
;ϯϮϯϭϯϴͿ
;ϰϰϱϮϱϵͿ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
;ϭϯϮϰϭϭͿ
;ϭϯϵϳϲͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭϰϲϯϴϳͿ
ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚŽŬŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝ͗
DŽŬĞƐƚŝŶŝĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ
^ƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐƉƌŝĞƓƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČ

ϴϭϳϮϲϰϮ
ϭϯϱϰϱϬϱ
ϮϮϯϬϵϯϭ
ϭϭϳϱϴϬϳϴ

DŝŶƵƐ͗ƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐ͕ŐƌǇŶČũĂǀĞƌƚĞ

Ͳ

Ͳ

ϭϭϳϱϴϬϳϴ

ϭϳϮϰϰϰϭϴ

;ϭϬϲϮϵϯϴϯͿ
Ͳ
;ϭϬϲϮϵϯϴϯͿ

;ϭϮϳϯϴϳϮϳͿ
;ϮϵϯϭϳϯϳͿ
;ϭϱϲϳϬϰϲϰͿ

ϭϭϮϴϲϵϱ

ϭϱϳϯϵϱϰ

ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽŬŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝ͗
/ůŐĂůĂŝŬŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ
^ƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ
ƚŝĚĦƚĂƐŝƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚŝƐ͕ŐƌǇŶČũĂǀĞƌƚĞ

ϭϬϱϰϳϵϯϲ
ϰϰϱϮϵϬϵ
ϮϮϰϯϱϳϯ
ϭϳϮϰϰϰϭϴ

ƚŝĚĦƚŽũŽƉĞůŶŽŵŽŬĞƐēŝŽƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƵǀŽĂƉƐŬĂŝƚŽŵŝŶĂƵĚŽũĂŶƚϭϱƉƌŽĐ͘ƚĂƌŝĨČ͘
ƚŝĚĦƚŽũŽ ƉĞůŶŽ ŵŽŬĞƐēŝŽ ƚƵƌƚĂƐ ĞŶĚƌŽǀĦƐ ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐ ďƻŬůĦƐ ĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ ǇƌĂ ƐƵĚĞŶŐƚĂƐ ƐƵ ĂƚŝĚĦƚŽũŽ ƉĞůŶŽ ŵŽŬĞƐēŝŽ ťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵ͕ ŶĞƐ ũŝĞ ĂďƵ ǇƌĂ
ƐƵƐŝũħƐƵƚĂƉĂēŝĂŵŽŬĞƐēŝƿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝũĂ͘
ϭϮ /ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ůŐĂůĂŝŬŝƐƚƵƌƚĂƐƐŬŝƌƚĂƐƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝ

ϮϬϴϬϵϳϭϱ

ƚŝŵƚŝ͗ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

Ͳ

ϮϬϴϬϵϳϭϱ

Ͳ

;ϯϳϱϯϬϵϮͿ

Ͳ

ϭϳϬϱϲϲϮϯ

Ͳ

ϮϬϭϮŵ͘ŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽǀĂůĚǇďŽƐŶƵƚĂƌŝŵƵďƵǀŽƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐŐĂůŝŵŽƉĂƌĚƵŽƚŝŶĞŬŝůŶŽũĂŵŽũŽƚƵƌƚŽ;ƉĂƐƚĂƚƿͿƐČƌĂƓĂƐ͘dƵŽƐǀĂůĚǇďŽƐ
ƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƵƐŐĂůŝŵŽƉĂƌĚƵŽƚŝŝůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽǀŝĞŶĞƚƵƐ͕ŬƵƌŝĞŶĞďĞŶĂƵĚŽũĂŵŝĞŶĚƌŽǀĦƐǀĞŝŬůŽũĞ͕ǇƌĂƉƌĂĚĦƚĂƐũƿĂŬƚǇǀƵƐƉĂƌĚĂǀŝŶĦũŝŵĂƐďĞŝǇƌĂƚŝŬĦƚŝŶĂũƵŽƐ
ƉĂƌĚƵŽƚŝƉĞƌĂƚĞŝŶĂŶēŝƵƐŵĞƚƵƐ͕ĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌŬůĂƐŝĨŝŬĂǀŽŝƓŝůŐĂůĂŝŬŝŽŵĂƚĞƌŝĂůĂƵƐƚƵƌƚŽťŝůŐĂůĂŝŬťƚƵƌƚČƐŬŝƌƚČƉĂƌĚĂǀŝŵƵŝŝƌĂƉƐŬĂŝƚĦŵĂǎĞƐŶŝČũĂŝƓďĂůĂŶƐŝŶĦƐ
ǀĞƌƚĦƐŝƌƚŝŬƌŽƐŝŽƐǀĞƌƚĦƐĂƚĦŵƵƐƉĂƌĚĂǀŝŵŽŝƓůĂŝĚĂƐ͘/ůŐĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽƐŬŝƌƚŽƉĂƌĚƵŽƚŝƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦďƵǀŽťǀĞƌƚŝŶƚĂƌĞŵŝĂŶƚŝƐŶĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵƿƚƵƌƚŽǀĞƌƚŝŶƚŽũƿ
ĂƚůŝŬƚƵƚƵƌƚŽǀĞƌƚŝŶŝŵƵ͘
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Akcinė
bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012 M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ϭϯ ƚƐĂƌŐŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ƚƐĂƌŐŽƐŝƌŵĞĚǎŝĂŐŽƐ
&ŝůĂƚĞůŝŶĦƉƌŽĚƵŬĐŝũĂ
WŝƌŬƚŽƐƉƌĞŬĦƐ͕ƐŬŝƌƚŽƐƉĞƌƉĂƌĚƵŽƚŝ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϰϲϰϯϵϬ

ƚŝŵƚŝ͗ǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϳϯϴϳϰϵ

Ϯϴϴϴϰϴ

Ϯϲϴϯϳϴ

ϯϯϳϯϲϰϲ

ϮϯϬϯϲϬϰ

ϰϭϮϲϴϴϰ

ϯϯϭϬϳϯϭ

;ϭϯϯϵϵϰͿ

;ϭϵϭϵϰϲͿ

ϯϵϵϮϴϵϬ

ϯϭϭϴϳϴϱ

ĞŶĚƌŽǀĦƐĂƚƐĂƌŐƿ͕ĂƉƐŬĂŝƚǇƚƿŐƌǇŶČũĂƌĞĂůŝǌĂĐŝŶĞǀĞƌƚĞ͕ťƐŝŐŝũŝŵŽƐĂǀŝŬĂŝŶĂϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƐƵĚĂƌĦϭϯϯϵϵϰůŝƚƵƐ;ϭϵϭϵϰϲůŝƚƵƐϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͘ƚƐĂƌŐƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿ
ƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ƚƐĂƌŐƿ͕ŶƵƌĂƓǇƚƿŝƌĂƉƐŬĂŝƚǇƚƿďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞ͕ƐƵŵĂϮϬϭϮŵ͘ƐƵĚĂƌĦϲϰϬϮϳϴϰůŝƚƵƐ;ϲϲϯϱϰϴϳůŝƚƵƐͲϮϬϭϭŵ͘Ϳ͘
ϭϰ /ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

WŝƌŬĦũƿťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂƐ͕ďĞŶĚƌČũČǀĞƌƚĞ
WŝƌŬĦũƿťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵŽǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂŝ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϳϭϭϬϰϬϯ
;ϭϱϬϴϴϳϲͿ

ϭϱϵϭϮϰϯϮ
;ϭϱϯϱϮϬϰͿ

ϭϱϲϬϭϱϮϳ

ϭϰϯϳϳϮϮϴ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂďĞƉƌŽĐĞŶƚĦƐŝƌƉĂƉƌĂƐƚĂŝũƿĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐǇƌĂϯϬĚŝĞŶƿ͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐǇƌĂƚŽŬƐ͗
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

ϭϱϯϱϮϬϰ

sĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ͕ƉƌŝƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐƉĞƌŵĞƚƵƐ

;ϮϲϯϮϴͿ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

ϭϱϬϴϴϳϲ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐďĞŶĚƌƿũƿƉĂũĂŵƿĂƚĂƐŬĂŝƚŽũĞǇƌĂťƚƌĂƵŬƚĂƐťŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿ
ƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐŝƌŬŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐǇƌĂŶƵƌĂƓŽŵŽƐ͕ŬĂŝǀĂĚŽǀǇďĦǇƌĂϭϬϬƉƌŽĐ͘ťƐŝƚŝŬŝŶƵƐŝ͕ŬĂĚƐƵŵĂŶĞďƵƐŐƌČǎŝŶƚĂ͘
/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿƐĞŶĂƚŝĞƐĂŶĂůŝǌĦϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘;ĂƚĦŵƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵČͿ͗

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕
ŬƵƌŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐ
ŶĦƌĂƉƌĂĦũħƐ

/ƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝƿĂƉŵŽŬĦũŝŵƿƚĞƌŵŝŶĂƐũĂƵƉƌĂĦũħƐ͕ƚĂēŝĂƵ
ũŽŵƐŶĦƌĂĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ

ϯϬʹϲϬĚŝĞŶƿ ϲϬʹϵϬĚŝĞŶƿ ϵϬʹϭϴϬĚŝĞŶƿ

ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϬϴϳϭϰϮϳ
ϭϭϱϱϰϲϲϵ

ϮϯϯϬϵϰϱ
ϯϭϲϳϰϵϭ

ϰϬϲϵϲϬ
ϯϬϱϵϭϮ

ϱϭϲϴϵϴ
ϯϴϵϭϰϳ

ĚĂƵŐŝĂƵŶĞŝ
ϭϴϬĚŝĞŶƿ

/ƓǀŝƐŽ

ϮϱϬϵϵϴ
ϭϴϰϯϬϴ

ϭϰϯϳϳϮϮϴ
ϭϱϲϬϭϱϮϳ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽ͕ŬƵƌŝƐŶĦƌĂƉƌĂĚĞůƐƚĂƐďĞŝũĂŵŶĦƌĂĂƉƐŬĂŝƚǇƚĂƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ͕ŬŽŬǇďĦ
EĦƌĂƉŽǎǇŵŝƿ͕ŬĂĚĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿĂƚĂƐŬĂŝƚƿƐƵĚĂƌǇŵŽĚĂƚĂŝŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶĦƌĂƉĂĚĞŶŐƚŽƐďĞŝũƿǀĞƌƚĦŶĦƌĂƐƵŵĂǎŝŶƚĂ͕ŶĞďƵƐĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘
ϭϱ /ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ͕ĂƚĞŝŶĂŶēŝƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƿƐČŶĂƵĚŽƐŝƌƐƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

^ƵŬĂƵƉƚŽƐƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƉĂũĂŵŽƐ
ƚĞŝŶĂŶēŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƐČŶĂƵĚŽƐ
/ƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝƵǎƉĂƐůĂƵŐĂƐ
<ŝƚŽƐƐƵŬĂƵƉƚŽƐƉĂũĂŵŽƐ

ϭϵϲϳϯϳϳϴ
ϰϴϭϰϳϮ
ϭϲϭϳϮϳϴ
ϰϲϰϵϭ
ϮϭϴϭϵϬϭϵ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϭϵϱϰϰϵϭϯ
ϯϲϴϲϰϬ
ϮϴϱϭϴϬϯ
Ͳ
ϮϮϳϲϱϯϱϲ

^ƵŬĂƵƉƚƿƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƉĂũĂŵƿƐƚƌĂŝƉƐŶǇũĞĞŶĚƌŽǀĦĂƉƐŬĂŝƚŽƐƵƚĞŝŬƚĂƐƉĂƐůĂƵŐĂƐƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚĂŵƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƻŶĂŐĂůƵƚŝŶĂŝƐƵĚĞƌŝŶƚŽƐŝƌ
ƐČƐŬĂŝƚŽƐŝƓƌĂƓŽŵŽƐƚŝŬƐĞŬĂŶēŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐƉŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂƚŽƐ͘
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Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϭϲ <ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐ
ƉĂƐůĂƵŐƿŬŽŵƉĞŶƐĂǀŝŵŽŐĂƵƚŝŶĂƐƵŵĂ
ǀĂŶƐŝŶŝĂŝŵŽŬĦũŝŵĂŝťďŝƵĚǎĞƚČ
<ŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

;ĂͿ
;ďͿ

ϴϬϮϯϭϰϯ
ϴϮϱϲϴ
ϴϭϴϳϴϳ
ϴϵϮϰϰϵϴ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

Ͳ
ϱϲϰϵϯ
ϭϳϬϯϵϲ
ϮϮϲϴϴϵ

ĂͿϮϬϭϮŵĞƚĂŝƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦŶƵƐƚĂƚĦƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐŽƐƚĂƌŝĨƵƐŵĂǎĞƐŶŝƵƐŶĞŝƓŝŽƐ
ƉĂƐůĂƵŐŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ͘EƵŽϮϬϭϮŵĞƚƿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐWĂƓƚŽťƐƚĂƚǇŵĞƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐƚŽŬŝƿƐČŶĂƵĚƿŝƌƚĂƌŝĨƿƐŬŝƌƚƵŵŽĚĞŶŐŝŵĂƐŝƓǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ
ůĦƓƿƉĂŐĂůsǇƌŝĂƵƐǇďĦƐŶƵƐƚĂƚǇƚČƚǀĂƌŬČ͘ĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌƓŝƿŵĞƚƿĚǀǇůŝŬĂŵĦŶĞƐŝƿƉĂƚǇƌĦϭϯ͕ϲŵŝůŝũŽŶƿůŝƚƿŶƵŽƐƚŽůťƚĞŝŬĚĂŵĂƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿ
ƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐČ͘WĞƌϮϬϭϮŵĞƚƵƐĞŶĚƌŽǀĞŝďƵǀŽŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚĂϱϱϴϬϬϬϬ>ƚŶƵŽƐƚŽůŝƿ͕ŽůŝŬƵƐŝ
ĚĂůŝƐŶƵŽƐƚŽůŝƿďƵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚĂĂƚůŝŬƵƐŵĞƚŝŶťƉĞƌŝŽĚŝŶŝƿůĞŝĚŝŶŝƿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽŬĂŝŵŽŐǇǀĞŶĂŵƿũƿǀŝĞƚŽǀŝƿƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌŝĂŵƐƉĂƐůĂƵŐŽƐƐČŶĂƵĚƿ
ĂƵĚŝƚČ͘>ŝŬƵƐŝŽũŝŶĞŐĂƵƚĂϮϬϭϮŵĞƚƿƉŝƌŵŽƉƵƐŵĞēŝŽŬŽŵƉĞŶƐĂĐŝũŽƐƐƵŵĂŝƌϮϬϭϮŵĞƚƿĂŶƚƌŽƉƵƐŵĞēŝŽƐƵŬĂƵƉŝŵĂƐƐƵĚĂƌŽϴϬϮϯϭϰϯůŝƚƵƐ͘
ďͿ<ŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿƉĂĚŝĚĦũŝŵČϮϬϭϮŵ͘ŶƵůĦŵĦŐƌČǎŝŶƚŝŶĂƐƉƌŝĚĦƚŝŶĦƐǀĞƌƚĦƐŵŽŬĞƐƚŝƐ͘
ϭϳ WŝŶŝŐĂŝŝƌƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚĂŝ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WŝŶŝŐĂŝďĂŶŬĞ
WŝŶŝŐĂŝŬĂƐŽƐĞ
WŝŶŝŐĂŝŬĞůǇũĞ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϭϭϳϳϳϳ

ϳϰϬϭϳϬ

ϱϭϵϵϵϳϱ

Ϯϴϵϰϱϵϲ

ϱϬϳϴϲϬϬ
ϭϭϯϵϲϯϱϮ

ϴϮϯϲϮϴϯ
ϭϭϴϳϭϬϰϵ

ϭϴ 8ƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ǀĂůƐƚǇďĞŝƉƌŝŬůĂƵƐŽϭϭϯϬϳϰϰϭϬƉĂƉƌĂƐƚƿũƿĂŬĐŝũƿ͕ŬƵƌŝƿŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐŶŽŵŝŶĂůŝǀĞƌƚĦǇƌĂϭůŝƚĂƐ͘ϮϬϭϮŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƌ
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ǀŝƐŽƐĂŬĐŝũŽƐďƵǀŽƉŝůŶĂŝĂƉŵŽŬĦƚŽƐ͘
ϭϵ ZĞǌĞƌǀĂŝ
WƌŝǀĂůŽŵĂƐŝƐ
aŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐǇƌĂƉƌŝǀĂůŽŵĂƐƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐŬĐŝŶŝƿďĞŶĚƌŽǀŝƿťƐƚĂƚǇŵŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵƵƐ͘<ĂƐŵĞƚŝŶŝƐƉĞƌǀĞĚŝŵĂƐťťƐƚĂƚǇŵŽŶƵŵĂƚǇƚČƌĞǌĞƌǀČ
ƐƵĚĂƌŽϱƉƌŽĐ͘ŐƌǇŶŽũŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶŽ͕ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽƉĂŐĂů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽũĞĨŝŶĂŶƐŝŶħĂƉƐŬĂŝƚČƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŶēŝƵƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚƵƐ͕ŝƌ
ǇƌĂƉƌŝǀĂůŽŵĂƐƚŽů͕ŬŽůƓŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐƉĂƐŝĞŬŝĂϭϬƉƌŽĐ͘ĂŬĐŝŶŝŽŬĂƉŝƚĂůŽ͘ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞďƵǀŽƐƵĨŽƌŵĂǀƵƐŝƉƌŝǀĂůŽŵŽũŽƌĞǌĞƌǀŽ͕ŶĞƐ
ŝŬŝƚŽůĚŝƌďŽŶƵŽƐƚŽůŝŶŐĂŝ͘ϮϬϭϮŵ͘ƐŬŝƌƐƚǇĚĂŵĂŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚČũťϮϬϭϭŵ͘ƉĞůŶČĞŶĚƌŽǀĦƉĞƌǀĞĚĦϭϰϳϮϳϭůŝƚƵƐťƉƌŝǀĂůŽŵČũťƌĞǌĞƌǀČ͘ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦĚŝƌďŽƉĞůŶŝŶŐĂŝ͕ƚŽĚĦů͕ƐŬŝƌƐƚĂŶƚϮϬϭϮŵ͘ŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚČũťƉĞůŶČ͕ϱƉƌŽĐ͘ŐƌǇŶŽũŽĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĞůŶŽďƵƐƉĞƌǀĞƐƚŝťƉƌŝǀĂůŽŵČũť
ƌĞǌĞƌǀČ͘

ϮϬ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ůŐĂůĂŝŬĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ
ĂŶŬƿƉĂƐŬŽůŽƐ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
dƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐ
>ŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿŝƓǀŝƐŽ
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ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϭϯϬϵϳϯϰ
Ͳ
ϮϭϯϬϵϳϯϰ

ϮϭϰϯϰϯϮϱ
Ͳ
ϮϭϰϯϰϯϮϱ

Ͳ
Ͳ
ϮϭϯϬϵϳϯϰ

ϰϳϴϭϱϯ
ϰϳϴϭϱϯ
ϮϭϵϭϮϰϳϴ
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ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
ϮϬ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƐŬŽůŽƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
/ůŐĂůĂŝŬŝƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿ;ŝƓƐŬǇƌƵƐůŝǌŝŶŐŽ;ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐͿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐͿŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂŝ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ
WŽƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

Ͳ
Ͳ
ϮϭϯϬϵϳϯϰ
ϮϭϯϬϵϳϯϰ

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 ĞŶĚƌŽǀĦƐ ŝůŐĂůĂŝŬŝŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝŽũŽ ƚƵƌƚŽ ŝƌ ŝŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝŽ ƚƵƌƚŽ͕ ŬƵƌŝŽ ϮϬϭϮ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ůŝŬƵƚŝŶĦ ǀĞƌƚĦ ďƵǀŽ ĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝ ůǇŐŝ ϰϬ ϲϲϮ ϵϮϯ ůŝƚƿ ŝƌ Ϯ
ϯϰϳϭϳϱůŝƚĂŝ͕ǇƌĂťŬĞŝƐƚĂnŬŝŽďĂŶŬƵŝŬĂŝƉƵǎƐƚĂƚĂƐƵǎƉĂƐŬŽůČ;ϴŝƌϵƉĂƐƚĂďŽƐͿ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŶĞƉĂŶĂƵĚŽƚƿŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũƿŝƌƐČƐŬĂŝƚƿůŝŬƵēŝƿƉĞƌǀŝƌƓŝƿƐƵŵĂƐƵĚĂƌĦϭϴϭϵϬϮϲϲůŝƚĂŝ;ϮϬϭϭŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ͲϭϯϬϲϱϲϳϱůŝƚĂŝͿ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝǇƌĂŝƓƌĞŝŬƓƚŝůŝƚĂŝƐĂƌďĂĞƵƌĂŝƐ͕ŬƵƌŝƿŬƵƌƐĂƐǇƌĂĨŝŬƐƵŽƚĂƐůŝƚŽĂƚǎǀŝůŐŝƵ͕ƚŽĚĦůƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚŽƐƌŝǌŝŬŽƐŶĦƌĂ͘
&ŝŶĂŶƐŝŶĦƐŶƵŽŵŽƐƐČůǇŐŽƐĞŶĦƌĂŶƵŵĂƚǇƚĂĂƉƌŝďŽũŝŵƿĞŶĚƌŽǀĦƐǀĞŝŬůĂŝ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂŝƐƵĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝƐ͕ƉĂƉŝůĚŽŵŽŵŝƐƐŬŽůŽŵŝƐĂƌƉĂƉŝůĚŽŵĂŝůŐĂůĂŝŬĞ
ŶƵŽŵĂ͘
Ϯϭ sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵĂŝƌƉĂŶĂƵĚĂ
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦǇƌĂƐƵĚĂƌŝƵƐŝϰϬϱŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌēŝƿ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝĂƐŶƵŽŵŽũĂϮϬϱϴϵŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘EĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚƿ
ƐƵƚĂƌēŝƿǇƌĂϭϲϱ͕ŽϱϰƐƵƚĂƌēŝƿŐĂůŝŽũŝŵŽůĂŝŬĂƐďĂŝŐŝĂƐŝϮϬϭϯŵ͕͘ƚĂēŝĂƵƓŝĂƐƐƵƚĂƌƚŝƐŶƵŵĂƚŽŵĂƉƌĂƚħƐƚŝ͘sŝĚƵƚŝŶĦƐǀŝĞŶŽŵĦŶĞƐŝŽŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵŽƐǇƌĂ
ϮϬϰϯϲϬůŝƚƿ͘ϮϬϭϮŵ͘ĞŶĚƌŽǀĦŐĂǀŽϮϰϱϮϯϮϬůŝƚƵƐŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵƿ͕ŽϮϬϭϭŵ͘ͲϮϮϵϭϬϬϰůŝƚƵƐ͘
EĞĂƚƓĂƵŬŝĂŵƿŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌēŝƿŵŝŶŝŵĂůŝĂƐŶƵŽŵŽƐƉĂũĂŵĂƐƐƵĚĂƌŽ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϭϵϰϭϱϬϮ

ϭϯϵϲϯϮϯ

ϯϲϱϯϮϮϭ

ϭϴϬϬϮϵϳ

WŽƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

Ͳ

ϭϮϴϯϬϰ

ϱϱϵϰϳϮϯ

ϯϯϮϰϵϮϰ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦǇƌĂƐƵĚĂƌŝƵƐŝϮϱϮŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐ͕ƉĂŐĂůŬƵƌŝĂƐŶƵŽŵŽũĂƐŝϭϱϵϴϭŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘/ƓƓŝƿƐƵƚĂƌēŝƿϵϲ
ƐƵƚĂƌƚǇƐǇƌĂŶĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽƐ͕ŽŬŝƚŽƐƐƵƚĂƌƚǇƐǇƌĂƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽƐŝƌũƿŐĂůŝŽũŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐ͕ĞƐĂŶƚƉŽƌĞŝŬŝƵŝŝƌƓĂůŝŵƐƐƵƐŝƚĂƌƵƐ͕ďƵƐƉƌĂƚħƐŝĂŵĂƐ͘sŝĚƵƚŝŶĦƐ
ǀŝĞŶŽŵĦŶĞƐŝŽŶƵŽŵŽƐƐČŶĂƵĚŽƐǇƌĂϭϳϳϯϮϭůŝƚĂŝ͘ĞŶĚƌŽǀĦϮϬϭϮŵ͘ƉĂƚǇƌĦϮϭϮϳϴϱϬůŝƚČŶƵŽŵŽƐƐČŶĂƵĚƿ͕ŽϮϬϭϭŵ͘Ͳϭϯϲϳϵϲϭůŝƚƿ͘
DŝŶŝŵĂůŝĂƐŶƵŽŵŽƐťŵŽŬĂƐĂƚĞŝƚǇũĞƉĂŐĂůƐƵĚĂƌǇƚĂƐǀĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵĚĂƌŽ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

WĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐ
EƵŽǀŝĞŶĞƌŝƿŝŬŝƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ
WŽƉĞŶŬĞƌŝƿŵĞƚƿ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϰϮϰϴϲϯϯ

ϭϬϮϬϲϴϵ

ϭϯϲϰϳϯϮϳ

ϯϱϯϵϰϰϮ

ϭϯϲϳϴϳϮ
ϭϵϮϲϯϴϯϮ

ϯϭϬϳϭϱ
ϰϴϳϬϴϰϲ

ĞŶĚƌŽǀĦŶƵŽŵŽũĂƐŝǎĞŵħŝƓǀĂůƐƚǇďĦƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶƵŽŵŽƐƚĞƌŵŝŶĂƐǇƌĂϱͲϵϵŵ͘DĞƚŝŶŝƐŶƵŽŵŽƐŵŽŬĞƐƚŝƐϮϬϭϮŵ͘ƐƵĚĂƌŽĂƉŝĞϮϳϮƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌŝƐƵĚĂƌŝƵƐŝϮƉĂŶĂƵĚŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵƉĂŶĂƵĚŽƐŐĂǀĦũĂ ŝƐ͘aŝƿƐƵƚĂƌēŝƿƉĂŐƌŝŶĚƵĞŶĚƌŽǀĦŶƵŽŵŽũĂϭϭϱ͕ϭϭŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘
WĂŶĂƵĚŽƐďƻĚƵŶƵŽŵŽũĂŵŽƚƵƌƚŽůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďƵǀŽϭϯϴϵϵϵůŝƚĂƐ͘sŝĞŶĂƉĂŶĂƵĚŽƐƚĞŝŬŝŵŽƐƵƚĂƌƚŝƐǇƌĂƚĞŵŝŶƵŽƚĂ;ŝŬŝϮϬϭϱ
ŵ͘Ϳ͕ǀŝĞŶĂƐƵƚĂƌƚŝƐͲŶĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚĂ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƚƵƌŝƐƵĚĂƌŝƵƐŝϳϳƉĂŶĂƵĚŽƐƐƵƚĂƌƚŝƐƐƵƉĂŶĂƵĚŽƐĚĂǀĦũĂ ŝƐ͘aŝƿƐƵƚĂƌēŝƿƉĂŐƌŝŶĚƵĞŶĚƌŽǀĦŶƵŽŵŽũĂƐŝϮϴϱϬŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝƵƐŵĞƚƌƵƐƉĂƚĂůƉƿ͘
EĞƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽŵŝƐƐƵƚĂƌƚŝŵŝƐŶƵŽŵŽũĂŵĂϮϯϭϳŬǀĂĚƌĂƚŝŶŝĂŝŵĞƚƌĂŝƉĂƚĂůƉƿ͕ŬŝƚŽƐƐƵƚĂƌƚǇƐǇƌĂƚĞƌŵŝŶƵŽƚŽƐ;ŝŬŝϮϬϭϯͲϮϬϮϯŵ͘Ϳ͘
sĞŝŬůŽƐŶƵŽŵŽƐƐƵƚĂƌēŝƿƐČůǇŐŽƐĞŶĦƌĂŶƵŵĂƚǇƚĂĂƉƌŝďŽũŝŵƿĞŶĚƌŽǀĦƐǀĞŝŬůĂŝ͕ƐƵƐŝũƵƐŝĂŝƐƵĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝƐ͕ƉĂƉŝůĚŽŵŽŵŝƐƐŬŽůŽŵŝƐĂƌƉĂƉŝůĚŽŵĂ
ŝůŐĂůĂŝŬĞŶƵŽŵĂ͘
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ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ϮϮ /ůŐĂůĂŝŬĦƐŝƓŵŽŬŽƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ
ϮϬϭϭŵ͘ŝƌϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐŝůŐĂůĂŝŬĞƐŝƓŵŽŬĂƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐƐƵĚĂƌŽŝůŐĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͕ƐƵƐŝũħƐƵǀŝĞŶŬĂƌƚŝŶĦŵŝƐ
ŝƓŵŽŬŽŵŝƐŝƓĞŝŶĂŶƚŝĞŵƐťƉĞŶƐŝũČĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͘^ƵƓŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿĂƉƐŬĂŝƚǇŵƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐČŶĂƵĚŽƐťƚƌĂƵŬƚŽƐťĞŶĚƌŽǀĦƐďĞŶĚ ƌƿũƿƉĂũĂŵƿ
ĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐŬŝƚƿƐČŶĂƵĚƿƐƚƌĂŝƉƐŶť͘
ĞŵŝĂƵƉĂƚĞŝŬŝĂŵĂƐƉĞŶƐŝũŝŶŝƿŝƓŵŽŬƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵŽĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐŬŝƚŝŵĂƐ͗
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

ϮϬϴϴϯϬϴ

WĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ

Ϯϴϰϵϲ

ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

ϮϭϭϲϴϬϰ

WĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐƉƌŝĞůĂŝĚŽƐ͕ŶĂƵĚŽƚŽƐťǀĞƌƚŝŶĂŶƚƉĞŶƐŝũŝŶŝƿŝƓŵŽŬƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐĚĂƌďƵŽƚŽũĂŵƐ͕ǇƌĂƓŝŽƐ͗

ŝƐŬŽŶƚŽŶŽƌŵĂ
ĂƌďƵŽƚŽũƿŬĂŝƚŽƐƌŽĚŝŬůŝƐ
DĞƚŝŶŝƐĂƚůǇŐŝŶŝŵŽĂƵŐŝŵĂƐ

ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϱ͕ϳϭƉƌŽĐ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϱ͕ϳϲƉƌŽĐ͘

ϭϱƉƌŽĐ͘

ϭϱƉƌŽĐ͘

ϯƉƌŽĐ͘

ϯƉƌŽĐ͘

Ϯϯ ŽƚĂĐŝũŽƐŝƌƐƵďƐŝĚŝũŽƐ
ĞŶĚƌŽũŝǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϭϵϭϮϮϬ

'ĂƵƚĂĚŽƚĂĐŝũĂ

ϯϮϲϱ

WĂŶĂƵĚŽƚĂĚŽƚĂĐŝũĂ

;ϯϮϲϱͿ

EƵƌĂƓǇƚĂĚŽƚĂĐŝũĂ

;ϰϴͿ

ĞŶĚƌŽũŝǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϭϭϵϭϭϳϮ

^ƵŬĂƵƉƚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

;ϭϭϵϬϮϳϮͿ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂƵǎůĂŝŬŽƚĂƌƉť

Ͳ

^ƵŬĂƵƉƚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝũĂϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

;ϭϭϵϬϮϳϮͿ

'ƌǇŶŽũŝůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϵϰϴ

'ƌǇŶŽũŝůŝŬƵƚŝŶĦǀĞƌƚĦϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘

ϵϬϬ

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

'ĂƵƚŝŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝ
dĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵŬĂƵƉƚŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
^ƵŬĂƵƉƚĂƐĂƚŽƐƚŽŐƿƌĞǌĞƌǀĂƐ
<ŝŶƚĂŵŽƐĚĂƌďŽƵǎŵŽŬĞƐēŝŽĚĂůŝĞƐƐƵŬĂƵƉŝŵĂƐ
<ŝƚĂ

;ĂͿ
;ďͿ

ϮϬϲϮϯϯϬϵ
ϮϭϳϬϵϳϲϱ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϭϳϳϴϭϳϮϮ
Ϯϭϲϵϵϭϲϰ

ϲϵϭϯϮϯϬ

ϱϴϵϴϱϴϳ

ϭϱϬϵϮϰϯ
ϭϭϱϱϬϬ

ϭϲϲϱϯϴϭ
ϴϮϱϬϬ

ϱϬϴϳϭϬϰϳ

ϰϳϭϮϳϯϱϰ

ĂͿ'ĂƵƚƵƐŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝƵƐĂƉŵŽŬĦũŝŵƵƐĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝƐƵĚĂƌŽŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝĂŝĂƉŵŽŬĦũŝŵĂŝƵǎƉƌĞŶƵŵĞƌĂƚČ͘
ďͿ'ĂůƵƚŝŶŝƿĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƿƐƵŬĂƵƉƚĂƐƐČŶĂƵĚĂƐƐƵĚĂƌŽŝƓƵǎƐŝĞŶŝŽƉĂƓƚƿŐĂƵƚŽƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƵƐŐĂůƵƚŝŶĂŝƐƵĚĞƌŝŶƚŽƐŝƌƐČƐŬĂŝƚŽƐƵǎũĂƐďƵƐŐĂƵƚŽƐ
ƚŝŬƉŽŬŝĞŬǀŝĞŶŽƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚƿĚĂƚŽƐ͘
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2012 M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
Ϯϲ <ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

^ƵĚĂƌďŽƐĂŶƚǇŬŝĂŝƐƐƵƐŝũħťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
DŽŬĞƐēŝĂŝ;ŝƓƐŬǇƌƵƐƉĞůŶŽŵŽŬĞƐƚťͿ
<ŝƚĂ
<ŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ

ϮϲϬϱϵϰϭ
ϱϴϯϳϱϱ
ϭϮϰϵϲ
ϯϮϬϮϭϵϮ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘
ϮϳϰϮϬϰϬ
ϳϲϲϱϴϯ
ϲϮϰϵ
ϯϱϭϰϴϳϮ

Ϯϳ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƌŝǌŝŬŽƐǀĂůĚǇŵĂƐ
<ƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂĚŽǀǇďĦŵĂŶŽ͕ũŽŐŵĂŬƐŝŵĂůŝŬƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬĂǇƌĂůǇŐŝŝƓƉŝƌŬĦũƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ŬŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ƉŝŶŝŐƿŝƌƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƿƐƵŵĂŝ͕
ĂƚĦŵƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚƵƐǀĞƌƚĦƐƐƵŵĂǎĦũŝŵŽŶƵŽƐƚŽůŝƵƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐďƻŬůĦƐĂƚĂƐŬĂŝƚŽƐƐƵĚĂƌǇŵŽĚŝĞŶČ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽƐŬƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬŽƐ
ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝũŽƐ͘<ƌĞĚŝƚŽƌŝǌŝŬĂǇƌĂǀĂůĚŽŵĂƌĞŐƵůŝĂƌŝĂŝĂƚůŝĞŬĂŶƚƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐƉƌŽĐĞĚƻƌĂƐ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝČƐŬŽůŝŶŝŶŬƿƉƌŝĞǎŝƻƌČ͕ǇƉĂēƐƚĂŵďŝĂƵƐŝƿŬůŝĞŶƚƿ
ƐƚĞďĦũŝŵČŝƌĂŶĂůŝǌħ͕ƐŝĞŬŝĂŶƚŶƵŵĂƚǇƚŝŐĂůŝŵĂƐũƿŵŽŬƵŵŽƉƌŽďůĞŵĂƐĂƚĞŝƚǇũĞŝƌŬƚ͘ͿŝƌĂƚŝƚŝŶŬĂŵƿŬƌĞĚŝƚĂǀŝŵŽƐČůǇŐƿŶĂƵĚŽũŝŵČ͘<ĂƐŵĦŶĞƐť
ǀĞƌƚŝŶĂŵŽƐĂƚƐŬŝƌƿǀĂƌƚŽƚŽũƿŝƌŐƌƵƉŝƿƐŬŽůŽƐŝƌǀĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐĞŶĚƌŽǀĦƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƚǀĂƌŬĂǇƌĂƉƌŝŝŵĂŵĂƐƐƉƌĞŶĚŝŵĂƐĚĦůŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦƐ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵŽĂƉƐŬĂŝƚǇŵŽ͘
WĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐƌŝǌŝŬĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐƉĂũĂŵŽƐŝƌƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚĂŝŝƓťƉƌĂƐƚŝŶĦƐǀĞŝŬůŽƐŝƓĞƐŵĦƐǇƌĂŶĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵŝŶƵŽƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵƿƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵƿƌŝŶŬŽũĞ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƚƵƌŝ
ƌĞŝŬƓŵŝŶŐŽƉĂůƻŬĂŶĂƐƵǎĚŝƌďĂŶēŝŽƚƵƌƚŽ͘
ŝĚǎŝČũČĚĂůťĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿƐŬŽůƿƐƵĚĂƌŽƉĂƐŬŽůŽƐƐƵŬŝŶƚĂŵĂƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͕ŬƵƌŝǇƌĂƐƵƐŝũƵƐŝƐƵs/>/KZŝƌƐƵŬƵƌŝĂƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐƌŝǌŝŬČ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞďƵǀŽƐƵĚĂƌŝƵƐŝũŽŬŝƿƉĂůƻŬĂŶƿĚƌĂƵĚŝŵŽƐĂŶĚŽƌŝƿŝƌŶĞƚƵƌĦũŽũŽŬŝƿƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵŽƐ ƌŝǌŝŬČǀĂůĚĂŶēŝƿ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƿ͘
dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬƚŽũĞůĞŶƚĞůĦũĞĂƚƐŬůĞŝĚǎŝĂŵĂƐĞŶĚƌŽǀĦ ƐƉĞůŶŽƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐũĂƵƚƌƵŵĂƐŐĂůŝŵŝĞŵƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵƿƉŽŬǇēŝĂŵƐ͕ǀŝƐƵƐŬŝƚƵƐŬŝŶƚĂŵƵŽƐŝƵƐ
ůĂŝŬĂŶƚƉĂƐƚŽǀŝĂŝƐ;ŬĞŝēŝĂŶƚƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵČͿ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐŶƵŽƐĂǀǇďĞŝťƚĂŬŽƐ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐĞŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿƉĞůŶŽťƚĂŬČ͕ŶĦƌĂ͘

WĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͬ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ
ƉƌŽĐĞŶƚŝŶŝĂŝƐ
ƉƵŶŬƚĂŝƐ

ϮϬϭϭŵ͘

8ƚĂŬĂƉĞůŶƵŝ
ƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐ

>ŝƚĂŝ

нϬ͕Ϯ

;ϰϮϴϲϵͿ

>ŝƚĂŝ

ͲϬ͕Ϯ

ϰϮϴϲϵ

ƵƌĂŝ

нϬ͕Ϯ

;ϵϱϲͿ

ƵƌĂŝ

ͲϬ͕ϭ

ϰϳϴ

>ŝƚĂŝ

нϬ͕ϰ

;ϴϱϮϯϵͿ

>ŝƚĂŝ

ͲϬ͕ϭ

ϮϭϯϭϬ

ϮϬϭϮŵ͘

sĂůŝƵƚƿŬƵƌƐƿƌŝǌŝŬĂ
WĂŐƌŝŶĚŝŶĦǀĂůŝƵƚŽƐƌŝǌŝŬĂ͕ƐƵŬƵƌŝĂƐƵƐŝĚƵƌŝĂĞŶĚƌŽǀĦ͕ŬǇůĂĚĦůƚŽ͕ŬĂĚĞŶĚƌŽǀĦǀǇŬĚŽƉĂƓƚŽǀĞŝŬůČƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƵŵĂƐƚƵ͘WŝŶŝŐŝŶŝƐǀŝĞŶĞƚĂƐ͕ŬƵƌŝƐ
ŶƵŵĂƚǇƚĂƐWĂƐĂƵůŝŶĦũĞƉĂƓƚŽŬŽŶǀĞŶĐŝũŽũĞŝƌŬƵƌŝƐĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝŶĂƵĚŽũĂŵĂƐƐƵƚĞŝŬƚŽŵƐŝƌŐĂƵƚŽŵƐƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦŵƐƉĂƓƚŽƉĂƐůĂƵŐŽŵƐťǀĞƌƚŝŶƚŝͲ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽũŝƐŬŽůŝŶŝŵŽƐŝƚĞŝƐĦ;yZͿ͕ƚĂēŝĂƵĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵƵƐƐƵƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝĂŝƐƉĂƓƚĂŝƐĞŶĚƌŽǀĦĚŝĚǎŝČũĂĚĂůŝŵŝǀǇŬĚŽĞƵƌĂŝƐ͘EƵŽϮϬϬϮŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮĚ͘ůŝƚĂƐ
ďƵǀŽƐƵƐŝĞƚĂƐƐƵĞƵƌƵƐĂŶƚǇŬŝƵϭ>d>сϯ͕ϰϱϮϴhZ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐƉŽůŝƚŝŬĂǇƌĂƐƵĚĞƌŝŶƚŝƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƵƐŝƓůĂďĂŝƚŝŬĦƚŝŶƿďƻƐŝŵƿƉĂƌĚĂǀŝŵƿƐƵƉŝƌŬŝŵĂŝƐ
ŬŝĞŬǀŝĞŶĂƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚĂ͘ĞŶĚƌŽǀĦŶĞƐŝŶĂƵĚŽũĂũŽŬŝŽŵŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶĦŵŝƐƉƌŝĞŵŽŶĦŵŝƐ͕ƉĂĚĞĚĂŶēŝŽŵŝƐǀĂůĚǇƚŝƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůŝƵƚŽƐƌŝǌŝŬČ͘ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭ
ŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉŝŶŝŐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐŝƌƉŝŶŝŐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝƐŬŝƌƚŝŶŐŽŵŝƐǀĂůŝƵƚŽŵŝƐďƵǀŽƚŽŬŝĞ͗
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
dƵƌƚĂƐ

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

ϯϳϬϳϯϱϰϬ
ϭϬϬϬϮϭϵϮ
ϭϬϳϴϭ
ϭϯϳϵϴϮϭϵ
Ͳ
ϯϬϲϭϴ
ϲϬϵϭϱϯϱϬ

23


8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽͲ
ũŝŵĂŝ
ϴϳϮϲϮϲϵϭ
ϭϱϱϯϮϳϴϬ
ϭϳϴϬϮϵϭ
ϭϰϮϲϴϭϭϳ
ϭϮϬϬϳ
Ͳ
ϭϭϴϴϱϱϴϴϲ

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘
dƵƌƚĂƐ
Ϯϱϯϲϯϵϵϱ
ϭϬϭϰϲϮϲϮ
ϳϭϯϬϰ
ϭϯϲϱϴϵϲϭ
Ͳ
Ͳ
ϰϵϮϰϬϱϮϮ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽͲ
ũŝŵĂŝ
ϴϯϱϯϲϭϯϳ
ϭϰϲϲϴϰϬϳ
ϲϲϰϭϴϰ
ϭϮϰϬϵϬϲϲ
Ͳ
Ͳ
ϭϭϭϮϳϳϳϵϰ

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ
Ϯϳ &ŝŶĂŶƐŝŶĦƐƌŝǌŝŬŽƐǀĂůĚǇŵĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
dŽůŝĂƵƉĂƚĞŝŬƚŽũĞůĞŶƚĞůĦũĞĂƚƐŬůĞŝĚǎŝĂŵĂƐĞŶĚƌŽǀĦ ƐƉĞůŶŽƉƌŝĞƓŵŽŬĞƐēŝƵƐũĂƵƚƌƵŵĂƐŐĂůŝŵŝĞŵƐǀĂůŝƵƚƿŬƵƌƐƿƉŽŬǇēŝĂŵƐ͕ǀŝƐƵƐŬŝƚƵƐŬŝŶƚĂŵƵŽƐŝƵƐ
ůĂŝŬĂŶƚŬŽŶƐƚĂŶƚŽŵŝƐ;ĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚťƉŝŶŝŐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿƚŝŬƌƿũƿǀĞƌēŝƿƉŽŬǇēŝƵƐͿ͘

sĂůŝƵƚŽƐŬƵƌƐŽ
ƉĂĚŝĚĦũŝŵĂƐͬ
8ƚĂŬĂƉĞůŶƵŝ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐ 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

>ŝŬǀŝĚƵŵŽƌŝǌŝŬĂ
ĞŶĚƌŽǀĦƐƉŽůŝƚŝŬĂǇƌĂƉĂůĂŝŬǇƚŝƉĂŬĂŶŬĂŵČŐƌǇŶƿũƿƉŝŶŝŐƿŝƌŐƌǇŶƿũƿƉŝŶŝŐƿĞŬǀŝǀĂůĞŶƚƿŬŝĞŬťĂƌďĂƵǎƐŝƚŝŬƌŝŶƚŝĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵČĂƚŝƚŝŶŬĂŵŽŬŝĞŬŝŽŬƌĞĚŝƚŽ
ůŝŶŝũƿƉĂŐĂůďĂ͕ƐŝĞŬŝĂŶƚťǀǇŬĚǇƚŝƐĂǀŽƐƚƌĂƚĞŐŝŶŝƵŽƐĞƉůĂŶƵŽƐĞŶƵŵĂƚǇƚƵƐťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƵƐ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐůŝŬǀŝĚƵŵŽ;ƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŝƓǀŝƐŽͬƉĞƌ
ǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐŵŽŬĦƚŝŶƿƐƵŵƿŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽͿŝƌƐŬƵďĂƵƐƉĂĚĞŶŐŝŵŽ;;ƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝŽƚƵƌƚŽŝƓǀŝƐŽͲĂƚƐĂƌŐŽƐͿͬƉĞƌǀŝĞŶĞƌŝƵƐŵĞƚƵƐŵŽŬĦƚŝŶƿ
ƐƵŵƿŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽͿƌŽĚŝŬůŝĂŝϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĂƚŝƚŝŶŬĂŵĂŝďƵǀŽϬ͕ϵϲŝƌϬ͕ϵϭ;Ϭ͕ϳŝƌϬ͕ϲϲͲϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘Ϳ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƉůĂŶƵŽũĂŐĞƌŝŶƚŝůŝŬǀŝĚƵŵČŝůŐŝŶĚĂŵĂĂƚƐŝƐŬĂŝƚǇŵŽƐƵƚŝĞŬĦũĂŝƐůĂŝŬŽƚĂƌƉŝƵƐ͕ŶƵŵĂƚǇĚĂŵĂĂǀĂŶƐŝŶŝƵƐĂƉŵŽŬĦũŝŵƵƐƐƵƚĂƌƚǇƐĞƐƵƉĂƐůĂƵŐƿ
ƉŝƌŬĦũĂŝƐŝƌƚƌƵŵƉŝŶĚĂŵĂĂƉŵŽŬĦũŝŵŽƚĞƌŵŝŶƵƐ͘
ĞŵŝĂƵƉĂƚĞŝŬƚĂůĞŶƚĞůĦĂƉŝďĞŶĚƌŝŶĂĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶƵƐϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ƉĂŐĂůŶĞĚŝƐŬŽŶƚƵŽƚƵƐ
ŵŽŬĦũŝŵƵƐ͘

WĂƌĞŝŬĂůĂǀƵƐ /ŬŝϯŵĦŶĞƐŝƿ

EƵŽϯŝŬŝϭϮ
ŵĦŶĞƐŝƿ

EƵŽϭŝŬŝϱ
ŵĞƚƿ

WŽϱŵĞƚƿ

/ƓǀŝƐŽ

WĂƐŬŽůŽƐŝƌťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂŝ͕ŬƵƌŝĞŵƐ
ŶƵƐƚĂƚǇƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ

Ͳ

ϭϴϱϯϵϱ

ϱϱϲϭϴϰ

Ϯϵϲϲϯϭϱ

ϮϰϵϯϵϯϱϬ

ϮϴϲϰϳϮϰϰ

^ŬŽůŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐŝƌŬŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

Ͳ
Ͳ

ϰϴϮϮϲϬϭϰ

ϮϭϳϬϵϳϲϱ

ϭϯϴϴϭϰϬϬ

Ͳ

ϴϯϴϭϳϭϳϵ

ϰϴϰϭϭϰϬϵ

ϮϮϮϲϱϵϰϵ

ϭϲϴϰϳϳϭϱ

ϮϰϵϯϵϯϱϬ

ϭϭϮϰϲϰϰϮϯ

WĂƐŬŽůŽƐŝƌťƐŝƐŬŽůŝŶŝŵĂŝ͕ŬƵƌŝĞŵƐ
ŶƵƐƚĂƚǇƚŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ

Ͳ

ϰϮϱϵϱϬ

ϵϲϮϯϮϭ

ϳϱϳϲϴϯϮ

ϮϬϱϲϱϱϲϭ

ϮϵϱϯϬϲϲϰ

^ŬŽůŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐŝƌŬŝƚŽƐŵŽŬĦƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ
ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ůŝŬƵƚŝƐ

Ͳ
Ͳ

ϰϬϲϮϯϴϱϯ

Ϯϭϲϵϵϭϲϰ

ϭϯϴϴϭϰϬϬ

Ͳ

ϳϲϮϬϰϰϭϳ

ϰϭϬϰϵϴϬϯ

ϮϮϲϲϭϰϴϱ

ϮϭϰϱϴϮϯϮ

ϮϬϱϲϱϱϲϭ

ϭϬϱϳϯϱϬϴϭ

&ŝŶĂŶƐŝŶŝƿŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƿƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦ
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝĂŝĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝƐƚƵƌƚĂƐŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ͕ŶĞĂƚƐƉŝŶĚĦƚŝƚŝŬƌČũĂǀĞƌƚĞ͕ǇƌĂƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚŽƐŐĂƵƚŝŶŽƐƐƵŵŽƐ͕ƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚŽƐƐŬŽůŽƐ͕
ŝůŐĂůĂŝŬĦƐŝƌƚƌƵŵƉĂůĂŝŬĦƐƐŬŽůŽƐ͘
dŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦǇƌĂĂƉŝďƌĦǎŝĂŵĂŬĂŝƉƐƵŵĂ͕ƵǎŬƵƌŝČŐĂůŝďƻƚŝĂƉƐŝŬĞŝƐƚĂƚƵƌƚƵĂƌƉĂƐůĂƵŐŽŵŝƐĂƌďĂŬƵƌŝĂŐĂůŝďƻƚŝƵǎƐŬĂŝƚǇƚĂƐƚĂƌƉƵƐĂǀŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂƐ
ƚĂƌƉŶĞƐƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿ͕ŬƵƌŝŽƐŬĞƚŝŶĂƉŝƌŬƚŝ;ƉĂƌĚƵŽƚŝͿƚƵƌƚČĂƌďĂƵǎƐŬĂŝƚǇƚŝƚĂƌƉƵƐĂǀŝŽťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵČ͘dŝŬƌŽũŝĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿ
ǀĞƌƚĦǇƌĂƉĂƌĞŵƚĂŬŽƚŝƌƵŽũĂŵŽŵŝƐƌŝŶŬŽƐŬĂŝŶŽŵŝƐ͕ĚŝƐŬŽŶƚƵŽƚƿƉŝŶŝŐƿƐƌĂƵƚƿŵŽĚĞůŝĂŝƐĂƌďĂŽƉĐŝŽŶƿŬĂŝŶƿŵŽĚĞůŝĂŝƐ͕ƉƌŝŬůĂƵƐŽŵĂŝŶƵŽĂƉůŝŶŬǇďŝƿ͘

ĞŶĚƌŽǀĦƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽŝƌĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ďĂůĂŶƐŝŶĦǀĞƌƚĦǇƌĂĂƌƚŝŵĂũƿƚŝŬƌĂũĂŝǀĞƌƚĞŝ͘
WĂƐŬŽůƿ͕ŬŝƚƿĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŬŝƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶŝŽƚƵƌƚŽƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦďƵǀŽĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂŶĂƵĚŽũĂŶƚƌŝŶŬŽƐƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵČ͘
<ŝĞŬǀŝĞŶŽƐƌƻƓŝĞƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝŝƌťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŵƐťǀĞƌƚŝŶƚŝǇƌĂŶĂƵĚŽũĂŵŝƚŽŬŝĞŵĞƚŽĚĂŝŝƌƉƌŝĞůĂŝĚŽƐ͗
;ĂͿdƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿ͕ƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿƉƌĞŬǇďŽƐŝƌŬŝƚƿƐŬŽůƿŝƌƚƌƵŵƉĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿĂƉƐŬĂŝƚŝŶĦǀĞƌƚĦǇƌĂĂƌƚŝŵĂũƿƚŝŬƌĂũĂŝǀĞƌƚĞŝĚĦů
ƚƌƵŵƉŽũƿůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽ͘
;ďͿ/ůŐĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦŶƵƐƚĂƚŽŵĂǀĂĚŽǀĂƵũĂŶƚŝƐƚŽŬŝŽƐƉĂƚĂƌƉĂŶĂƓŝŽƐƉĂƐŬŽůŽƐƌŝŶŬŽƐŬĂŝŶĂĂƌďĂƉĂůƻŬĂŶƿŶŽƌŵĂ͕ŬƵƌŝǇƌĂƚĂŝŬŽŵĂƚƵŽŵĞƚƵ
ƚŽŬŝŽƉĂƚƚĞƌŵŝŶŽƐŬŽůŽŵƐ͘/ůŐĂůĂŝŬŝƿƐŬŽůƿ͕ƵǎŬƵƌŝĂƐŵŽŬĂŵŽƐŬŝŶƚĂŵŽƐƉĂůƻŬĂŶŽƐ͕ƚŝŬƌŽũŝǀĞƌƚĦǇƌĂĂƌƚŝŵĂũƿĂƉƐŬĂŝƚŝŶĞŝǀĞƌƚĞŝ͘
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ĞŶĚƌŽǀĦǀĂůĚŽŬĂƉŝƚĂůŽƐƚƌƵŬƚƻƌČďĞŝũťŬŽƌĞŐƵŽũĂ͕ĂƚƐŝǎǀĞůŐĚĂŵĂťĞŬŽŶŽŵŝŶŝƿƐČůǇŐƿƉŽŬǇēŝƵƐďĞŝǀĞŝŬůŽƐƌŝǌŝŬŽƐƉŽďƻĚť͘^ŝĞŬŝĂŶƚƉĂůĂŝŬǇƚŝĂƌ
ŬŽƌĞŐƵŽƚŝŬĂƉŝƚĂůŽƐƚƌƵŬƚƻƌČ͕ĞŶĚƌŽǀĦŐĂůŝŬŽƌĞŐƵŽƚŝĚŝǀŝĚĞŶĚ ƿŝƓŵŽŬĦũŝŵČĂŬĐŝŶŝŶŬĂŵƐ͕ŐƌČǎŝŶƚŝŬĂƉŝƚĂůČĂŬĐŝŶŝŶŬĂŵƐĂƌŝƓůĞŝƐƚŝŶĂƵũĂƐĂŬĐŝũĂƐ͘
ZĞŝŬƓŵŝŶŐƿƉŽŬǇēŝƿ͕ƐƵƐŝũƵƐŝƿƐƵŬĂƉŝƚĂůŽǀĂůĚǇŵŽƚŝŬƐůĂŝƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĂƌƉƌŽĐĞƐĂŝƐĨŝŶĂŶƐŝŶŝĂŝƐŵĞƚĂŝƐ͕ƉĂƐŝďĂŝŐƵƐŝĂŝƐϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͕ŶĞďƵǀŽ͘
ĞŶĚƌŽǀĦǀĞƌƚŝŶĂŬĂƉŝƚĂůČŶĂƵĚŽĚĂŵĂťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐĂŶƚǇŬŝŽŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚČ͘<ĂƉŝƚĂůČƐƵĚĂƌŽƉĂƉƌĂƐƚŽƐŝŽƐĂŬĐŝũŽƐ͕ƌĞǌĞƌǀĂŝ͕
ŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚĂƐƉĞůŶĂƐ͘
ϮϬϭϮŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

ϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽ
ϯϭĚ͘

/ůŐĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ;ťƐŬĂŝƚĂŶƚĂƚŝĚĦƚƵŽƐŝƵƐŵŽŬĞƐēŝƵƐŝƌĚŽƚĂĐŝũĂƐͿ

ϯϲϯϭϭϱϯϴ

dƌƵŵƉĂůĂŝŬŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝ
8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƓǀŝƐŽ

ϴϮϱϰϱϮϰϴ

ϳϰϳϴϮϬϬϴ

ϭϭϴϴϱϲϳϴϲ

ϭϭϭϮϳϴϳϰϮ

EƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ

ϭϭϯϳϬϱϲϲϭ

ϭϭϯϴϭϬϳϲϯ

ϭ͕Ϭϱ

ϭ͕ϬϮ

8ƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵƿŝƌŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐĂŶƚǇŬŝƐ

ϯϲϰϵϲϳϯϰ

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

ϰϯϮ

DŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵĂƐ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

ϭϭϯϳϬϲ

DŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐƵŵĂ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
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2012
M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

Ϯϴ <ĂƉŝƚĂůŽǀĂůĚǇŵĂƐ;ƚħƐŝŶǇƐͿ
EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬŝŽƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ;ŵĞƚŽĚĂƐͿ͗
ϮϰϵϬϮϬ

DŽŬĦũŝŵŽƉĂƐůĂƵŐƿĂƉǇǀĂƌƚŽƐŵĦŶĞƐŝŶŝƐǀŝĚƵƌŬŝƐ;DWDsͿ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

ϯϮϲϴ

WĞƌƐŬĂŝēŝƵŽƚĂDWDsƐƵŵĂ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ͗

ϲϵϭ

ϰƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŝŬŝϱŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ
Ϯ͕ϱƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŶƵŽϱŵůŶ͘hZŝŬŝϭϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

ϰϯϮ

ϭƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŶƵŽϭϬŵůŶ͘hZŝŬŝϭϬϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

Ϯϭϰϱ

Ϭ͕ϱƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐŶƵŽϭϬϬŵůŶ͘hZŝŬŝϮϱϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

Ͳ

Ϭ͕ϮϱƉƌŽĐ͘DWDsĚĂůŝĞƐƉĞƌϮϱϬŵůŶ͘hZ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

Ͳ

EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬŝƐ;ĚŝĚĞƐŶŝƐŝƓŵŝŶŝŵĂůĂƵƐŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƌĞŝŬĂůĂǀŝŵŽŝƌ
ĂƉƐŬĂŝēŝƵŽƚŽŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉŽƌĞŝŬŝŽͿ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

ϯϮϲϴ

ĞŶĚƌŽǀĦƐ͕ŬĂŝƉŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐ͕ŶƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƐŬĂŝēŝĂǀŝŵĂƐ͗
8ƐƚĂƚŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐďĞƉƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚƿũƿĂŬĐŝũƿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ

ϭϭϯϬϳϰ

ƚƐĂƌŐŽƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ĂƚƐĂƌŐŽƐƌĞǌĞƌǀĂƐͿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ

Ͳ

<ĂƉŝƚĂůŽƌĞǌĞƌǀĂƐ;ĞŵŝƐŝŶŝƐƐŬŝƌƚƵŵĂƐͿďĞƐƵƉƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚƿũƿĂŬĐŝũƿŝƓůĞŝĚŝŵƵƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵŵŽƐ
;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
WƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚŽũŽƉĞůŶŽĚĂůŝƐ͕ŬƵƌŝŽƐŶĞŶƵŵĂƚŽŵĂŝƓŵŽŬĦƚŝĚŝǀŝĚĞŶĚĂŝƐ͕ĂƌďĂ
ƉƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿŶƵŽƐƚŽůŝƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ
ŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿƉĞůŶĂƐŝƌ;ĂƌďĂͿƉĂƐŬƵƚŝŶŝƿƉƌĂĦũƵƐŝƿŵĞƚƿŶĞƉĂƐŬŝƌƐƚǇƚĂƐŝƐƉĞůŶĂƐ͕ĚĦůŬƵƌŝŽ
ƉĂƐŬŝƌƐƚǇŵŽǀŝƐƵŽƚŝŶŝƐĂŬĐŝŶŝŶŬƿƐƵƐŝƌŝŶŬŝŵĂƐĚĂƌŶĞƉƌŝĦŵĦƐƉƌĞŶĚŝŵŽ;ƚƻŬƐƚ͘>ƚͿ

Ͳ
Ͳ
ϰϴϰ

>ĦƓŽƐďĞŶĚƌĂŝŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐƌŝǌŝŬĂŝĚĞŶŐƚŝ

Ͳ

WƌŝǀŝůĞŐŝũƵŽƚŽƐŝŽƐĂŬĐŝũŽƐďĞŬĂƵƉŝĂŵŽũŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŝƌŶĞŶƵŽƐĂǀǇďĦƐǀĞƌƚǇďŝŶŝĂŝƉŽƉŝĞƌŝĂŝ
;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ

Ͳ

WƌŝǀĂůŽŵĂƐŝƐƌĞǌĞƌǀĂƐĂƌďĂƌĞǌĞƌǀŝŶŝƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ

ϭϰϳ

^ƵƉŝƌŬƚŽƐŶƵŽƐĂǀŽƐĂŬĐŝũŽƐ;ŶŽŵŝŶĂůŝŽũŝǀĞƌƚĦͿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ; ͲͿ

Ͳ

EĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƐŝƐƚƵƌƚĂƐ;ŐƌǇŶŽũŝǀĞƌƚĦͿ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ;ͲͿ

;ϰϭϲϬͿ

ŝŶĂŵƿũƿŵĞƚƿŶƵŽƐƚŽůŝĂŝ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ;ͲͿ

Ͳ

ƉƐŬĂŝēŝƵŽƚĂƐŵŽŬĦũŝŵŽťƐƚĂŝŐŽƐŶƵŽƐĂǀĂƐŬĂƉŝƚĂůĂƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ

ϭϬϵϱϰϱ

EƵŽƐĂǀŽŬĂƉŝƚĂůŽƉĞƌƚĞŬůŝƵƐ;ƚƻŬƐƚ͘ůŝƚƿͿ

ϭϬϲϮϳϳ

Ϯϵ EĞďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťƐŝƉĂƌĞŝŐŽũŝŵĂŝŝƌŶĞĂƉŝďƌĦǎƚƵŵĂŝ
ĞŶĚƌŽǀĦ ǇƌĂ ƐƵƚĞŝŬƵƐŝ ŐĂƌĂŶƚŝũƿ ŝƌ ůĂŝĚĂǀƵƐŝ ďĂŶŬĂŵƐ Ƶǎ ƉĞŶƐŝũƿ ŝƌ Ŭŝƚƿ ŝƓŵŽŬƿ ƉƌŝƐƚĂƚǇŵČ͘ ϮϬϭϮ ŵ͘ ŐƌƵŽĚǎŝŽ ϯϭ Ě͘ ƉĂƐŝƌĂƓǇƚŽƐ ƐŽĐŝĂůŝŶŝƿ ŝƓŵŽŬƿ
;ƉĞŶƐŝũƿŝƌƉĂƓĂůƉƿͿƉƌŝƐƚĂƚǇŵŽƐƵƚĂƌēŝƿťǀǇŬĚǇŵŽŐĂƌĂŶƚŝũŽƐƐƵĚĂƌĦϯϵϮϲϭϮϬϱůŝƚƿ͘
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
ƉĞůŝĂĐŝŶĦƐŝŶƐƚĂŶĐŝũŽƐƚĞŝƐŵĂƐŝĞƓŬŝŶťƉĂƚĞŶŬŝŶŽ͘>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐǇƌĂŝƓĚƵŽƚĂƐǀǇŬĚŽŵĂƐŝƐƌĂƓƚĂƐĚĦů>ŝĞƚƵǀŽƐĂƉĞůŝĂĐŝŶŝŽƚĞŝƐŵŽϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽ
ϮϴĚ͘ŶƵƚĂƌƚŝĞƐǀǇŬĚǇŵŽ͕>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŶĂƵĚĂŝ͕ŝƓ^ďĂŶŬŽƉƌŝƚĞŝƐƚŝϯϬϬϬϬϬϬůŝƚƿ͘dƵƌŝŵĂŝƐĚƵŽŵĞŶŝŵƐ^ďĂŶŬĂƐƌĞŶŐŝĂŝƌŬĞƚŝŶĂ
>ŝĞƚƵǀŽƐƵŬƓēŝĂƵƐŝĂũĂŵdĞŝƐŵƵŝƉĂƚĞŝŬƚŝŬĂƐĂĐŝŶťƐŬƵŶĚČĚĦů>ŝĞƚƵǀŽƐĂƉĞůŝĂĐŝŶŝŽƚĞŝƐŵŽϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘ŶƵƚĂƌƚŝĞƐƉĞƌǎŝƻƌĦũŝŵŽŬĂƐĂĐŝŶĞƚǀĂƌŬĂ͘
dŝŬĦƚŝŶĂ͕ũŽŐŐĂůƵƚŝŶŝƐŝƌŶĞƐŬƵŶĚǎŝĂŵĂƐƐƉƌĞŶĚŝŵĂƐ;>ŝĞƚƵǀŽƐƵŬƓēŝĂƵƐŝŽũŽƚĞŝƐŵŽͿƓŝŽũĞďǇůŽũĞŐĂůŝŝƌŶĞďƻƚŝƉƌŝŝŵƚĂƐϮϬϭϯŵ͕͘ŬĂĚĂŶŐŝďǇůĂǇƌĂ
ƐƵĚĦƚŝŶŐĂŬĞůŝĂŵĂŝƐƚĞŝƐĦƐĂŝƓŬŝŶŝŵŽďĞŝƚĂŝŬǇŵŽŬůĂƵƐŝŵĂŝƐ͕ďĞƚŽŐŝŶēĂƐǇƌĂůĂďĂŝĚŝĚĞůĦƐĂƉŝŵƚŝĞƐʹŐŝŶēŝũĂŵŽƐĂŶĚŽƌŝŽƐƵŵĂǇƌĂϭϳϯϴϭϰϬϬůŝƚƿ͕ƚĂŝƉ
ƉĂƚƌĞŝŬƓŵŝŶŐĂǇƌĂŝƌƚĂŝ͕ũŽŐďǇůĂǇƌĂŐƌŝŶĚǎŝĂŵĂƌĞŝŬƓŵŝŶŐƵǀŝĞƓŽũŽŝŶƚĞƌĞƐŽƉĂǎĞŝĚŝŵƵďĞŝĚĦůĂƵŬƓēŝĂƵŶƵƌŽĚǇƚŽďǇůŽƐƌĞŝŬƓŵŝŶŐƵŵŽǀŝƐŽŵƐƉƌŽĐĞƐŽ
ƓĂůŝŵƐ͘
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ŬĐŝŶĦďĞŶĚƌŽǀĦ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐ
2012
M. BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
Įmonės
kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
ϮϬϭϮD͘EZKs$^&/EE^/E$^d^</dK^
8ŵŽŶĦƐŬŽĚĂƐ͗ϭϮϭϮϭϱϱϴϳ͕ĂĚƌĞƐĂƐ͗:͘:ĂƐŝŶƐŬŝŽŐ͘ϭϲ͕sŝůŶŝƵƐ
(Visos
sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
;sŝƐŽƐƐƵŵŽƐƉĂƚĞŝŬƚŽƐůŝƚĂŝƐ͕ũĞŝŶĞŶƵƌŽĚǇƚĂŬŝƚĂŝƉͿ

ϯϬ ^ƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿƐĂŶĚŽƌŝĂŝ
/ƓŵŽŬŽƐǀĂĚŽǀǇďĞŝ

ϮϬϭϮ ŵ͘ ĚĂƌďŽ ƵǎŵŽŬĞƐƚŝƐ͕ ƐƵŵŽŬĦƚĂƐ ĞŶĚƌŽǀĦƐ ǀĂĚŽǀǇďĞŝ ;ϳ ǀĂĚŽǀ̌ŝͿ͕ ŝƓ ǀŝƐŽ ƐƵĚĂƌĦ ϳϱϴ ϬϮϱ ůŝƚƵƐ ;ϮϬϭϭ ŵ͘ ʹ ϲϲϴ ϯϯϱ ůŝƚƵƐ ʹ ϳ ǀĂĚŽǀĂŵƐͿ͘
ĞŶĚƌŽǀĦƐǀĂĚŽǀǇďĞŝŶĞďƵǀŽƐƵƚĞŝŬƚĂũŽŬŝƿƌĞŝŬƓŵŝŶŐƿƉĂƐŬŽůƿ͕ŐĂƌĂŶƚŝũƿ͕ŶĞďƵǀŽũŽŬŝƿŬŝƚƿŝƓŵŽŬĦƚƿĂƌƉƌŝƐŬĂŝēŝƵŽƚƿƐƵŵƿĂƌƚƵƌƚŽƉĞƌůĞŝĚŝŵŽ͘
^ĂŶĚŽƌŝĂŝƐƵŬŝƚŽŵŝƐƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƓĂůŝŵŝƐ
aĂůǇƐǇƌĂůĂŝŬŽŵŽƐƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐ͕ŬĂŝǀŝĞŶĂƓĂůŝƐƚƵƌŝŐĂůŝŵǇďħŬŽŶƚƌŽůŝƵŽƚŝŬŝƚČĂƌďĂŐĂůŝĚĂƌǇƚŝƌĞŝŬƓŵŝŶŐČťƚĂŬČŬŝƚĂŝƓĂůŝĂŝƉƌŝŝŵĂŶƚĨŝŶĂŶƐŝŶŝƵƐŝƌǀĞŝŬůŽƐ
ƐƉƌĞŶĚŝŵƵƐ͘ŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƓĂůǇƐͲƚĂŝǀĂůƐƚǇďĦƐťŵŽŶĦƐ͕ŬƵƌŝƿƐĂǀŝŶŝŶŬŽƚĞŝƐĞƐŝƌƉĂƌĞŝŐĂƐťŐǇǀĞŶĚŝŶĂ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂ;ŽĨŝĐŝĂůƵƐƐČƌĂƓĂƐƐŬĞůďŝĂŵĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽƚŝŶŬůĂƉǇũĞǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉ͘ůƚͿ͕ŝƌĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽ
ĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͕͞hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ͕hͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝΗ͘
ϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦďƵǀŽƐƵƚĞŝŬƵƐŝϲϬϬϬϬůŝƚƿƉĂƐŬŽůČĚƵŬƚĞƌŝŶĞŝťŵŽŶĞŝhͣ>WDŽŬĦũŝŵƿ^ƉƌĞŶĚŝŵĂŝΗ͕ϯϬϬϬϬůŝƚƿƉĂƐŬŽůČĚƵŬƚĞƌŝŶĞŝ
ťŵŽŶĞŝhͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞ŝƌϰϭϲϬϱϬϬ>ƚƉĂƐŬŽůČĚƵŬƚĞƌŝŶĞŝťŵŽŶĞŝhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ;ϭϬƉĂƐƚĂďĂͿ͘dĂŝƉƉĂƚĞŶĚƌŽǀĦϮϬϭϮ
ŵ͘ťŶĞƓĦϱϮϰϭϳϮϱůŝƚƿťŶĂƓČĚƵŬƚĞƌŝŶĦƐťŵŽŶĦƐhͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗŶƵŽƐƚŽůŝĂŵƐƉĂĚĞŶŐƚŝ͘ĞŶĚƌŽǀĦƐƐĂŶĚŽƌŝĂŝƐƵƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƓĂůŝŵŝƐƉĞƌϮϬϭϭŵ͘ŝƌ
ϮϬϭϮŵ͘ŝƌĂƚŝƚŝŶŬĂŵŝŐĂƵƚŝŶƿͬŵŽŬĦƚŝŶƿƐƵŵƿůŝŬƵēŝĂŝϮϬϭϭŵ͘ŝƌϮϬϭϮŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͗͘
^ƵƐŝũƵƐŝŽŵƐ
/ƓƐƵƐŝũƵƐŝƿ
WƌĞŬŝƿŝƌ
WƌĞŬŝƿŝƌ
ƓĂůŝŵƐ
ƓĂůŝƿŐĂƵƚŝŶĂ
ƉĂƐůĂƵŐƿ
ƉĂƐůĂƵŐƿ
ŵŽŬĦƚŝŶĂ
ƐƵŵĂ
ƉĂƌĚĂǀŝŵĂŝ
ƉŝƌŬŝŵĂŝ
ƐƵŵĂ
hͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚŽĨŝŶĂŶƐŝŶĦƐƉĂƐůĂƵŐŽƐ͞
ϮϬϭϭŵ͘
Ͳ
ϲϯ
Ͳ
ϲϯ
hͣĂůƚŝĐƉŽƐƚΗ
hͣ>WŵŽŬĦũŝŵƿƐƉƌĞŶĚŝŵĂŝΗ

ϮϬϭϮŵ͘

Ͳ

ϭϳϮϴϯϲ

Ͳ

ϮϬϭϭŵ͘

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱϬϬϲϲ
Ͳ

ϮϬϭϮŵ͘

Ϯϳϭϭϱϱϳ

ϲϮϴϴϭϳ

ϮϲϮϬϱϬϰ

ϱϭϱϵϴϮϮ

ϮϬϭϭŵ͘

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϮϬϭϮŵ͘

Ͳ

ϰϵϬ

Ͳ

ϲϬϵϵϬ
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ŝŶƚĞŐƌĂĐŝũŽƐ͘
^ĂŶĚŽƌŝĂŝƐƵƐƵƐŝũƵƐŝŽŵŝƐƓĂůŝŵŝƐĂƉŝŵĂťƉƌĂƐƚŝŶťƐƵǀĞŝŬůĂƐƵƐŝũƵƐŝƿƉƌĞŬŝƿŝƌƉĂƐůĂƵŐƿƉĂƌĚĂǀŝŵČŝƌƉŝƌŬŝŵČ͘
ĞŶĚƌŽǀĦǇƌĂƐƵƚĞŝŬƵƐŝϲϱϬϬϬϬ>ƚŐĂƌĂŶƚŝũƿĂƌůĂŝĚĂǀŝŵƿƐƵƐŝũƵƐŝŽŵƐƓĂůŝŵƐ͘ϮϬϭϮŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϯϭĚ͘ŝƓƐƵƐŝũƵƐŝƿƓĂůŝƿŐĂƵƚŝŶƿƐƵŵƿǀĞƌƚĦ
ŶĞďƵǀŽƐƵŵĂǎĦũƵƐŝ͘
ϯϭ WŽďĂůĂŶƐŝŶŝĂŝťǀǇŬŝĂŝ
ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϭϯĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƉĂƐŝƌĂƓĦŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐƐƵƚĂƌƚŝĞƐƉĂŬĞŝƚŝŵČƐƵ^ďĂŶŬƵ͘WĂŐĂůƓŝČƐƵƚĂƌƚťŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐůŝŵŝƚĂƐƉĂĚŝĚŝŶƚĂƐŝŬŝϯϬϬϬϬ
ϬϬϬ>ƚ͕ŽŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƐŝŬŝϮϬϭϰŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘
ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϭĚ͘ĞŶĚƌŽǀĦƉĂƐŝƌĂƓĦŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐƐƵƚĂƌƚŝĞƐƉĂŬĞŝƚŝŵČƐƵĂŶƐŬĞE<ͬ^͘WĂŐĂůƓŝČƐƵƚĂƌƚťŬƌĞĚŝƚŽůŝŶŝũŽƐůŝŵŝƚĂƐƉĂĚŝĚŝŶƚĂƐŝŬŝ
ϮϬϬϬϬϬϬϬ>ƚ͕ŽŐƌČǎŝŶŝŵŽƚĞƌŵŝŶĂƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂƐŝŬŝϮϬϭϰŵ͘ůĂƉŬƌŝēŝŽϮϮĚ͘
<ĂŝƉƉůĂēŝĂƵĂƉƌĂƓǇƚĂϮϵƉĂƐƚĂďŽũĞ͕ϮϬϭϯŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϮϴĚ͘ƉĞůŝĂĐŝŶĦƐŝŶƐƚĂŶĐŝũŽƐƚĞŝƐŵĂƐƉĂƚĞŶŬŝŶŽŝĞƓŬŝŶťĚĦůǎĞŵĦƐƐŬůǇƉŽƉŝƌŬŝŵŽͲƉĂƌĚĂǀŝŵŽ
ƐƵƚĂƌƚŝĞƐ͕ƐƵĚĂƌǇƚŽƐϮϬϬϴŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϭϮĚ͘ƚĂƌƉŬĐŝŶĦƐďĞŶĚƌŽǀĦƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƉĂƓƚĂƐŝƌhͣ^ŬĂůĂ͞ƉƌŝƉĂǎŝŶŝŵŽŶĞŐĂůŝŽũĂŶēŝĂŝƌƌĞƐƚŝƚƵĐŝũŽƐƚĂŝŬǇŵŽ͘
ϮϬϭϯŵ͘ďĂŶŬƌƵƚĂǀƵƐnŬŝŽďĂŶŬĂƐ͕ĞŶĚƌŽǀĦƐƚƵƌŝŵČŽǀĞƌĚƌĂĨƚČƉĞƌĦŵĦaŝĂƵůŝƿďĂŶŬĂƐ͘
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Valdybos
pirmininko
žodis
Gerbiamieji,
2012-ieji Lietuvos paštui buvo plėtros ir investicijų metai.
Į savo strategines veiklos sritis – kurjerių ir finansinių
paslaugų plėtojimą Lietuvos paštas 2012-aisiais investavo
19,7 mln. litų. Tai – ženkli suma, prisimenant, kad dar prieš
porą metų bendrovė skaičiavo milijoninius nuostolius.
Praėjusiais metais Lietuvos paštas įsigijo siuntų savitarnos terminalus valdančią bendrovę „Baltic Post“, per kurią
šiandien teikiamos kurjerių paslaugos. 2012
metų pabaigoje buvo pristatytas ir naujas finansinių paslaugų tinklas
„PayPost“.
Investicijos buvo būtinos, norint tinkamai pasiruošti šiems
2013-iesiems metams, kai nuo sausio 1 dienos Lietuvos
paštui tenka dirbti liberalioje pašto paslaugų rinkoje.
Šiandien Lietuvos paštas neturi jokių išskirtinių sąlygų konkuruodamas su daugiau kaip 70 pašto ir kurjerių paslaugas teikiančių įmonių visoje Lietuvoje.
Nors praėjusiais metais svarbiausias uždavinys buvo pasiruošti 2013-iesiems stiprinant savo pozicijas kurjerių ir finansinių paslaugų srityse, Lietuvos paštas ne
tik investavo, bet ir sugebėjo uždirbti grynojo pelno – 484 tūkst. litų.
Tikiuosi, kad praėjusių metų įdirbis per artimiausius metus leis pademonstruoti
dar geresnius Lietuvos pašto rezultatus.

Pagarbiai
Arijandas Šliupas
AB Lietuvos paštas valdybos pirmininkas
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Generalinės
direktorės
žodis
Brangieji,
2011 metais Lietuvos paštui po ilgos pertraukos uždirbus
pelno daugelis su optimizmu laukėme 2012 metų rezultatų.
Šiandien, prieš save matydama skaičius, galiu pasakyti, kad
antrus metus iš eilės Lietuvos paštas dirba pelningai.
Nors praėjusiais metais grynojo pelno uždirbome kiek
mažiau nei 2011-aisiais, 2012-aisiais gerokai daugiau investavome. Pernai investicijoms skyrėme beveik 19,7 mln. litų.
Pastaruosius dvejus metus bendrovės strateginius planus
ir investicijas dėliojome taip, kad būtume pasiruošę 2013
metams – pašto paslaugų rinkos liberalizacijos pradžiai
(nuo sausio 1 d.). Privalėjome tvirtai stovėti ant kojų, kad
galėtume konkuruoti su kitomis pašto ir kurjerių paslaugas
teikiančiomis bendrovėmis.
Vertindami praėjusių metų rezultatus galime drąsiai teigti, jog mums pavyko
pasiekti užsibrėžtą tikslą – Lietuvos paštas per kelerius metus ne tik sugebėjo
išbristi iš milijoninių nuostolių, bet ir sėkmingai įgyvendina ambicingus investicinius projektus.
Praėjusiais metais daugiausia investicijų skyrėme strateginėms Lietuvos pašto
sritims – kurjerių ir finansinėms paslaugoms vystyti. Didžioji dalis investicijų – 11,8
mln. litų – buvo skirta bendrovei „Baltic Post“, per kurią Lietuvos paštas šiandien
teikia kurjerių ir siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS 24 paslaugas, įsigyti.
2012-aisiais Lietuvos paštas nusipirko buvusio banko „Snoras“ mažmeninį tinklą,
kurį sudarė 214 bankelių. Dar praėjusių metų pabaigoje šiuose skyriuose, pervadintuose į „PayPost“, pradėjome teikti finansines paslaugas.
Kaip ir iki šiol, daug dėmesio skyrėme pašto tinklo atnaujinimui. Bendrovė 2012
metais atnaujino devynis paštus: du Vilniuje ir po vieną Kaune, Klaipėdoje,
Ukmergėje, Palangoje, Varėnoje, Naujojoje Akmenėje ir Rokiškyje. Taip pat
tęsėme Kaune esančio Biruliškių logistikos centro rekonstrukciją.
Pernai Lietuvos paštas užbaigė ir paštų modernizavimo projektą – kompiuterizuota daugiau nei 200 paštų visoje Lietuvoje.
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Džiugina ir nuolat gerėjantys paslaugų pardavimo rezultatai – pernai pardavimo
pajamos augo 4,2 proc. – iki 190,8 mln. litų. 2012 metais 3,1 proc. didėjo ir vidutinis darbuotojų atlyginimas.
Negaliu nepasidžiaugti Lietuvos pašto pasiekimais ir tarptautinėje erdvėje.
2012 metais EMS kooperatyvas prie Pasaulinės pašto sąjungos Lietuvos paštą
už tarptautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo paslaugą įvertino aukščiausiu
apdovanojimu. Tarp 203 pasaulio paštų, teikiančių tarptautinio greitojo pašto
pristatymo paslaugą, įvertinus visus kokybės rezultatus, Lietuvos paštas užėmė
11-ą vietą. Bendrovė aplenkė net tokias išsivysčiusias šalis kaip JAV, Japonija,
Šveicarija, Norvegija. Esame lyderiai ir tarp Baltijos šalių. Toks apdovanojimas –
ne tik mūsų visų darbo įvertinimas, bet ir atsakomybė ir ateityje išlaikyti aukštai
iškeltą kartelę.
Per artimiausius dvejus metus planuojame ir toliau didinti Lietuvos pašto pajamas. Skaičiuojame, kad įplaukos kasmet augs apie 2–3 proc. Vykdydami
aktyvesnę paslaugų pardavimo politiką sieksime parduoti daugiau pašto
paslaugų, o plėsdami siūlomų paslaugų spektrą gauti daugiau pajamų iš kitų
paslaugų.
Šiais ir ateinančiais metais ketiname investuoti į bendrovės infrastruktūrą ir
teikiamų paslaugų vystymą. Planuojame, kad 2013–2017 metais investicijoms
skirsime apie 50 mln. litų.

Pagarbiai
Lina Minderienė
AB Lietuvos pašto generalinė direktorė
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bendroji
BENDROJI
informacija
INFORMACIJA
Įmonė Lietuvos paštas įkurta 1992 metais. 2006 metais reorganizuota į akcinę
bendrovę Lietuvos paštą (toliau tekste – AB Lietuvos paštas arba Lietuvos
paštas).
Metinis panešimas parengtas už 2012 metus. Finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais.
AB Lietuvos paštas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
liepos 14 d. patvirtinto Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo
gairių aprašą (toliau – Skaidrumo gairės), bendrovės apskaitą nuo 2010 metų
tvarko pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS).
Finansinių ataskaitų už 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal TFAS
auditą atliko UAB „Ernst&Young Baltic“.

Pagrindiniai
duomenys
PAVADINIMAS

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

BŪSTINĖS ADRESAS

J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

TELEFONAS

(8 700) 55 400

FAKSAS

(8 5) 216 3204

EL. PAŠTAS

info@post.lt

INTERNETINIS TINKLALAPIS

www.post.lt

ĮSTATINIS KAPITALAS

113 074 410 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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Įstatinis kapitalas.
Akcijos. Dividendų
politika
2012 m. gruodžio 31 d. Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 113 074 410 litų, 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“.
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 2012 metus savų akcijų neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.
Bendrovė šiuo metu neturi patvirtintos dividendų mokėjimo politikos. Dividendų
išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. 2012
metais Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 589 082 litų dividendų iš 2011 m.
paskirstytinojo pelno.

Pagrindinės
veiklos
pobūdis
AB Lietuvos paštas gyventojams, verslo įmonėms,
teikia pašto, pasiuntinių, finansines ir kitas paslaugas.

Pašto
paslaugos

kurjerių
paslaugos

finansinės
paslaugos

įstaigoms

ir

organizacijoms

PERIODINIŲ
LEIDINIŲ
PRENUMERATA

MAŽMENINĖ
PREKYBA
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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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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 Lietuvos 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.
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Valdymas.
Struktūra
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.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai prilygsta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimtiems raštiškiems sprendimams.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro penki nariai. Valdybos
nariai renkami ketveriems metams. Valdybos pirmininką iš savo narių renka
valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

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

Pareigos

Išsilavinimas

Kadencijos
pradžia

Arijandas
Šliupas

Susisiekimo
viceministras

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

2013-02-20

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

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 nepriklausomu nariu Vytautas Kudzys.
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.
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Bendrovės vadovybės nariai (2012 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Vardas,
pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Generalinė
direktorė

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

Kęstutis
Jaržemskas

Finansų tarnybos
direktorius

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

Gytis
Kundrotas

Teisės ir administravimo tarnybos
direktorius

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

Lina
Minderienė
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Vardas,
pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Pardavimų tarnybos direktorius

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

Robertas
Gudavičius

Pašto operacijų
tarnybos direktorius

Kauno Antano Sniečkaus
politechnikos institutas (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.)

Arūnas
Venckavičius
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Informacija apie atlyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų išmokėjimą bendrovės
valdymo organams 2012 metais:
2012 m. atlyginimas, Lt
Vidutiniškai vienam vadovybės nariui per mėnesį

9 024

Bendrai visiems vadovybės nariams

758 025

2012 metais valdybos
priskaičiuota nebuvo.

nariams

atlyginimo,

tantjemų

ar

kitokių

išmokų

Bendrovės
struktūra
AB Lietuvos pašto valdyba 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 12-29 patvirtino
naują bendrovės struktūrą, kuri įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.
Dabartinėje struktūroje yra 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 neturi.
Bendrovė turi tris pavaldžias įmones.
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Narystė. Tarptautinis
bendradarbiavimas
Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) (www.
upu.int) šalies narės, o Lietuvos paštas yra „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių
sąjungų (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 pažangiausias ir visiems prieinamas pašto bei kitas paslaugas.
Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose lemia bendrovės
tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, leidžia dalyvauti tarptautinėse programose, įgyvendinti tarptautinius projektus.

Pasaulinės pašto sąjungos kongresas.
2012 m. pasaulio pašto bendruomenė gyveno pagrindinio įvykio – 25-ojo
Pasaulinės pašto sąjungos kongreso nuotaikomis. Dohos kongrese dalyvavo
daugiau nei 2 tūkst. atstovų iš beveik visų 192 sąjungos šalių narių. Kas ketverius
metus organizuojamame renginyje Lietuvai atstovavo Susisiekimo ministerijos,
Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos pašto atstovai.
Kongreso dalyviai priėmė Pasaulinės pašto sąjungos teisės aktų pakeitimus, patvirtino plėtros strategiją 2013–2016 metams, ketverių metų kadencijai ir išrinko
naują Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinio biuro vadovą.

„PostEurop“ renginys Vilniuje.
Vienas svarbiaių „PostEurop“ renginių įvyko spalio mėnesį Vilniuje. Lietuvos
paštas surengė Tarptautinės logistikos darbo grupės susitikimą. Renginyje dalyvavo 37 dalyviai iš Rusijos, Kazachijos, Gruzijos, Moldavijos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Slovėnijos
paštų, „Lufthansos“ oro linijų atstovas. Susitikime tarptautinės logistikos ekspertai iš Vokietijos ir Norvegijos pasidalijo pažangia tarptautinės logistikos
valdymo patirtimi, dalyviai diskutavo aktualiomis tarptautinės logistikos temomis, užmezgė tiesioginius kontaktus su kitų paštų kolegomis.

Bendradarbiavimas su Šiaurės
ir Baltijos šalimis.
Bendradarbiaujant su Šiaurės ir Baltijos šalimis 2012 m. taip pat didžiausias
dėmesys skirtas pasirengimui kongresui. Šiaurės pašto sąjungos ir Baltijos pašto
sąjungos Galutinių atsiskaitymų grupė surengė susitikimus Taline, Jūrmaloje,
Vilniuje, kuriuose 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.
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2012 m. Baltijos pašto sąjungos nariai nuveiktus darbus ir ateities planus aptarė
gegužės mėnesį vykusiame rinkiminiame susitikime. Jo metu Baltijos pašto
sąjungos valdymą vienerių metų kadencijai iš Estijos perėmė Latvija: 2012–2013
m. prezidentu buvo išrinktas Māris Kleinbergas, Latvijos pašto generalinis direktorius.

Filatelijos paroda.
Siekdami užmegzti naudingų kontaktų už Baltijos ribų, spalio mėnesį Lietuvos pašto Pašto ženklų leidybos departamento darbuotojai dalyvavo filatelijos
parodoje Sindelfingene (Vokietija). Bendrovės specialistai vokiečių filatelistams
pristatė Lietuvos pašto leidžiamus pašto ženklus, pašto ženklų blokus bei kitą
filatelinę produkciją, kuri reprezentuoja ne tik bendrovę, bet ir Lietuvą. Klientams
pasiūlyti ir visi ankstesniais metais išleisti Lietuvos pašto ženklai. Dalyvavimu
tarptautinėse parodose siekiama pritraukti naujų užsakovų ir didinti lietuviškos
filatelijos pardavimą.

Įdiegtos naujos technologijos.
Bendradarbiaujant su Tarptautine pašto korporacija (International Post Corporation) Lietuvos pašte įgyvendinti ir pradėti darbai, leidžiantys gerinti paslaugų
kokybę ir stiprinantys partnerių pasitikėjimą bendrove: 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).

Tarptautinis įvertinimas.
2012 m. Lietuvos pašto įgyvendintus projektus įvertino ir tarptautinė bendruomenė.
Už projektą „Darbuotojų mokymai geresniam klientų aptarnavimui“ bendrovė
buvo nominuota „World Mail Awards“ apdovanojimų Darbuotojų ugdymo kategorijoje. Dvi mokymų programos „Klientų aptarnavimo standarto mokymai“ ir
„Pardavimų mokymai“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimus leido padidinti
nuo 73,3 proc. (2011 m. gegužė) iki 89,4 proc. (2011 m. gruodis), o mažmeninės
ir komisinės prekybos apyvarta per 2011 metus, palyginti su 2010-aisiais, pakilo 50 proc. Ši Lietuvos pašto patirtis sudomino ir tarptautinės POST-EXPO
konferencijos, kurioje Personalo departamento vadovė Viktorija Gružauskienė
skaitė pranešimą tema „Personalo mokymo įtaka pardavimams pašto paslaugų
teikimo vietose“, dalyvius.
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Svarbūs ataskaitinio
laikotarpio 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, įsigijo siuntų
savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS 24 valdančią bendrovę „Baltic Post“. „Baltic Post“ tapo antrine Lietuvos pašto įmone, kuri efektyvina kurjerių bei siuntų
terminalų veiklą.
Lietuvos paštas užbaigė paštų kompiuterizavimo
m. kompiuterizavo daugiau nei 200 paštų visoje
įgyvendinimą buvo investuota apie 2 mln. litų.

projektą
Lietuvoje.

ir per 2012
Į šio projekto

Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninį tinklą, iš viso –
214 buvusių „Snoro“ bankelių. Naujuosiuose „PayPost“ skyriuose
bus sėkmingai
teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių
surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, pinigų išgryninimas, vartojimo kreditų
išdavimas ir kitos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos. Ateityje
ketinama pasiūlyti ir naujų finansinių paslaugų.

PASLAUGOS
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Bendrovės
teikiamos
paslaugos
Laiškų ir atvirukų siuntimas

Perlaidos

Kurjerių paslaugos

Kreditai

„Ekonomiška siunta“

Vyriausybės taupymo lakštai

SIUNTOS 24

Leidinių prenumerata

Hibridinis paštas

Spausdinimo ir dėjimo į vokus paslauga

Siuntiniai

Reklaminės paslaugos

Pašto siuntos

Filatelija

Tarptautinis greitasis paštas

Draudimas

Skubus siuntų pristatymas į pasaulio šalis

Autobusų bilietai

Pensijų ir kitų išmokų pristatymas

Skaitmeninė televizija

Įmokos ir mokesčiai

Faksogramos

PVM susigrąžinimo paslauga (Tax Free)

Mažmeninė prekyba

Bendrovės
klientai
Bendrovė teikia paslaugas tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms ir 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 rinkos dalyvių: pašto paslaugų sektoriuje – UAB
„Vilpostus“, UAB „Bijusta“, UAB „Greitasis kurjeris“, pasiuntinių paslaugų – UAB
„DPD Lietuva“, „Lex System GmbH“, UAB „Nėgė“, UAB „Venipak LT“, UAB „Unipakas“, tarptautinių siuntų – UAB „DHL Lietuva“, UAB „TNT“, UAB „Skubios siuntos“ (įgaliotasis „UPS“ atstovas Lietuvoje).
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 2013 m. sausio 22 d. pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 73 ūkio subjektai.
Pašto paslaugų segmente didžiausią rinkos dalį užima Lietuvos paštas (93,0
proc.). Pasiuntinių paslaugų segmente, RRT duomenimis, pagal 2012 metų III
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“.
Lietuvos paštas ir toliau išlaiko lyderio poziciją pagal užimamą pašto paslaugų
rinkos dalį – ji, 2012 m. 9 mėnesių duomenimis, siekė 93,0 proc., vertinant pajamomis, ir 86,7 proc. pagal paslaugų apimtį.
Pasiuntinių paslaugų rinkos, 2012 m. devynių mėnesių duomenimis, Lietuvos
paštas užima 6,6 proc. pagal pajamas ir 5,5 proc. pagal paslaugų apimtį (tuo
pačiu 2011 metų laikotarpiu – atitinkamai 7,2 proc. ir 5,2 proc.).
Finansinių paslaugų srityje 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 rinkoje Lietuvos paštas užima tvirtą poziciją, tačiau
konkurencija juntama iš internetu grįstų prenumeratos užsakymo modulių –
„Prenumerata.lt“, „Zurnalai.lt“ ir 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.
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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). Vadovaudamasi 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.); atitinkamai Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinių korespondencijos siuntų
per dvi darbo dienas turi būti pristatyta 85 proc. (D+2 – 85 proc. ), o per keturias
– 97 proc. (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 tarptautines „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 metais „REIMS East“ ir „REIMS V“
tikslas – K+1 – 90 proc., t. y. 90 proc. gaunamų tarptautinių pirmenybinių siuntų
turi būti pristatyta kitą darbo dieną.

Skundų
nagrinėjimas
Įgyvendinus Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų
kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegus centralizuotą skundų registracijos sistemą pagal šį standartą,
visi gauti skundai registruojami skundų apskaitos kompiuterinėje sistemoje ir nagrinėjami pagal bendrovės nustatytą tvarką.
Standarte nurodytas 30 kalendorinių dienų skundų nagrinėjimo terminas. 2012
m. bendrovėje vidutinis skundų nagrinėjimo – iki galutinio atsakymo pateikimo
– laikas buvo 13,3 dienos.
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Pašto
ženklų
leidyba
Lietuvos paštas kasmet į apyvartą 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“ (tiražas – 1 000 vnt.).
2012 metais išleista 17 proginių pirmosios dienos datos spaudų, jais 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)
2012 metais į apyvartą 30 tūkst. tiražu išleistas blokas „Baltijos geležinkelių tiltai“
– tai bendra Latvijos, Estijos ir Lietuvos laida.
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 ir 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.
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Pagrindiniai bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai

Pagrindiniai
bendrovės veiklą
apibūdinantys rodikliai
Rodiklio pavadinimas

2012 m.

2011 m.

2010 m.

Visos pajamos, tūkst. Lt

207 328

189 030

177 777

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt

190 849

183 209

174 137

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

8 075

9 411

-1 567

EBITDA marža, proc.

4,2

5,1

-0,9

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Lt

484

736

-10 230

Visas turtas, tūkst. Lt

232 562

225 090

219 766

Akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt

113 706

113 811

113 074

Akcininkų nuosavybės pelningumas, proc.

0,4

0,7

-9,0

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc.

48,9

50,6

51,5

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, Lt

0,004

0,007

-0,043

Akcijų skaičius

113 074
410

113 074
410

239 474
229

Investicijos, tūkst. Lt

19 688

3 412

1 037

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.)

6 213

6 521

6 870

Darbuotojų skaičiaus vidurkis (etatais)

4 916

5 137

5 576

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt / etat.)

1 419

1 377

1 325

Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt.

182 928

211 463

202 437

Universaliųjų pašto paslaugų skaičius iš viso,
tūkst. vnt.

49 677

48 673

50 146

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam
darbuotojui (etatui), tūkst. Lt

38,8

35,7

31,2
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Finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų
kaita per 3 metus.
2012 m.
faktas

2011 m.
faktas

2010 m.
faktas

Veiklos pelno marža

0,8

1,2

-6,2

Grynojo pelno marža

0,3

0,4

-5,9

Turto grąža (Return on assets (ROA)

0,2

0,3

-4,7

Nuosavo kapitalo grąža (Return on equity (ROE)

0,4

0,6

-9,0

Finansinės skolos / turto santykis (D/A)

9,2

9,7

10,0

Finansinės skolos / kapitalo santykis (D/E)

18,7

19,3

19,4

Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)

1,0

0,7

0,5

Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)

0,7

0,7

0,5

Ilgalaikio turto apyvartumas

1,2

1,1

1,0

Atsargų apyvartumas

9,1

59,3

63,2

Pelningumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodikliai

Likvidumo rodikliai:

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai
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Pardavimai
Lietuvos pašto 2012 metų pardavimo pajamos sudarė 190 849 tūkst. Lt, t. y. per
metus padidėjo 4,2 proc.

Pardavimo pajamos, mln. Lt
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190,8

183,2
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pašt o

150
100
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2010 m.

2009 m .

Daugiausiai pardavimo pajamų gauta iš UPP teikimo – 50,9 proc. UPP pajamos,
palyginti su 2011 m., padidėjo 7,3 proc. – nuo 90 543 tūkst. Lt iki 97 193 tūkst. Lt.
Per 2012 m., palyginti su 2011 m. duomenimis, pasiuntinių paslaugų pajamos
padidėjo 15,8 proc., kitų paslaugų pajamos – 3,1 proc., o finansinių paslaugų pajamos sumažėjo 4,8 proc.

Suteiktų paslaugų apimtys, mln. vnt.
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2012 metais buvo suteikta 182 928 tūkst. vnt. paslaugų, t. y. 13,5 proc. mažiau nei
2011 metais. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų (UPP) suteikta 2,1 proc. daugiau,
o pajamos iš šių paslaugų augo 7,3 proc.; tai ir nulėmė bendrą pajamų augimą.
Per 2012 m., palyginti su 2011 m., 1,1 proc. padidėjo pašto paslaugų, – jos sudarė
29,2 proc. visų paslaugų, – ir 9,7 proc. padidėjo finansinių paslaugų. Pastarųjų
lyginamoji dalis tarp visų paslaugų sudarė 12,4 proc.
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Sąnaudos
2012 metais bendrovė patyrė 192 141 tūkst. Lt sąnaudų.
Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 61,0 proc. – sudarė su darbuotojais
susijusios sąnaudos. Šių sąnaudų 2012 m. būta 117,2 mln. Lt, jos buvo beveik
tokios pat kaip 2011 metų sąnaudos – 116,9 mln. Lt. Pokytis – vos 0,2 proc.
2012

2011

Veiklos sąnaudos

100,0

100,0

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

61,0

63,2

Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais
sąnaudos

10,4

10,5

Kitos sąnaudos

28,6

26,3

Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su kitų šalių paštais sąnaudos sudarė
10,4 proc. veiklos sąnaudų, jos per 2012 metus padidėjo išaugus tarptautinių
siuntų skaičiui. Iš kitų išlaidų daugiausia augo turto remonto ir priežiūros
sąnaudos – jos padidėjo 57,3 proc. Be to, 21 proc. ūgtelėjo komunalinėms paslaugoms skiriamos lėšos.

pELNAS
Bendrovės EBITDA 2012 metais buvo 14,2 proc. mažesnis nei 2011-aisiais ir
sudarė 8,1 mln. litų. Grynasis pelnas 2012 metais sudarė 484,0 tūkst. Lt. 2011
metais bendrovė gavo 736,4 tūkst. Lt grynojo pelno.

INFRA
STRUKTŪRA
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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“ 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 laiškus surenka iš 2 122
siunčiamųjų laiškų dėžučių, 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) ir 27 kilnojamieji paštai,
kurių paslaugos prieinamos 133-ose UPP teikimo vietose kaimuose.

UPP teikimo vietos

58 ,5 %
Kaim o
paštuose

15 ,9 %

Kilnojam uosiuose
paštuose

2 5 ,6 %
Miesto
paštuose

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.
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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 gaunamąsias laiškų dėžutes. Jų miestuose yra 1 278
295, kaimuose – 357 364. Registruotosios siuntos gavėjams įteikiamos į rankas pasirašytinai. Pašto siuntos gyventojams ir įmonėms miestuose daugiausia
pristatomos 6 dienas, kaimuose – 5 dienas per savaitę.
Paslaugoms teikti ir prekėms gabenti bei 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

%

28,5 %

5 0 ,1 %
11,4 %

nuo 5 iki

38 ,5 %

daugiau
kaip 10

%
72,6 % 1,1%

11,5 %
6 0 ,0 %
nuosavo
tranporto

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“.
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Turtas
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė turėjo pastatų, patalpų, statinių ir
priklausinių, kurių balansinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 119 476 tūkst. Lt.
Valdomo nekilnojamojo turto vienetai per metus sumažėjo nuo 952 iki 892, nes
2012 m. 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 kv. m nenaudojamo nekilnojamojo turto ploto ir papildomai išnuomota 6 497 kv. m. laisvo ploto.
Lietuvos pašto 2013–2017 m. strateginiame veiklos plane numatyta parduoti
nenaudojamą ir bendrovės veikloje neefektyviai naudojamą nekilnojamąjį turtą,
o gautas lėšas skirti bendrovės esamų ir naujų veiklų plėtrai.

Investicijos
2012 metais bendrovės investicijos į ilgalaikį ir finansinį turtą sudarė 19 688 tūkst.
Lt. Didžioji dalis investicijų – 11 850 tūkst. Lt – buvo skirta finansiniam turtui –
bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „Baltic Post“ akcijų.
2012 m. ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 7 157 tūkst. Lt. Bendrovė 2012 m.
rekonstravo paštus ir 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 ir paslaugų kokybei užtikrinti.
2012 m. ilgalaikio nematerialiojo turto investicijos sudarė 681 tūkst. Lt. Investicijos skirtos „Eurogiro“ sistemos licencijai įsigyti, sąskaitų automatizavimo sistemai ir kortelių valdymo sistemos programinei įrangai.

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.

Planai ir
prognozės
Kasmet didinti pardavimus;
Išlaikyti užimamą rinkos pagal pajamas dalį šalies pašto ir pasiuntinių rinkoje;
Tęsti kaštų 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.
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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
plėtros kryptis bei reikalingas investicijas.

planavimą,

padedantį

nustatyti

bendrovės

Veiklos rezultatų
atitiktis bendrovės
veiklos tikslams
2012 metais buvo tęsiama veiklos efektyvumo didinimo politika. Nuostolingi
ir neefektyvūs paštai perkelti 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-uosius atnaujinti 9 šalies paštai: Palangoje,
Varėnoje, Klaipėdoje, Ukmergėje, Rokiškyje, Kaune, Naujojoje Akmenėje ir Vilniuje (2 paštai).
2012 m. bendrovė įgyvendino paštų kompiuterizavimo projektą – kompiuterizuota beveik pustrečio šimto paštų. Šiuo metu jau kompiuterizuoti visi pagrindiniai paštai. Realizavus šį projektą pagerės klientų aptarnavimo kokybė – paslaugos bus suteikiamos greičiau ir paprasčiau.
Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninį tinklą. Buvusiuose „Snoro“ 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 SIUNTOS 24 valdančią bendrovę „Baltic
Post“. Su aktyvia šios bendrovės veiklos plėtra siejami Lietuvos pašto planai stiprinti savo pozicijas pasiuntinių paslaugų ir siuntų savitarnos terminalų paslaugų
rinkoje.
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 diegimas – į sukurtą naują skambučių centrą
nukreipti projekte dalyvaujančių bendrovės padalinių telefonų numeriai.
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.

LIETUVOS

PAŠTO
BENDRUOMENĖ
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Darbuotojai	
2012 metais bendrovės darbuotojų skaičius:
2012 m.

2011 m.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje

6 213

6 521

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

4 916

5 137

Per metus darbuotojų skaičius sumažėjo 308 darbuotojais – nuo 6 521 iki
6 213. Daugiau kaip pusė darbuotojų dirba ne visu etatu, nes dėl nedidelio darbo
krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai nepakanka darbo kiekio visam etatui nustatyti. Ši tendencija bendrovėje išliko ir 2012 m.
2012 m. pabaigoje visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius sudarė 2 413 etatų,
t. y. sumažėjo 70 etatų.

Bendras bendrovės metinis darbo
užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės
mėnesinės algos pagal einamas pareigas
2012 metais darbo užmokestis su soc. draudimu, įskaitant atostogų rezervą,
sudarė 59,8 proc. veiklos sąnaudų. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista
114 986 tūkst. Lt, t. y. 1 378 tūkst. Lt, arba 1,2 proc., mažiau nei 2011 metais.
Šių sąnaudų mažėjimą lėmė dėl veiklos optimizavimo ir pašto tinklo mažinimo
221 etatu sumažėjęs darbuotojų skaičius. 2012 m., palyginti su 2011 m., vidutinis
darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 3,1 proc. – nuo 1 377 Lt iki 1 419 Lt.
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2012
skaičius

proc.

vidutinis
atlyginimas, Lt

skaičius

proc.

vidutinis
atlyginimas, Lt

Darbuotojų pasiskirstymas
pagal kategorijas

2011

Vadovaujančiojo personalo ir
specialistų

509

10,3

2 637

520

10,1

2 290

Pašto viršininkų

494

10,0

1 701

565

11,0

1 521

Skirstytojų

498

10,1

1 287

486

9,5

1 283

Vairuotojų, pašto lydėtojų,
vairuotojų-pašto lydėtojų

196

4,0

1 679

203

4,0

1 650

2 371

48,2

1 089

2 344

45,6

1 130

Pasiuntinių ir pasiuntinių,
vairuojančių automobilį

77

1,6

2 578

123

2,4

2 233

Klientų aptarnavimo specialistų

674

13,7

1 343

802

15,6

1 283

Kitų darbininkų

98

2,0

1 422

94

1,8

1 188

4 916

100

1 419

5 137

100

1 377

Laiškininkų ir laiškininkų,
vairuojančių automobilį, pensijų
pristatytojų

Iš viso:

Darbuotojų pasiskirstymas
pagal išsilavinimą

Aukštasis

Aukštesnysis

Spec. vidurinis

Vidurinis

Pagrindinis

2012 metais 85 proc. darbuotojų sudarė moterys, 15 proc. – vyrai. 15 proc.
bendrovės darbuotojų turi aukštąjį, 20 proc. – aukštesnįjį, 14 proc. – spec. vidurinį,
51 proc. – vidurinį ir pradinį išsilavinimą. Jau antrus metus iš eilės bendrovėje, nors
ir nežymiai, bet daugėja darbuotojų, turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą.

AB Lietuvos pašto
darbuotojų skaičius

931

1 228

861

2 992

201
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iki 35

nuo 35 iki 44

nuo 45 iki 54

nuo 55 iki 59

per 60

2012 m. bendrovėje pagal amžių didžiausią dalį– 34 proc. – sudarė 45–54 metų
darbuotojai. Tai kvalifikuoti, patyrę darbuotojai, sudarantys kolektyvų pagrindą
klientus aptarnaujančiuose padaliniuose, kur svarbios darbuotojų sukauptos
žinios ir patirtis.

2012-12-31

1 289

1 741

2 142

737

304

Lyginamoji dalis (proc.)

20,75

28,02

34,48

11,86

4,89

Darbuotojų pasiskirstymas
pagal amžių
AB Lietuvos pašto darbuotojų skaičius

Bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų mėnesinė alga susideda iš dviejų dalių:
pastoviosios ir kintamosios. Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į bendrovės
kategoriją, kuri priklauso nuo pardavimų ar paslaugų apimties ir bendrovės
darbuotojų skaičiaus.
Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo nustatytų praėjusio
ketvirčio šių bendrovės ūkinės finansinės veiklos faktinių rodiklių:
- bendrovės pardavimo pajamų rodiklio;
- apmokytų darbuotojų skaičiaus rodiklio;
- vidaus pirmenybinių paprastųjų pašto korespondencijos siuntų siuntimo ir
pristatymo Lietuvoje (D+3) rodiklio.
Visos su bendrovės darbuotojais sudarytos darbo sutartys yra sudarytos pagal
Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai tiek priimami į
darbą, tiek atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų. Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų.
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Kolektyvinė
sutartis	
Lietuvos pašte galioja 2005 m. balandžio 28 d. darbdavio ir profesinės sąjungos
susitarimu pasirašyta kolektyvinė sutartis. Nuo 2009 metų bendrovėje veikia
dvi profesinės sąjungos. Kolektyvinės sutarties pakeitimai daromi tik socialinio
dialogo būdu, intensyviai bendradarbiaujant darbdavio ir profesinių sąjungų atstovams, atvirai diskutuojant apie esamas problemas, įsiklausant į darbuotojų
ir darbdavių lūkesčius bei pageidavimus. Tik intensyviai ir atvirai diskutuojant
pasiekiama bendrų sutarimų, kurie įforminami darbdavio ir profesinių sąjungų
atstovų pasirašomais kolektyvinės sutarties pakeitimais.
Pabrėžtina, kad Lietuvos pašto kolektyvinėje sutartyje yra nuostatų, gerinančių
darbuotojų darbo sąlygas: nustatyta darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl bendrovės
struktūrinės pertvarkos mažinamas darbuotojų skaičius; darbuotojai, auginantys vaiką iki 14 metų, esant galimybei, gali pasirinkti darbo pamainą; tam tikroms darbuotojų grupėms numatytos papildomos ir specialios poilsio pertraukos, kurios įskaitomos į darbo laiką; į darbą priimtiems darbuotojams, kuriems
reikia laikyti egzaminus dėl teisės nešioti tarnybinį ginklą, bendrovė vieną kartą
padengia egzaminų išlaidas; darbuotojo mirties atveju numatyta materialinė
bendrovės parama jo artimiesiems; darbuotojai, kurių darbas susijęs su didesne
rizika gyvybei ar sveikatai, papildomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų
darbe.
Taip pat kolektyvinėje sutartyje numatytos profesinių sąjungų veiklos garantijos: teisės šaukti narių susirinkimus (konferencijas) darbo metu ne dažniau
kaip 2 kartus per metus; profesinės sąjungos renkami darbuotojai ir profesinės
sąjungos nariai atleidžiami nuo darbo iki 3 darbo dienų per metus kvalifikacijai
kelti, dalyvauti profesinės sąjungos renginiuose ir kt.
Balandžio mėn. buvo suformuotas ir veiklą pradėjo AB Lietuvos pašto Darbuotojų
saugos ir sveikatos komitetas. Komitetas analizuos ir vertins bendrovės
darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, rengs pasiūlymus jai gerinti, svarstys prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms
išvengti, teiks pasiūlymus kolektyvinei sutarčiai.
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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.
Būdamas viena didžiausių valstybės valdomų įmonių Lietuvos paštas 2012
metais didelį dėmesį skyrė pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo projektams.
Lietuvos paštas tapo pagrindiniu projekto „Lietuvos skydas“ rėmėju. 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
prisidėjo išleisdamas specialų 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, juo
Vilniaus centriniame pašte buvo antspauduojama pašto korespondencija.

Darbuotojai.
2012 metų balandžio mėnesį Lietuvos paštas pakvietė visus šalies gyventojus
rinkti geriausiai klientus 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.
Paskaitą vedė tautodailininkė Marija Liugienė ir 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 kviečiami į įvairių filatelinių parodų atidarymą. Parodose
buvo pasakojama apie filatelijos tradicijas Lietuvoje, kaip filateliniai produktai
renkami, 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.
Minėdamas savo 94-ąjį gimtadienį Lietuvos paštas jau antrus metus visus šalies
vaikus kvietė dalyvauti piešinių konkurse tema „Per paštą – į pasaulį“. Iš viso
Lietuvos paštas sulaukė daugiau kaip pustrečio tūkstančio vaikų piešinių iš visos Lietuvos. Atsiųstieji darbai buvo eksponuojami Vilniaus centriniame pašte.
Praėjusiais metais Lietuvos paštas 2013 metų kalendorių, kuris buvo iliustruotas
ankstesnio vaikų piešinių konkurso, rengto 2011 m., darbais. Pirkdami šį 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, kurio tema – „Parašyk laišką, kuo brangus vanduo“. Praėjusių metų pavasarį taip pat buvo apdovanoti ir 2012-ųjų epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai.

Aplinkosauga.
Vienas svarbiausių pernai įgyvendintų aplinkosaugos projektų – tradicinio automobilio pakeitimas elektra varomu elektromobiliu „Tazzari Zero“. Tokia transporto priemonė penkiskart ekonomiškesnė už iki tol naudotą Lietuvos pašto
automobilį. 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 aplinkosaugos ir švarinimosi akcijos „Darom 2012“. Įvairiuose šalies miestuose Lietuvos pašto darbuotojai rinko šiukšles ir tvarkė aplinką. Tarp pernykštės
talkos „radinių“ – nereikalingi baldai, kilimai, automobilių padangos ir t. t.
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Informacija apie
skaidrumo gairių
laikymąsi
Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas parengtas atsižvelgiant į Skaidrumo
gairių pagrindines nuostatas ir reikalavimus, išdėstytus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintame Valstybės
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše.
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