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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
Vadovybės komentaras apie TEO 2009 m. dvylikos mėnesių finansinius rezultatus:
„Nepaisant atšiauraus ekonominio klimato, Bendrovė ir toliau demonstravo gerus veiklos rezultatus. Siekdama
padidinti savo verslo vertę, TEO daug investavo į naujosios kartos šviesolaidinį tinklą (FTTH). Ši strategija
pasiteisino – kartu efektyviai taupydama sąnaudas, Bendrovė išlaikė pelningumo lygį. 2009 metais TEO
pasidţiaugė dviem svarbiais pasiekimais – jos plačiajuosčio ryšio klientų skaičius viršijo 300 tūkstančių, o
televizijos klientų skaičius – 100 tūkstančių. Ši tvirta klientų bazė sudaro geras galimybes tolesniam Bendrovės
pajamų diversifikavimui“.
Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai
Finansų rodikliai

Sausis-gruodis
2009 m.

2008 m.

Pokytis (%)

Pajamos (tūkst. Lt)

815 551

826 267

(1,3)

EBITDA (tūkst. Lt)

338 087

349 071

(3,1)

41,5

42,2

Veiklos pelnas (tūkst. Lt)

196 047

182 238

Veiklos pelno marţa (%)

24,0

22,1

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių (tūkst. Lt)

197 930

189 500

4,4

Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt)

169 072

159 908

5,7

EBITDA marţa (%)

Laikotarpio pelno marţa (%)

7,6

20,7

19,4

0,218

0,206

776 818

776 818

2009-12-31

2008-12-31

Naudojamo kapitalo pelningumas (%)

19.5

18.5

Vidutinė turto grąţa (%)

17.6

16.0

Nuosavybės pelno norma (%)

16.9

15.7

(29.3)

(30.4)

0.6

0.7

410.8

353.7

Turto apyvartumas (%)

73.4

72.6

Kapitalo ir turto santykis (%)

89.2

87.6

2009-12-31

2008-12-31

Pokytis (%)

721 953

767 805

(6,0)

94,2

94,0

4,7

313 449

298 080

5,2

IPTV paslaugų vartotojų skaičius

55 915

40 350

38,6

DVB-T paslaugų vartotojų skaičius

46 454

26 327

76,5

Belaidţio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius

3 998

4 203

(4,9)

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

3 060

3 332

(8,2)

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio
pabaigoje

2 713

2 981

(9,0)

Pelnas vienai akcijai (Lt)
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)
Santykiniai rodikliai

Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)

Veiklos rodikliai
Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius
Skaitmenavimo lygis (%)
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, WiFi ir
kt.) skaičius

5,7
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TEO įmonių grupės pajamų struktūra

Balso telefonijos paslaugos
Interneto ir duomenų perdavimo
paslaugos
TV paslaugos

Spalis-gruodis
2009 m.
2008 m.

Pokytis
(%)

Sausis–gruodis
2009 m.
2008 m.

109,130

124,873

(12.6)

461,180

508,510

(9.3)

66,517

69,038

(3.7)

275,339

256,662

7.3

7,937

5,353

48.3

27,598

16,457

67.7

21,282

16.8

Pokytis
(%)

IT paslaugos

7,621

5,371

41.9

24,866

Kitos paslaugos

6,716

5,538

21.3

26,568

23,356

13.8

197,921

210,173

(5.8)

815,551

826,267

(1.3)

Iš viso

Pajamos
Bendros TEO įmonių grupės 2009 m. dvylikos mėnesių pajamos buvo 816 mln. litų ir, palyginti su 2008 m.
dvylikos mėnesių pajamomis – 826 mln. litų, sumaţėjo 1,3 procento. 2009 m. spalio-gruodţio pajamos buvo
198 mln. litų ir, palyginti su 2008 m. spalio-gruodţio pajamomis – 210 mln. litų, sumaţėjo 5,8 procento.
Tarp dabar ir prieš metus skelbtų 2008 m. ketvirtojo ketvirčio pajamų yra 2894 tūkst. litų skirtumas, nes 2008
m. pabaigoje iš finansinių pajamų į pajamų iš kitų paslaugų grupę perkeltos baudos uţ anksčiau laiko
nutrauktas sutartis. Kiekvieno ketvirčio pajamos buvo koreguojamos skelbiant 2009 m. ketvirčių rezultatus.
Didėjančios pajamos iš interneto, duomenų perdavimo, televizijos ir IT paslaugų kompensavo pajamų iš balso
telefonijos paslaugų sumaţėjimą.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis sudarė 56,5 proc., iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų –
33,8 proc., televizijos paslaugų – 3,4 proc., IT paslaugų – 3 proc. ir iš kitų paslaugų – 3,3 proc. bendrų 2009 m.
dvylikos mėnesių pajamų.
Nuo 2009 m. sausio Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas padidėjo nuo 18 iki 19 proc., o nuo
rugsėjo – nuo 19 iki 21 procento. TEO kompensuoja PVM tarifo skirtumą, atsisakydamas dalies pajamų ir
nekeisdama maţmeninių kainų privatiems klientams. Šis kompensavimas 2009 m. TEO kainavo beveik 10 mln.
litų.
Dėl sumaţėjusio pokalbių srauto ir naudojamų telefono linijų skaičiaus sumaţėjo pajamų iš balso telefonijos
paslaugų. Labiausiai dėl dabartinės ekonominės situacijos pajamos sumaţėjo iš verslo segmento.
Per 2009 m. spalį-gruodį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumaţėjo 9,3 tūkst., o per visus metus –
45,9 tūkstančio. Per metus įrengta 34,7 tūkst. naujų linijų; išjungtų linijų skaičius buvo 80,6 tūkstančio.
Dėl maţesnio telefono linijų skaičiaus 2009 m. pajamos iš abonentinio mokesčio, palyginti su pajamomis prieš
metus, sumaţėjo 6 procentais.
Nors telefono linijų skaičius sumaţėjo, tačiau dėl 2009 m. geguţę pasiūlytų patrauklių pokalbių mokėjimo planų
gyventojų pokalbių srautas per metus padidėjo 1,3 procento. Verslo klientų pokalbių srautas sumaţėjo 18,2
procento. Dėl to pajamų iš pokalbių srauto per metus sumaţėjo 18,2 procento.
2009 m. pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų, palyginti su 2008 m. pajamomis, sumaţėjo 1,2 proc. dėl
maţesnių tarptautinio tranzito ir nacionalinių tinklų sujungimo tarifų.
Nacionalinių tinklų sujungimo tarifai sumaţėjo 2008 m. rugpjūtį. Nuo 2010 m. sausio 1 d. skambučių baigimo
Lietuvos fiksuotojo ryšio tinkluose tarifai dar sumaţėjo. Minutės mokestis piko metu sumaţėjo nuo 6 iki 5,42
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centų (be PVM), o ne piko – nuo 3,6 iki 2,79 centų (be PVM).
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis 2009 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje skaičiuojant
vartotojus (93,6 proc.) ir skaičiuojant pajamas (94,6 proc.) Bendrovė išlaikė savo fiksuotojo telefono ryšio rinkos
dalį,. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis padidėjo ir sudarė 20,3 procento.
2009 m. TEO interneto teikimą per varinę (DSL technologija) prieigą sparčiai keitė šviesolaidine prieiga iki
vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH)) ar iki pastato (angl. Fiber to the building (FTTB)). 2009
m. pabaigoje beveik 20 proc. TEO plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per
šviesolaidinę prieigą.
Per metus šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (FTTH) skaičius padidėjo 3,5 karto – iki 50,9 tūkst., o
šviesolaidinių prieigų iki pastato (FTTB) padidėjo 25,2 proc. – iki 11,6 tūkstančio. Tuo tarpu maţmeninių
interneto prieigų naudojant DSL technologiją skaičius per metus sumaţėjo 8,9 procento.
2009 m. pabaigoje iš bendro 313,4 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 226,5 tūkst. prieigų buvo
varinės (DSL technologija), kurios parduotos maţmeniniams klientams, 62,8 tūkst. – šviesolaidinės, 22,5 tūkst.
– belaidės prieigos per WiFi tinklą. Didmeniniams klientams parduota 1,6 tūkst. varinių DSL prieigų. Per 2009
m. spalį-gruodį bendras plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 5,9 tūkst., o per metus – 15,4
tūkstančio.
Palyginti su 2008 m., pajamų iš interneto prieigos paslaugų 2009 m. padidėjo 6,5 proc., o pajamų iš duomenų
perdavimo paslaugų – 8,5 procento. Pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų augimo sulėtėjimą
lėmė nedidėjančios pajamos iš verslo klientų segmento.
RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus pajamas,
2009 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 40,8 proc., o plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą rinkos dalis siekė 50,3
procento. 2009 m. rugsėjo 30 d. 100-ui Lietuvos gyventojų teko 18,6 plačiajuosčio interneto per fiksuotąją
prieigą vartotojų. Suskaičiavus pajamas, TEO skirtųjų linijų rinkos dalis sudarė 62,4 proc., o duomenų
perdavimo – 69 procentus.
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius toliau didėjo ir 2009 m. pabaigoje viršijo 100 tūkstančių. Per 2009 m.
sausį-gruodį skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė GALA“ vartotojų skaičius
padidėjo 76,5 proc. – iki 46,5 tūkst., o internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“ vartotojų
skaičius padidėjo 38,6 proc. – iki 55,9 tūkstančio. Iš viso, per 2009 m. Bendrovė pritraukė 35,7 tūkst. naujų
televizijos paslaugų vartotojų, t.y. padidino vartotojų skaičių 53,5 procento.
Bendrovės vertinimu, TEO bendros mokamų televizijos paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus vartotojus,
2009 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 15,8 procentų.
Daugiausia pajamų iš informacinių technologijų paslaugų uţdirba Bendrovės antrinė įmonė UAB „Baltic Data
Center“, kuri teikia duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo paslaugas.
TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip
patalpų nuoma, baudos uţ anksčiau termino nutrauktas sutartis, UAB „Lintel“ kontaktų centrų ir kt. 2009 m.
antrąjį ketvirtį UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ sustabdė konsultavimo ir mokymo paslaugų teikimą,
sumaţėjus tokių paslaugų paklausai.
Į 2008 m. pajamas iš kitų paslaugų yra įskaičiuotos 1,3 mln. litų pajamos iš vienkartinių specialių
telekomunikacijų projektų.
2009 m. pajamų iš kitų paslaugų augimą lėmė didesnės kontaktų centrų paslaugų išoriniams klientams apimtys
bei padidėję baudos uţ anksčiau termino nutrauktas sutartis.
Kitos pajamos, kurias sudaro palūkanos iš įsigytų skolos vertybinių popierių, palyginti su 2008 m. pajamomis,
2009 m. padidėjo 1,3 procento. Kitas grynasis pelnas (nuostolis), gautas pardavus turtą, investicijas ir pan., per
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metus sumaţėjo 39,4 procento.
Veiklos sąnaudos
Bendrovė toliau grieţtai kontroliavo sąnaudas, todėl 2009 m. dvylikos mėnesių įmonių grupės bendros veiklos
sąnaudos, palyginti su praėjusių metų sąnaudomis, sumaţėjo 0,1 procento.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos sumaţėjo 2,9 procento. Per metus bendras TEO įmonių grupės
darbuotojų skaičius sumaţėjo 272 darbuotojais – nuo 3332 iki 3060. Pagrindinės TEO įmonės darbuotojų
skaičius sumaţėjo 152 darbuotojais, UAB „Lintel“ – 110, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ – 19, UAB
„Baltic Data Center“ – 5 darbuotojais. Visu etatu dirbančių TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius per metus
sumaţėjo 268 darbuotojais.
Tinklų sujungimo sąnaudos sumaţėjo 4,4 proc., nes nuo 2009 m. sausio 1 d. sumaţėjo skambučių baigimo
Lietuvos mobiliojo ryšio tinkluose tarifai.
Kitos sąnaudos padidėjo 5,6 proc. dėl televizijos ir IT paslaugų plėtros. Dėl didesnio televizijos paslaugų
vartotojų skaičiaus padidėjo televizijos turinio bei galinės vartotojų įrangos įsigijimo sąnaudos, DVB-T paslaugų
plėtra lėmė didesnes transliavimo sąnaudas.
Dėl ekonominės situacijos šalyje padaugėjo atidėjinių gautinoms sumoms. Bendrovė imasi prevencinių
veiksmų maţinti klientų įsiskolinimus ir grieţtai kontroliuoja šį procesą.
Veiklos rezultatai
2009 m. dvylikos mėnesių EBITDA sumaţėjo 3,1 proc., iki 338 mln. litų (2008 m. buvo 349 mln. litų). EBITDA
marţa buvo 41,5 proc. (2008 m. – 42,2 procento).
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumaţėjo 14,9 proc. ir 2009 m. sudarė 17,4 proc. (prieš metus – 20,2
proc.) visų pajamų. Dėl to veiklos pelnas buvo 7,6 proc. didesnis nei prieš metus, o veiklos pelno marţa
padidėjo nuo 22,1 proc. iki 24 procentų.
2009 m. finansinės veiklos rezultatas grynąja verte sumaţėjo 74,1 proc. dėl maţesnių palūkanų normų ir
maţesnių palūkanų uţ pinigus ir jų ekvivalentus bei dėl Bendrovės politikos eliminuoti uţsienio valiutų riziką.
2009 m. dvylikos mėnesių pelnas, neatskaičiavus mokesčių, palyginti su 2008 m. dvylikos mėnesių pelnu,
neatskaičiavus mokesčių, – 190 mln. litų, padidėjo 4,4 proc. ir sudarė 198 mln. litų.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pelno mokesčio tarifas Lietuvoje padidėjo nuo 15 iki 20 proc., o nuo 2010 m. sausio 1
d. sumaţėjo vėl iki 15 procentų. Dėl mokesčio tarifo pasikeitimo 2009 m. pabaigoje Bendrovė perskaičiavo
atidėto pelno mokesčio įsipareigojimą. Taip pat vadovaudamasi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimu dėl
mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, įmonė balanse kaip trumpalaikį gautiną
pelno mokestį apskaitė 13 mln. litų pelno mokesčio lengvatą.
Laikotarpio pelnas, palyginti su 2008 m. pelnu – 160 mln. litų, padidėjo 5,7 proc. ir sudarė 169 mln. litų. Per
metus pelno marţa padidėjo nuo 19,4 proc. iki 20,7 procento.
Balansas ir pinigų srautai
Dėl 2008 m. dividendų mokėjimo ir turto nusidėvėjimo bei amortizacijos visas TEO įmonių grupės turtas per
2009 m. sumaţėjo 2,7 procento.
Per metus visas ilgalaikis turtas sumaţėjo 1,4 proc., o trumpalaikis turtas – 4,7 procento. Geguţę TEO
akcininkams buvo išmokėti 179 mln. litų 2008 m. dividendų.
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2009 m. gruodţio 31 d. visas ilgalaikis turtas sudarė 61,4 proc., o trumpalaikis – 38,6 proc. viso įmonių grupės
turto. Pinigai, terminuotos investicijos ir paskolos bankams sudarė 307 mln. litų arba 26,7 proc. viso turto.
Išmokėti 2008 m. dividendai (179 mln. litų) kiek viršijo 2009 m. gautą grynąjį pelną (169 mln. litų), todėl
akcininkų nuosavybė sumaţėjo 0,7 proc. ir sudarė 89,2 proc. viso turto.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonių grupės
įmonės, t.y. TEO LT, AB, nepaskirstyto pelno, kuris 2009 m. gruodţio 31 d. sudarė 168 mln. litų arba 0,217 lito
vienai akcijai.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Lietuvos ir uţsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinti
taikant sumaţintą 15 proc. pelno mokesčio tarifą, o Lietuvos ir uţsienio šalių fiziniams asmenims taikant
nepakitusį 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, tačiau Lietuvos gyventojams mokami dividendai nebus
apmokestinti 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo mokesčiu kaip 2009 metais.
2009 m. pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję su patalpų
nuoma, buvo 6,2 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 301 mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų
nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 29,3 procento.
2009 m. grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2008 m. duomenimis, sumaţėjo 7,1 procento.
43,4 mln. litų per 2009 m. visų ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro mokėjimai uţ 2008 m. investicijas,
o 26 mln. litų 2009 m. ilgalaikių investicijų bus apmokėta 2010 metais.
Per 2009 m. spalį-gruodį ilgalaikėms investicijoms skirta 43,4 mln. litų, o per visus metus – 117 mln. litų (2008
m. – 180 mln. litų).
Daugiausia investuota į pagrindinio ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (85,3 proc. arba 100 mln. litų). Likusi
dalis investuota į informacinių sistemų plėtrą (11 mln. litų), technologinių patalpų atnaujinimą (6 mln. litų) ir
transportą.
2009 m. lapkritį, TEO antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ įsigijo vieną iš Lietuvos interneto svetainių
prieglobos (angl. hosting) paslaugų teikimo lyderių – UAB „Interdata“. Ši įmonė turi antrinė įmonę UAB
„Hosting“.
Finansinėje veikloje panaudotus pinigų srautus daugiausia lėmė dividendų mokėjimas. 2009 m. išmokėti
dividendai uţ 2008 m. sudarė 179 mln. litų, o 2008 m. išmokėti dividendai uţ 2007 m. sudarė 194 mln. litų.
Dėl maţesnių nei ankstesniais metais ilgalaikių investicijų ir išmokėtų dividendų, pinigų ir pinigų ekvivalentų per
2009 m. padidėjo 32 mln. litų.
Akcinis kapitalas ir akcininkai
TEO LT, AB akcinis kapitalas nekito nuo 1997 m. ir jį sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės
paprastųjų vardinių akcijų.
38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos akcijos, kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB
akcijų skaičius yra 776 817 518.
TEO LT, AB vykdo Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) programą. Pagal šią programą vienas
tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Akcijos laikomos
depozito banke „Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.
2009 m. gruodţio 31 d. duomenimis, 30 516 660 TEO LT, AB akcijų pagrindu buvo išleisti 3 015 666
tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 3,74 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Per 2009 m. spalįTEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŢ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2009 M. GRUODŢIO 31 D. 8
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gruodį iš viso 54 760 tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų buvo anuliuota ir iškeista į paprastąsias
registruotas akcijas.
TEO LT, AB akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą
(simbolis – TEO1L), o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais prekiaujama Londono vertybinių popierių
birţoje (simbolis – TEOL).
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. balandţio 28 d., metu bendras TEO akcininkų
skaičius buvo 15 994.
TEO LT, AB akcininkai (2009 m. gruodţio 31 d. duomenys):

Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas
„Amber Teleholding A/S“*, c/o
„TeliaSonera Danmark A/S“,
Holmbladsgade 139, DK-2300
Copenhagen S, Denmark
(Danija), įmonės kodas
20758694

Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius (vnt.)

Turima įstatinio
kapitalo dalis (%)

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

488 947 656

60,00

62,94

68,08

„TeliaSonera AB (publ)“*,
Stureplan 8, Stockholm, SE-106
63, Sweden (Švedija),įmonės
kodas 556103-4249

39 895 616

4,90

5,14

68,08

„East Capital Asset
Management AB“, Kungsgatan
33, Stockholm, SE-111 93,
Sweden (Švedija), kodas
556564-5370

39 810 116

4,89

5,12

-

TEO LT, AB, Savanorių pr. 28,
LT-03501 Vilnius, kodas
121215434 (nuosavos akcijos)

38 095 242**

4,67

-

-

Lietuvos valstybė, atstovaujama
VĮ Valstybės turto fondo,
Vilniaus g. 16, LT-01507,
Vilnius, kodas 110073154

3 799 753

0,47

0,49

-

Lietuvos valstybė, atstovaujama
Valstybinės mokesčių
inspekcijos, Vasario 16-osios g.
15, LT-01514 Vilnius, kodas
188659752

362 630

0,04

0,05

-

204 001 747

25,03

26,26

-

Kiti akcininkai
IŠ VISO
PASTABOS:

814 912 760
100,00
100,00
* „Amber Teleholding A/S“ yra antrinė bendrovės „TeliaSonera AB (publ)“ įmonė.
** 12 698 412 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 539 683 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai

-
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Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2009 m. sausį–gruodį vertybinių popierių birţoje „NASDAQ OMX
Vilnius“:
Atidarymo
kaina (Lt)

Maţiausia
kaina (Lt)

Didţiausia
kaina (Lt)

Uţdarymo
kaina (Lt)

Vidutinė
kaina (Lt)

Apyvarta
(vnt.)

Apyvarta
(Lt)

1,16

1,07

2,03

1,83

1,51

181 713 919

274 700 970

Informacija apie prekybą TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais 2009 m. sausį–gruodį Londono
vertybinių popierių birţoje:
Atidarymo
kaina (USD)

Maţiausia
kaina (USD)

Didţiausia
kaina (USD)

Uţdarymo
kaina (USD)

Vidutinė
kaina (USD)

Apyvarta
(vnt.)

Apyvarta
(USD)

4,68

4,14

8,61

7,60

5,83

0

0

2009 m. gruodţio 31 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 1 491,3 mln. litų.
Kita esminė informacija
Vietoj nuo 2008 m. gruodţio 4 d. atsistatydinusio TEO valdybos nario Justo Pipinio į Valdybą einamajai
kadencijai per neeilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, įvykusį 2009 m. vasario 9 d., išrinktas Martynas
Česnavičius. Jis taip pat išrinktas Valdybos Audito komiteto nariu.
2009 m. kovo 20 d. Valdyba, pasibaigus Finansų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo
Jano-Eriko Elsériuso (Jan-Erik Elsérius) darbo sutarčiai, nutarė nuo 2009 m. balandţio 1 d. Bendrovės
finansų tarnybos vadovu paskirti Giedrių Vegį.
2009 m. balandţio 28 d. įvykęs Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės
paskirstytino pelno 183 376 tūkst. litų skirti 178 668 tūkst. litų 2008 m. dividendams mokėti, t.y. 0,23 lito
dividendų vienai akcijai, o 2008 m. tantjemoms Valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų, t.y. po 54 tūkst. litų
septyniems Valdybos nariams. Pasibaigus dvejų metų Valdybos kandencijai, akcininkai dvejų metų
kandencijai į Valdybą išrinko šiuos „Amber Teleholding A/S“ pasiūlytus kandidatus: Håkaną Dahlströmą
(Håkan Dahlström), Andersą Gylderį (Anders Gylder), Ove Almą (Ove Alm), Joakimą Sundströmą (Joakim
Sundström), Tiia Tuovinen, Larsą Ohnemusą (Lars Ohnemus) (nepriklausomas kandidatas) ir Martyną
Česnavičių (nepriklausomas kandidatas).
2009 m. birţelio 11 d. Valdyba nutarė Valdybos pirmininku išrinkti Håkaną Dahlströmą. Taip pat Valdyba į
Atlyginimų komitetą išrinko Håkaną Dahlströmą, Andersą Gylderį ir Larsą Ohnemusą, o į Audito komitetą –
Joakimą Sundströmą, Tiia Tuovinen ir Martyną Česnavičių. Rugsėjį Joakimas Sundströmas buvo išrinktas
Audito komiteto pirmininku.
2009 m. rugpjūčio 23 d. TEO LT, AB gavo pranešimą apie netiesiogiai akcijas valdančio didţiausio
Bendrovės akcininko „TeliaSonera AB“ (publ) ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą.
2009 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nusprendė patvirtinti „TeliaSonera
AB (publ)“ (Švedija) pateiktą savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą siekiant supirkti
likusias TEO LT, AB 281 470 107 paprastąsias vardines akcijas suteikiančias balso teisę, mokant uţ vieną
akciją 1,83 Lt. Oficialus siūlymas galiojo nuo 2009 m. rugsėjo 17 d. iki 2009 m. spalio 9 dienos.
2009 m. rugsėjo 23 d. Valdyba paskelbė savo nuomonę dėl „TeliaSonera AB (publ)“ oficialaus siūlymo pirkti
TEO LT, AB akcijas: oficialus siūlymas pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir
Valdyba mano, kad oficialaus siūlymo kaina yra teisinga, tačiau Valdyba neteikia rekomendacijų TEO LT, AB
akcininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą, kadangi penki iš septynių Valdybos narių yra „TeliaSonera
AB (publ)“ darbuotojai ir dėl to, Valdybos nuomone, Valdyba neturėtų teikti rekomendacijų dėl oficialaus
siūlymo priėmimo arba atmetimo. Tokiai Valdybos nuomonei pritarė šeši, nepritarė vienas Valdybos narys.
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2009 m. spalio 2 d. TEO LT, AB valdyba ir TEO LT, AB generalinis direktorius gavo bendrą „East Capital
Explorer Investments AB“ (Švedija), „East Capital Special Opportunities Fund“ (Kaimanų salos) ir „East
Capital Asset Management AB“ (Švedija), veikiančio Švedijoje registruotų fondų „East Capital Baltic Fund“ bei
„East Capital Eastern European Fund“ vardu, pasiūlymą parduoti įmonėms „East Capital Explorer
Investments AB“, „East Capital Special Opportunities Fund“ ir „East Capital Asset Management AB“ (Švedija),
veikiančio „East Capital Baltic Fund“ bei „East Capital Eastern European Fund“ vardu, TEO LT, AB nuosavas
akcijas, t.y. 38 095 242 akcijas arba 4,67 proc. visų Bendrovės akcijų, uţ vieną akciją mokant 1,95 lito.
Pasiūlymas galiojo iki 2009 m. spalio 9 d. 15 val. Lietuvos laiku. 2009 m. spalio 6 d. TEO valdyba konstatavo,
kad Bendrovės valdyba neturi kompetencijos priimti sprendimo dėl nuosavų akcijų pirkimo ar pardavimo, taip
pat atsiliepti į siūlymus parduoti nuosavas akcijas.
2009 m. spalio 9 d. Švedijos įmonė „East Capital Asset Management AB“, veikianti „East Capital Explorer
Investments AB“ (Švedija) vardu, pranešė apie 5 proc. balsų visuotiniame TEO LT, AB akcininkų susirinkime
ribos perţengimą.
2009 m. spalio 9 d. baigė galioti „TeliaSonera AB (publ)“ oficialus siūlymas. Atsiliepiant į oficialų siūlymą,
buvo pateikta 23 479 470 Bendrovės akcijų (tai sudaro 2,88 proc. bendro akcijų skaičiaus, arba 3,02 proc.
balsų) ir „TeliaSonera AB (publ)“ jas įsigijo 2009 m. spalio 14 dieną. Be to, oficialiojo siūlymo metu
„TeliaSonera AB (publ)“ įgijo 10 016 391 Bendrovės akciją rinkoje uţ oficialaus siūlymo kainą bei per
laikotarpį nuo paskelbimo apie oficialų siūlymą iki jam įsigaliojant rinkoje įgijo 6 399 755 akcijas uţ oficialaus
siūlymo kainą.
Dėl to tiesiogiai valdomų „TeliaSonera AB (publ)“ akcijų dalis TEO LT, AB padidėjo iki 4,90 proc., o balsų – iki
5,14 procento. 2009 m. spalio 14 d. „TeliaSonera AB (publ)“ kartu su antrine įmone „Amber Teleholding A/S“
turėjo 64,90 proc. Bendrovės akcinio kapitalo ir 68,08 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. 2009 m.
spalio 13 d. „TeliaSonera AB (publ)“ pranešė apie 5 proc. balsų visuotiniame Bendrovės akcininkų
susirinkime ribos perţengimą.
2009 m. spalio 19 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė palikti galioti ankstesnį savo
sprendimą dėl TEO administracinio pastato detaliojo plano teisėtumo. Byloje, kurioje buvo skundţiamas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo bei Vilniaus apskrities
viršininko administracijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas, teismo nutartis yra galutinė ir
neskundţiama. Teismas, išnagrinėjęs bylą, neįţvelgė jokių detaliojo plano ar jo tvirtinimo procedūrų
paţeidimų. Bylos nagrinėjimo metu administracinio pastato statybos darbai nevyko.
2009 m. lapkritį TEO LT, AB antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ įsigijo 100 proc. UAB „Interdata“ akcijų.
UAB „Interdata“ yra viena iš Lietuvos interneto svetainių prieglobos (angl. hosting) paslaugų teikimo lyderių.
UAB „Interdata” taip pat turi antrinę įmonę UAB „Hosting“.
Valdymo organų nariai
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai (2009 m. gruodţio 31 d. duomenys):
Turimų TEO akcijų
skaičius

Vardas, pavardė

Pareigos valdyboje

Darbovietė

Håkan Dahlström

Valdybos pirmininkas,
Atlyginimų komiteto narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities prezidentas

-

Anders Gylder

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities vykdantysis
viceprezidentas

-
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Valdybos narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities tinklo vadovas

-

Valdybos narys,
Audito komiteto pirmininkas

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities verslo
kontrolės viceprezidentas

-

Tiia Tuovinen

Valdybos narė,
Audito komiteto narė

„TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities
generalinė patarėja teisės klausimais bei
Nekilnojamo turto ir turto planavimo
Suomijoje viceprezidentė

-

Lars Ohnemus

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„Baltic Property Trust Partner Services A/S”
(Danija) generalinis direktorius; Baltijos
vadybos instituto (BMI) (Lietuva) ir
Kopenhagos verslo mokyklos (Danija)
vizituojantis asocijuotas profesorius

-

Valdybos narys,
Audito komiteto narys

Investicinių fondų „Amber Trust I“ ir „Amber
Trust II“ (Liuksemburgas) patarėjas

UAB „Profinance“,
kurios 50 proc.
akcijų turi M. Česnavičius, valdo
45 000 TEO akcijų

Ove Alm
Joakim
Sundström

Martynas
Česnavičius

Remiantis vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso
nuostatomis visi Valdybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatiniais Valdybos nariais), o Larsas
Ohnemus ir Martynas Česnavičius laikomi nepriklausomais Valdybos nariais. Informacija apie Valdybos narių
dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete adresu www.teo.lt.
Administracijos nariai (2009 m. gruodţio 31 d. duomenys):
Pareigos Bendrovėje

Arūnas Šikšta

Generalinis direktorius

Darius
Gudačiauskas

Pardavimo ir klientų aptarnavimo
tarnybos vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“
valdybos pirmininkas

-

Paslaugų plėtros ir rinkodaros
tarnybos vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

-

-

Tinklo technologijų tarnybos
vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic
Data Center“ valdybos pirmininkas; UAB
„Baltic Data Center“ antrinės įmonės UAB
„Interdata“ valdybos narys

-

Finansų tarnybos vadovas

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic
Data Center“ valdybos narys

-

Nerijus
Ivanauskas
Darius Didţgalvis

Giedrius Vegys

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
VšĮ VU Tarptautinės verslo mokyklos
tarybos narys ir lektorius; „Big Brothers Big
Sisters International“ (JAV, Filadelfija)
valdybos narys

Turimų TEO
akcijų skaičius

Vardas, pavardė

-

2009 m. rugsėjo 23 d. TEO Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas Darius Gudačiauskas
pardavė 13 719 TEO akcijų (tai sudaro 0,0017 proc. bendro akcijų skaičiaus, arba 0,0018 proc. balsų) uţ 1,90
lito uţ 1 akciją. 2009 m. spalio 9 d. TEO Tinklo technologijų tarnybos vadovas Darius Didţgalvis pardavė
4 669 TEO akcijas (0,00057 proc. bendro akcijų skaičiaus, arba 0,0006 proc. balsų) uţ 1,83 lito uţ 1 akciją.
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Spalis-gruodis
2009 m.
2008 m.

Sausis–gruodis
2009 m.
2008 m.

197 921

210 173

815 551

826 267

603

2 843

8 085

7 980

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(53 134)

(54 124)

(178 029)

(183 382)

Tinklų sujungimo sąnaudos

(27 358)

(29 315)

(114 663)

(119 997)

Kitos veiklos sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir
vertės sumaţėjimas

(59 465)

(54 345)

(194 009)

(183 697)

(34 587)

(38 974)

(142 040)

(166 833)

191

143

1 152

1 900

24 171

36 401

196 047

182 238

637

1 738

2 909

7 557

Finansinės veiklos sąnaudos

1 263

(46)

(1 026)

(295)

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos/pajamos

1 900

1 692

1 883

7 262

26 071

38 093

197 930

189 500

8 759

(7 661)

(28 858)

(29 592)

34 830

30 432

169 072

159 908

-

-

-

-

34 830

30 432

169 072

159 908

0,045

0,039

0,218

0,206

Pastaba
Pajamos
Kitos pajamos

2

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos pelnas

Finansinės veiklos pajamos

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių
Pelno mokestis

8

Laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos:
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos
Laikotarpio bendrasis pelnas

Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais vienai
akcijai)

9
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS

Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Investicinis turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis
Investicijos, laikomos iki išpirkimo
Paskolos bankams
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas, skirtas parduoti

2
2
3

5

Turto iš viso

2009-12-31

2008-12-31

651 712
37 076
10 794
7 343
706 925

669 413
41 792
5 563
716 768

5 528
111 230
19 792
100 561
24 738
181 943
443 792
1 150 717

8 888
118 682
3 159
111 866
60 429
149 898
12 933
465 855
1 182 623

814 913
(120 000)
81 499
250 222
1 026 634

814 913
(120 000)
81 499
259 818
1 036 230

5 121
6 551
560
3 828
16 060

5 972
5 757
1 361
1 605
14 695

100 854
277
1 042
5 850
108 023
124 083
1 150 717

129 268
836
1 594
131 698
146 393
1 182 623

NUOSAVYBĖ
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams
Akcinis kapitalas
Nuosavos akcijos
Įstatymo numatytas rezervas
Nepaskirstytas pelnas
Nuosavybės iš viso

6
6

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėto mokesčio įsipareigojimai
Subsidijos
Ateinančio laikotarpio pajamos
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Trumpalaikiai pelno mokesčio įsipareigojimai
Paskolos
Atidėjiniai
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

7
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ
Likutis 2008 sausio 1 d.

Įstatinis
kapitalas

Nuosavos
akcijos

814 913

(120 000)

Įstatymų
numatytas Nepaskirstytas
rezervas
pelnas

Nuosavybė
iš viso

81 499

294 167

1 070 579

Kiti pokyčiai

-

-

-

(53)

(53)

Grynasis pelnas

-

-

-

159 908

159 908

Laikotarpio bendrasis pelnas
iš viso

-

-

-

129 476

129 476

Išmokėti dividendai uţ 2007 m.

-

-

-

(194 204)

(194 204)

Likutis 2008 gruodţio 31 d.

814 913

(120 000)

81 499

259 818

1 036 230

Likutis 2009 sausio 1 d.

814 913

(120 000)

81 499

259 818

1 036 230

Grynasis pelnas

-

-

-

169 072

169 072

Laikotarpio bendrasis pelnas
iš viso

-

-

-

169 072

169 072

Išmokėti dividendai uţ 2008 m.

-

-

-

(178 668)

(178 668)

814 913

(120 000)

81 499

250 222

1 026 634

Likutis 2009 gruodţio 31 d.
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis - gruodis
2009 m.
2008 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumaţėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai

169 072
28 858
142 040
(1 152)
1 278
(10 994)
301
652

159 908
29 592
166 833
(1 900)
108
(15 495)
289
-

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo ir
pardavimo efektą):
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

3 361
6 448
(4 402)
335 462

(3 865)
(8 505)
12 655
339 620

Sumokėtos palūkanos
Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos

(301)
2 909
(44 397)
293 673

(289)
7 515
(30 882)
315 964

(134 791)
1 319

(175 964)
1 633

(434 356)

(575 001)

489 028
(3 262)
(82 062)

527 417
35 411
(16 078)
2 175
(200 407)

(898)
(178 668)
(179 566)

(805)
(194 204)
(195 009)

32 045

(79 452)

149 898
32 045
181 943

229 350
(79 452)
149 898

Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas, paskolų bankams
suteikimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas, paskolų bankams
atgavimas
Prekybai skirtų investicijų pardavimas
Dukterinių įmonių įsigijimas
Pardavimui skirto turto ir akcijų pardavimas
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinei veiklai
Finansinė veikla
Grąţintos paskolos
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Laikotarpio pradţioje
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)
Laikotarpio pabaigoje
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. gruodţio 31 d.,
yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp
jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra
laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2008 metų finansines ataskaitas.
Pateikimo valiuta yra litas. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais litų, jei nenurodyta
kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinių sąnaudų konvencija.
Šios finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. gruodţio 31 d., yra neaudituotos.
Metinių finansinių ataskaitų uţ iki 2008 m. gruodţio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB
„PricewaterhouseCoopers”.

2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

Likutinė vertė 2007 m. gruodţio 31 d.
Įsigijimai
Dukterinių įmonių įsigijimas
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

657 962
173 091
1 138
733
(8 199)
153 846

29 643
7 322
17 843
10
(19)
12 987

Likutinė vertė 2008 m. gruodţio 31 d.

669 413

41 792

Likutinė vertė 2008 m. gruodţio 31 d.
Įsigijimai
Dukterinių įmonių įsigijimas
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

669 413
113 596
656
1 515
429
130 867

41 792
3 840
2 538
3
82
11 173

Likutinė vertė 2009 m. gruodţio 31 d.

651 712

37 076

Metai, pasibaigę 2008 m. gruodţio 31 d.

Metai, pasibaigę 2009 m. gruodţio 31 d.

3

Investicinis turtas
2009 m. gruodţio 31 d. kaip investicinį turtą Grupė apskaitė nebaigtą statybą, kuri buvo
perklasifikuota iš turto, skirto parduoti. (Pastaba 5)
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4

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
Dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas, yra šios:

5

Nuosavybės dalis (%)
2009 m.
2008 m.
gruodţio 31 d. gruodţio 31 d.

Dukterinė
įmonė

Įsteigimo
šalis

UAB „Lintel“

Lietuva

100%

100%

Teikia informacijos paslaugas telefonu 118
bei Kontaktų centro paslaugas.

UAB „Baltic
Data Center“

Lietuva

100%

100%

Ši dukterinė įmonė teikia informacinių
technologijų infrastruktūros paslaugas Grupei
ir trečiosioms šalims. Šiai dukterinei įmonei
priklauso 100 proc. veiklos nevykdančios
antrinės dukterinės įmonės Latvijoje „Baltic
Data Center SIA“ akcijų. 2009 m. lapkritį
įmonė įsigijo 100 proc. UAB „Interdata“, kuri
teikia interneto svetainių talpinimo paslaugas,
akcijų. UAB „Interdata“ turi 100 proc. UAB
„Hosting“ akcijų.

UAB
Lietuva
„Kompetencijos
ugdymo
centras“

100%

100%

Ši dukterinė įmonė teikė
konsultacijų paslaugas.

VšĮ „TEO
sportas“

Lietuva

100%

100%

Ši ne pelno organizacija remia moterų
krepšinio komandą.

UAB „Verslo
investicijos“

Lietuva

100%

100%

2008 m. gruodţio 23 d. Bendrovė iš
trečiosios šalies įsigijo 100 proc. naujai
įsteigtos UAB „Verslo investicijos“ akcijų. Ši
įmonė įsigyta, siekiant įgyvendinti trumpalaikį
investicinį projektą.

Veikla

mokymo

ir

Parduoti skirtas turtas
2009 m. gruodţio 31 d. Grupė parduoti skirto turto neapskaitė.
2008 m. gruodţio 31 d. kaip parduoti skirtą turtą Grupė apskaitė vieną pastatą ir nebaigtą statybą.
Parduoti skirtas turtas taip pat apėmė lengvųjų automobilių grupę.
2009 metais aukščiau minėtas pastatas buvo perkeltas į ilgalaikį materialųjį turtą. Nebaigta statyba
buvo perklasifikuota į investicinį turtą.

6

Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos
Įstatinį akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1
litui. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos.
Grupė traktuoja Bendrovės turimas Bendrovės akcijas kaip nuosavas akcijas ir 2009 m. gruodţio
31 d. Grupės balanse jų pirkimo kaina, lygi 120 mln. Lt, buvo atimta tiesiai iš akcininkų nuosavybės.
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7

Atidėjiniai
2009 m. gruodţio 31 d. Grupė ir Bendrovė suformavo atidėjinius išeitinių pašalpų sąnaudoms. 2008
m. gruodţio 31 d. apskaitytas atidėjinys buvo pilnai panaudotas 2009 metais.

8

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos uţ laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno
mokestį.
2009 metų pelnas apmokestinamas 20 proc. (2008 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal
Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Pelno mokesčio tarifą, kuris sudaro 20 proc., Lietuvos
Seimas nustatė 2008 m. gruodţio 22 dieną.
2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo pataisos, kurios suteikė galimybę
pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas. Dėl to Bendrovė
priskaičiavo 13 milijonų litų pelno mokesčio lengvatą.
Atidėtas pelno mokestis yra paskaičiuotas taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, kuris buvo
nustatytas Lietuvos Seimo 2009 m. gruodţio 28 dieną ir galioja nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

9

Vienai akcijai tenkantis pelnas
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną
(nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi
finansinių priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumaţintas pelnas
vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas.
Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis uţ laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. gruodţio
31 d., apskaičiuotas taip (tūkstančiais): iš 814 913 (paprastųjų vardinių akcijų) atėmus 38 095
(nuosavas akcijas) gaunama 776 818. Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis uţ
laikotarpį, pasibaigusį 2008 m. gruodţio 31 d., buvo toks pats, t.y. 776 818.
Sausis-gruodis
2009 m.

2008 m.

Grynasis pelnas

169 072

159 908

Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis
(tūkstančiais)

776 818

776 818

0,218

0,206

Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)
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10

Vienai akcijai tenkantys dividendai
Dividendai uţ 2008 m. gruodţio 31 d. pasibaigusius metus – 178 668 tūkstančiai litų, arba 0,23 Lt
vienai akcijai, buvo išmokėti 2009 m. geguţės mėnesį (2008 metais išmokėta 194 204 tūkstančiai
litų, arba 0,25 Lt vienai akcijai).

11

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupė yra kontroliuojama įmonės „TeliaSonera AB (publ)“, kuriai tiesiogiai priklauso 4,90 proc., o
netiesiogiai per dukterinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ – 60 proc. Bendrovės akcijų. Iš viso,
Grupės vadovaujanti pagrindinė įmonė „TeliaSonera AB (publ)“ valdo 64,90 proc. Bendrovės akcijų.
Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB (publ)“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis-gruodis
2009 m.

2008 m.

Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso

44 386
44 386

55 416
55 416

Turto pirkimas
Paslaugų pirkimas
Turto ir paslaugų pirkimas iš viso

10
31 502
31 512

1 115
44 783
45 898

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto/paslaugų pardavimo/pirkimo sandoriais su „TeliaSonera
AB (publ)“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Gruodţio 31 d.
2009 m.

2008 m.

Gautinos sumos iš susijusių šalių
Sukauptos pajamos iš susijusių šalių
Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių iš viso

2 397
2 528
4 925

3 817
1 628
5 445

Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims
Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms šalims iš viso

987
183
1 170

1 946
628
2 574

TEO Grupė neturi suteiktų (gautų) paskolų iš susijusių šalių.
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