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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS 
 

Vadovybės komentaras apie 2011 m. trijų mėnesių bendrovės finansinius rezultatus. 

 
„Per pirmąjį 2011 metų ketvirtį TEO pasiekė gerų rezultatų. Pajamų maţėjimo tempas, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2010 metais, sulėtėjo du kartus iki 3,2 procento. Bendrovės pajamos sudarė 186 mln. litų – tiek, 
kiek ir buvo tikėtasi. Dėl vienkartinių išlaidų veiklos sąnaudų buvo truputį daugiau nei per pirmąjį 2010 metų 
ketvirtį. TEO investicijos per pirmąjį 2011 metų ketvirtį siekė 14,6 mln. litų. 
 
TEO plačiajuosčio ryšio klientų ir toliau daugėjo, o tai leido kompensuoti praradimus dėl maţėjančio balso 
paslaugų klientų skaičiaus. Per pirmąjį 2011 metų ketvirtį naujos kartos šviesolaidinio interneto vartotojų 
skaičius išaugo daugiau kaip 9 procentais. Tai, kad verslo klientų skaičius linkęs augti, o blogų skolų lygiai 
maţėja, galima laikyti ekonomikos atsigavimo ţenklais, kurie nuteikia optimistiškai visiems metams.“ 

 

Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai 

 Sausis–kovas    

Finansų rodikliai 2011 m. 2010 m.  Pokytis (%) 

     

Pajamos (tūkst. Lt)  185 782 191 994  (3,2) 

EBITDA (tūkst. Lt) 73 896 81 407  (9,2) 

EBITDA marţa (%) 39,8 42,4   

Veiklos pelnas (tūkst. Lt)  41 466 48 520  (14,5) 

Veiklos pelno marţa (%)  22,3 25,3   

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių (tūkst. Lt)  41 848 48 936  (14,5) 

Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marţa (%) 22,5 25,5   

Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt)  37 731 43 049  (12,4) 

Laikotarpio pelno marţa (%)  20,3 22,4   

Pelnas vienai akcijai (Lt)  0,05 0,06   

Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)  776 818 776 818   

     

Santykiniai rodikliai 2011-03-31 2010-03-31   

     

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 17,3 18,7   

Vidutinė turto grąţa (%) 15,4 17,0   

Nuosavybės pelno norma (%) 15,8 16,9   

Skolos koeficientas (%) (25,1) (30,5)   

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,5 0,6   

Bendras likvidumo koeficientas (%) 537,5 685,8   

Turto apyvartumas (%) 68,9 72,3   

Kapitalo ir turto santykis (%) 91,8 92,2   

     

Veiklos rodikliai 2011-03-31 2010-03-31  Pokytis (%) 

     

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 679 562 711 193  (4,4) 

Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, WiFi 

ir kt.) skaičius 352 697 319 248 

 

10,5 

IPTV paslaugų vartotojų skaičius 70 821 58 111  21,9 

DVB-T paslaugų vartotojų skaičius 67 642 50 337  34,4 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 368 3 104  8,5 

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio 

pabaigoje 2 949 2 729 

 

8,1 
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TEO įmonių grupės pajamų struktūra  

 Sausis–kovas  
Pokytis (%) 

 2011 m. 2010 m.  

     

Balso telefonijos paslaugos 96 959 105 366  (8,0) 

Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos 62 692 64 905  (3,4) 

TV paslaugos 11 094 8 705  27,4 

IT paslaugos 9 340 7 132  31,0 

Kitos paslaugos 5 697 5 886  (3,2) 

     

Iš viso 185 782 191 994  (3,2) 

 

Pajamos 

 

Bendros TEO įmonių grupės 2011 m. sausio–kovo pajamos buvo 186 mln. litų ir, palyginti su 2010 m. pirmų 

trijų mėnesių pajamomis – 192 mln. litų, sumaţėjo 3,2 procento. 

 

Pajamos iš televizijos, IT ir kontaktų centrų paslaugų toliau didėjo, o tuo tarpu pajamų iš balso telefonijos, 

duomenų perdavimo ir su tinklu susijusių paslaugų maţėjo. 

 

Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis sudarė 52,2 proc., iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų – 

33,7 proc., televizijos paslaugų – 6 proc., IT paslaugų – 5 proc. ir iš kitų paslaugų – 3,1 proc. bendrų 2011 m. 

trijų mėnesių pajamų. 

 

Pajamos iš balso telefonijos paslaugų sumaţėjo dėl sumaţėjusio naudojamų telefono linijų skaičiaus, 

maţesnio pokalbių srauto ir maţesnių vienam abonentui tenkančių vidutinių pajamų (angl. ARPU). 

 

Per 2011 m. sausį–kovą bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumaţėjo 9,5 tūkst., o per paskutinius 

dvylika mėnesių – 31,6 tūkstančio. Dėl maţesnio telefono linijų skaičiaus 2011 m. sausio-kovo pajamos iš 

abonentinio mokesčio, palyginti su to paties laikotarpio pajamomis prieš metus, sumaţėjo 4,1 procento. 

 

Patrauklios pokalbių mokėjimo planų sąlygos ir sumaţėję nacionalinių tinklų sujungimo kainos lėmė tai, kad 

2011 m. pirmojo ketvirčio ir gyventojų, ir verslo klientų skambučių į mobiliojo ryšio tinklus srautas, palyginti su 

to paties laikotarpio srautu prieš metus, padidėjo atitinkamai 3,8 ir 34,3 procento. 

 

Nepaisant to, gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai sumaţėjo atitinkamai 5,1 ir 11,2 procento. Dėl 

to pajamos iš pokalbių srauto sumaţėjo 23,8 procento. 

 

Pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 2,2 proc., daugiausia dėl padidėjusio tarptautinio tranzito 

srauto. 

 

2011 m. kovą TEO didţiosioms verslo įmonėms ir organizacijoms pasiūlė debesų kompiuterijos principais 

veikiančias balso telefonijos paslaugas. Naujoji paslauga „Virtualus IP PBX“ (angl. Hosted Internet Protocol 

Private Branch Exchange) organizacijoms leis telefonų tinklus kurti be papildomos biure įrengtos įrangos. 
Virtualioji telefonijos tinklų sistema leis skambinti trumpaisiais numeriais, nukreipti ar peradresuoti 

skambučius, rengti telefonines konferencijas ir naudotis kitais bendrą darbą palengvinančiais sprendimais. 

 

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis Bendrovės rinkos dalis 2010 m. ketvirtojo 

ketvirčio pabaigoje skaičiuojant vartotojus buvo 91,5 proc. ir skaičiuojant pajamas – 93,3 procento. Pagal 

pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis padidėjo ir sudarė 23,3 procento. 
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Per 2011 m. sausį–kovą plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,8 tūkst., o per paskutinius 

dvylika mėnesių – 33,4 tūkstančio. 

 

Šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH) ar iki pastato (angl. Fiber to 

the building (FTTB) skaičius toliau didėja ir 2011 m. kovo pabaigoje jau 32 proc. TEO plačiajuosčio interneto 

paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą. 

 

Per metus šviesolaidinių prieigų (FTTH ir FTTB) skaičius padidėjo 1,5 karto iki 113 tūkst., o tuo tarpu 

interneto prieigų, naudojant DSL technologiją, skaičius sumaţėjo 5,9 procento. 

 

2011 m. kovo pabaigoje iš bendro 353 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 209 tūkst. buvo varinės 

(DSL technologija) prieigos, 113 tūkst. – šviesolaidinės ir 30 tūkst. – belaidės prieigos per WiFi tinklą. 

 

Palyginti su 2010 m. pirmųjų trijų mėnesių duomenimis, 2011 m. pirmų trijų mėnesių pajamos iš interneto 

prieigos paslaugų buvo beveik tokios pat (sumaţėjo 0,5 proc.), o pajamos iš duomenų perdavimo ir su tinklu 

susijusių paslaugų buvo 7,9 proc. maţesnės, daugiausia dėl maţesnių vienam abonentui tenkančių vidutinių 

pajamų (ARPU). 

 

RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus 

pajamas, 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 38,5 proc., o plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą rinkos 

dalis siekė 51,7 procento. 2010 m. gruodţio 31 d. 100-ui Lietuvos gyventojų teko 27,1 interneto prieigos 

abonentų, o plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 21,1 abonentų. Suskaičiavus pajamas, TEO 

skirtųjų linijų rinkos dalis sudarė 63,8 proc., o duomenų perdavimo – 64,1 procento. 

 

2011 m. sausį–kovą televizijos paslaugų vartotojų skaičius toliau didėjo. Bendras televizijos paslaugų 

vartotojų skaičius padidėjo 7,3 tūkst.: skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė 

GALA“ vartotojų skaičius padidėjo 4,4 tūkst., o internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“ 

– 2,9 tūkstančių. 

 
Sausį TEO Plungėje ir Kėdainiuose įrengė du naujus skaitmeninės antţeminės televizijos siųstuvus. 
Plečiamas siųstuvų tinklas leis pagerinti televizijos „Skaitmeninė GALA“ paslaugų kokybę šiuose miestuose ir 
aplink juos. Lietuvoje veikia iš viso 30 siųstuvų, sudarančių galimybę beveik visoje šalyje matyti iki 40 kanalų 
lietuvių, anglų, rusų ir kitomis kalbomis. 
 
Kovo pabaigoje skaitmeninės televizijos „Interaktyvioji GALA“ kanalų sąrašą papildė filmų ir serialų kanalas 
„Sony Entertainment Television“. 
 
RRT ataskaitos duomenimis, 2010 m. gruodţio pabaigoje TEO skaitmeninės televizijos rinkos dalis, 
skaičiuojant vartotojus, sudarė 47,1 proc., o skaičiuojant pajamas – 42,1 procento. TEO bendros mokamų 
televizijos paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus vartotojus, sudarė 20,6 procento. 2010 m. gruodţio 31 
d. 100-ui Lietuvos namų ūkių teko 20,6 mokamos skaitmeninės televizijos abonentų. 

 
Daugiausia konsoliduotų TEO įmonių grupės pajamų iš informacinių technologijų paslaugų uţdirba 
Bendrovės antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“, kuri teikia duomenų centrų ir informacinių sistemų 
valdymo paslaugas vietos ir transnacionalinėms įmonėms. 
 
2010 m. rugsėjį „Baltic Data Center“ įsigijo vieną didţiausių Lietuvos interneto svetainių prieglobos (angl. web 
hosting) ir duomenų centrų įmonę UAB „Hostex“. Įmonė teikia paslaugas ir privatiems klientams bei 
smulkioms įmonėms, ir interneto portalams. 
 
2011 m. kovą, „Baltic Data Center“ Lietuvos gyventojų elektroniniam surašymui pritaikė debesų kompiuterijos 
sprendimus. Statistikos departamento ir „Baltic Data Center“ pasirašytos virtualių išteklių ir telekomunikacijų 
ryšio paslaugų sutarties vertė siekia 100 tūkst. litų. Sklandţiam informacinės sistemos veikimui būtiną 
šviesolaidinį ryšį tarp Statistikos departamento ir „Baltic Data Center“ duomenų centro įrengė TEO. 
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TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip UAB 
„Lintel“ kontaktų centrai, patalpų nuoma, reklama, baudos uţ anksčiau termino nutrauktas sutartis ir kitos. 
 

Pajamos iš kontaktų centrų paslaugų padidėjo 13,6 proc., o pajamos iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų 

sumaţėjo. 

 

TEO įmonių grupės kitas pajamas sudaro palūkanos iš įsigytų terminuotų vertybinių popierių ir paskolų. Kitas 

pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte 

kaip kitas pelnas (nuostolis). 

 
Veiklos sąnaudos 

 

2011 m. Bendrovė toliau grieţtai kontroliavo sąnaudas, nors tuo pačiu metu didėjo darbuotojų skaičius ir buvo 

sparčiai plėtojamos naujos verslo sritys. 2011 m. pirmojo ketvirčio įmonių grupės bendros veiklos sąnaudos, 

palyginti su praėjusių metų sąnaudomis, buvo beveik tokios pat – tik 0,9 proc. arba vienu milijonu litų 

didesnės. 

 

Per metus su darbuotojais susijusios sąnaudos padidėjo 3,9 proc., nes bendras TEO įmonių grupės 

darbuotojų skaičius padidėjo 264 darbuotojais (daugiausia „Lintel“) – nuo 3 104 iki 3 368 darbuotojų. Per 

2011 m. pirmąjį ketvirtį darbuotojų skaičius sumaţėjo 118 darbuotojų dėl „Lintel“ personalo pertvarkos. Visu 

etatu dirbančių TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius per 2011 m. sausį–kovą sumaţėjo 69 darbuotojais 

(taip pat daugiausia „Lintel“). 

 

Dėl didesnio tarptautinio tranzitinio srauto tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 5,1 procento. Nepaisant 

televizijos ir IT paslaugų plėtros, kitos sąnaudos sumaţėjo 4,1 procento. 

 

Veiklos rezultatai 

 

2011 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA buvo 74 mln. litų ir, palyginti su 2010 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA– 

81 mln. litų, sumaţėjo 9,2 procento. EBITDA marţa sudarė 39,8 proc. (2010 m. – 42,4 procento). 

 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo beveik tokios pat (sumaţėjo 1,4 proc.) dėl didelių ilgalaikių 

investicijų 2010 metais. 2011 m. sausį-kovą nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 17,5 proc. (prieš 

metus – 17,1 proc.) visų pajamų. Veiklos pelnas buvo 14,5 proc. maţesnis nei prieš metus, o veiklos pelno 

marţa sumaţėjo nuo 25,3 proc. iki 22,3 procento. 

 

2011 m. sausio–kovo finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo 8,3 proc. maţesnis nei prieš metus. 

 

2011 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2010 m. to paties laikotarpio 

pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 49 mln. litų, sumaţėjo 14,5 proc. ir sudarė 42 mln. litų. 

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio 

įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2011 m. pirmojo 

ketvirčio pelno mokesčio lengvata sudarė 2,3 mln. litų (2010 m. – 1,6 mln. litų). 

 
2011 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2010 m. to paties laikotarpio pelnu – 43 mln. litų, 
sumaţėjo 12,4 proc. ir sudarė 38 mln. litų. Pelno marţa buvo 20,3 proc. (prieš metus – 22,4 procento). 

 

Balansas ir pinigų srautai 

 

Per 2011 m. sausį–kovą visas TEO įmonių grupės turtas šiek tiek sumaţėjo 1,7 proc. dėl ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir amortizacijos. 
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Visas ilgalaikis turtas sumaţėjo 2,3 proc. ir sudarė 64,8 proc. viso įmonių grupės turto. Visas trumpalaikis 
turtas sumaţėjo 0,5 proc. ir sudarė 35,2 proc. viso turto, o vien tik pinigai ir terminuotos investicijos sudarė 
23,5 proc. viso turto. 

 

Akcininkų nuosavybė padidėjo 3,7 proc. ir sudarė 91,8 proc. viso turto. Bendrovės valdyba visuotiniam 

akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2011 m. balandţio 28 d., pasiūlė 2010 m. dividendams skirti 140 mln. litų, 

t.y. 0,18 lito dividendų vienai akcijai. 

 
Lietuvos ir uţsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinti taikant 15 proc. pelno 
mokesčio tarifą, o Lietuvos ir uţsienio šalių fiziniams asmenims taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
tarifą. 
 
2011 m. kovo pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję su 
patalpų nuoma, buvo 5,1 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 267 mln. litų. Grynosios skolos ir 
akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 25,1 procento. 
 
2011 m. sausio–kovo grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2010 m. sausio–kovo 
duomenimis, padidėjo 17,4 procento. 
 
Didţiąją dalį (55 mln. litų) per 2011 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro 
mokėjimai uţ 2010 m. padarytas investicijas. Ši suma 2010 m. gruodţio 31 d. balanse buvo įrašyta 
trumpalaikių įsipareigojimų eilutėje. 
 
Per 2011 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 14,6 mln. litų (prieš metus – 19,1 mln. litų). 
Daugiausia investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (93 proc. arba 13,6 
mln. litų). Likusi dalis investuota į informacinių sistemų plėtrą (0,7 mln. litų) ir kita (0,3 mln. litų). 

 

Dėl to kovo pabaigoje TEO šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 579 tūkst. arba maţdaug 48 

proc. šalies namų ūkių (2010 m. pabaigoje – 556 tūkstančiai). 2011 m. Bendrovė toliau investuos į 

šviesolaidinio tinklo plėtrą, atsiţvelgdama į TEO paslaugų vartotojų ir akcininkų interesus. 

 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2011 m. sausį–kovą padaugėjo 3,6 mln. litų. 

 

Akcinis kapitalas ir akcininkai 

 

TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 776 817 518 litų ir jį sudaro 776 817 518 vieno lito nominalios vertės 

paprastųjų vardinių akcijų. 2010 m. rugsėjo 3 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas nuo 814 912 760 

litų iki 776 817 518 litų sumaţintas Bendrovės akcinis kapitalas. 2010 m. balandţio 26 d. įvykęs eilinis 

visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 

akcijas (nuosavas akcijas) ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais. Bendrovės nuosavos 

akcijos buvo anuliuotos 2010 m. rugsėjo 9 dieną.  

 

Bendrovės nuosavos akcijos, kurios sudarė 4,67 proc. visų Bendrovės akcijų, buvo įgytos viešojo akcijų 

pardavimo metu 2000 metais ir jos nesuteikė Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų turtinių ir neturtinių teisių. 

Dėl to, anuliavus nuosavas akcijas, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų 

skaičius nepakito ir yra 776 817 518. 

 
Bendrovė 2010 m. liepos 1 d. nutraukė TEO akcijų pagrindu išleistų tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų 
programą, o nuo 2010 m. birţelio 30 d. išbraukė pakvitavimus iš Oficialaus Jungtinės Karalystės listingavimo 
įstaigos sąrašo ir nutraukė prekybą pakvitavimais Londono vertybinių popierių birţoje. Bendrovė Tarptautinių 
depozitoriumo pakvitavimų programą vykdė nuo 2000 metų. Pagal šią programą vienas tarptautinis 
depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. 
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TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių popierių 

birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEO1L). Vertybinių popierių birţa 

„NASDAQ OMX Vilnius“ yra pagrindinė prekybos TEO akcijomis rinka. 

 

2011 m. sausį TEO paprastosios vardinės akcijos buvo įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių birţos atviros 

rinkos („Berlin Open Market“ arba „Freiverkehr“), Frankfurto vertybinių popierių birţos atviros rinkos 

(„Freiverkehr“), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių birţų prekybos sąrašus. TEO 

akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių birţose – ZWS. 

 

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. balandţio 26 d., metu bendras TEO akcininkų 

skaičius buvo 13 874. 

 

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2011 m. kovo 31 d. duomenys): 
 

Akcininko vardas, pavardė. 

Įmonės pavadinimas, rūšis, 

buveinės adresas, įmonių 

rejestro kodas 

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 (%) 

„Amber Teleholding A/S“,  

c/o „TeliaSonera Danmark A/S“, 

Holmbladsgade 139, DK-2300 

Copenhagen S, Denmark (Danija), 

įmonės kodas 20758694 

488 947 656 62,94 62,94 68,08 

„TeliaSonera AB (publ)“, Stureplan 8, 

Stockholm, SE-106 63, Sweden 

(Švedija),įmonės kodas 556103-4249 

39 895 616 5,14 5,14 68,08 

„East Capital Asset Management 

AB“, Kungsgatan 33, Stockholm, 

SE-111 93, Sweden (Švedija), 

kodas 556564-5370 

55 761 216 7,18 7,18 - 

Kiti akcininkai 192 213 030 24,74 24,74 - 

IŠ VISO 776 817 518 100,00 100,00 - 

 

„Amber Teleholding A/S“ yra antrinė bendrovės „TeliaSonera AB (publ)“ įmonė. „TeliaSonera AB (publ)“ 

planuoja perimti kontrolinį TEO LT, AB akcijų paketą iš „Amber Teleholding A/S“. Strateginę ar svarbią 

reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo 

interesams įvertinimo komisija yra pateikusi išvadą, kad „TeliaSonera AB (publ)“ atitinka nacionalinio 

saugumo interesus ir gali perimti TEO LT, AB akcijas. Lietuvos radijo ir televizijos komisija taip pat sutiko, kad 

„Amber Teleholding A/S“ perleistų „TeliaSonera AB (publ)  retransliavimo licencijos turėtojo TEO LT, AB 

kontrolinį akcijų paketą. 

 

Per 2011 m. sausį–kovą Lietuvos valstybė, atstovaujama valstybės įmonės Valstybės turto fondo, sumaţino 

turimų Bendrovės akcijų skaičių nuo 3 075 315 (2010 m. gruodţio 31 d.) iki  2 047 (2011 m. kovo 31 d.). 2011 

m. kovo 31 d. duomenimis, Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, turėjo 362 630 

akcijų. Iš viso Lietuvos valstybė turi 364 677 akcijas arba 0,05 proc. Bendrovės akcinio kapitalo ir balsų. 

 

Per 2011 m. pirmąjį ketvirtį „East Capital Asset Management AB“ padidino turimo TEO akcinio kapitalo dalį 

nuo 6,80 proc. iki 7,18 procento. 
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Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2011 m. sausį–kovą vertybinių popierių birţoje „NASDAQ OMX 

Vilnius“ litais: 

 
Atidarymo 

kaina Lt 
Maţiausia 
kaina Lt 

Didţiausia 
kaina Lt 

Uţdarymo 
kaina Lt 

Vidutinė kaina 
Lt Apyvarta vnt. Apyvarta Lt 

2,472 2,258 2,472 2,382 2,419 11 159 731 27 002 141 

 

Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2011 m. sausį–kovą vertybinių popierių birţoje „NASDAQ OMX 

Vilnius“ eurais: 

 

Atidarymo 

kaina EUR 

Maţiausia 

kaina EUR 

Didţiausia 

kaina EUR 

Uţdarymo 

kaina EUR 

Vidutinė kaina 

EUR Apyvarta vnt. 

Apyvarta 

 EUR 

0,716 0,654 0,716 0,690 0,701 11 159 731 7 820 361 

 

2011 m. kovo 31 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 1850 mln. litų (536 mln. eurų). 

 
Kita esminė informacija 

 
2011 m. kovo 25 d. valdyba nutarė sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2011 m. balandţio 28 dieną. 
 
Valdyba akcininkams siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333 tūkst. litų skirti 139 827 tūkst. litų 
2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito dividendų vienai akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos 
nariams skirti 378 tūkst. litų, t.y. po 54 tūkst. litų vienam valdybos nariui. 
 
Valdyba taip pat siūlo sumaţinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 tūkst. litų ir perkelti šią sumą į 
Bendrovės nepaskirstytąjį pelną, bei sumaţinti valdybos narių skaičių nuo septynių iki šešių ir atitinkamai 
pakeisti Bendrovės įstatus. 
 
Bendrovės valdyba nutarė pritarti 100 proc. UAB „Interdata“ akcijų pardavimui UAB „Hostex“. UAB „Interdata“ 
ir UAB „Hostex“ yra UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės, o TEO LT, AB priklauso visos UAB „Baltic 
Data Center“ akcijos. 
 
Įmonė „Amber Teleholding A/S“, turinti 62,94 proc. Bendrovės akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam 
akcininkų susirinkimui į TEO LT, AB valdybą rinkti šiuos kandidatus: Malin Frenning, Lars Klasson, Joakim 
Sundström, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker (nepriklausoma kandidatė) ir Tomą Kučinską (nepriklausomas 
kandidatas). 
 
2011 m. balandţio 14 d. Bendrovės akcininkai, bendrai turintys 81 422 720 TEO akcijų, kurios sudaro 
10,48 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, pateikė paraišką papildyti TEO LT, AB eilinio 
visuotinio akcininkų surinkimo, vyksiančio 2011 m. balandţio 28 d., darbotvarkę papildymu klausimu dėl 
Bendrovės įstatinio kapitalo maţinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų. Akcininkai 
siūlo sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą 120 mln. litų anuliuojant 120 milijonų paprastųjų vardinių vieno lito 
nominalios vertės bendrovės akcijų. Anuliuojama būtų kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų dalis, 
proporcinga maţinamo įstatinio kapitalo dydţiui, o pinigai uţ anuliuotas Bendrovės akcijas (t. y. nominali 
anuliuotų akcijų vertė) būtų išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pakeistų Bendrovės įstatų 
įregistravimo Juridinių asmenų registre. 
 

Valdymo organų nariai 

 

Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir 

generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. 
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Valdybos nariai (2011 m. kovo 31 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos valdyboje Darbovietė 

Turimų TEO akcijų 

skaičius 

Håkan Dahlström Valdybos pirmininkas, 

Atlyginimų komiteto narys 

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Mobiliojo ryšio 

paslaugų verslo srities prezidentas 

- 

Malin Frenning Valdybos narė,  

Atlyginimų komiteto narė 

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio 

ryšio paslaugų verslo srities prezidentė 

- 

Ove Alm Valdybos narys „TeliaSonera Skanova Access AB“ 

(Švedija), generalinis direktorius 

- 

Joakim 

Sundström 

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 

- 

Martynas 

Česnavičius 

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 

    

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 TEO tinklalapyje internete adresu www.teo.lt. 

 

Administracijos nariai: 

Vardas, pavardė Pareigos Bendrovėje Dalyvavimas kitų įmonių veikloje 

Turimų TEO 

akcijų skaičius 

Arūnas Šikšta Generalinis direktorius VšĮ VU Tarptautinės verslo mokyklos tarybos 

narys ir lektorius; „Big Brothers Big Sisters 

International“ (JAV, Filadelfija) valdybos 

narys 

- 

Darius 

Gudačiauskas 

Pardavimo ir klientų 

aptarnavimo tarnybos vadovas 

ir generalinio direktoriaus 

pavaduotojas 

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ 

valdybos pirmininkas 

- 

Nerijus 

Ivanauskas 

Paslaugų plėtros ir rinkodaros 

tarnybos vadovas ir 

generalinio direktoriaus 

pavaduotojas 

- - 
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Darius Didţgalvis 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 pirmininkas; 

UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės 

UAB „Hostex“ valdybos pirmininkas 

- 

Giedrius Vegys Finansų tarnybos vadovas TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic 

Data Center“ valdybos narys 

- 
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
 
 

  Sausis–kovas 

 Pastaba 2011 m. 2010 m. 

    

Pajamos  185 782 191 994 

Kitos pajamos  166 423 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos   (40 407) (38 875) 

Tinklų sujungimo sąnaudos   (27 904) (26 558) 

Kitos veiklos sąnaudos   (43 790) (45 647) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumaţėjimas 3 (32 430) (32 887) 

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)  49 70 

Veiklos pelnas   41 466 48 520 

Finansinės veiklos pajamos   572 471 

Finansinės veiklos sąnaudos   (190) (55) 

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos/pajamos   382 416 

Pelnas prieš apmokestinimą   41 848 48 936 

Pelno mokestis  6 (4 117) (5 887) 

Laikotarpio pelnas   37 731 43 049 

Kitos bendrosios pajamos:    

Kitos laikotarpio bendrosios pajamos  - - 

Bendrųjų pajamų uţ laikotarpį iš viso   37 731 43 049 

Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:    

Patronuojančios įmonės akcininkams   37 731 43 049 

Maţumos daliai   - - 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais vienai akcijai) 7 0,05 0,06 
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS 
 
 

 Pastaba 2011-03-31 2010-12-31 

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 3 690 019 706 430 

Nematerialusis turtas 3 47 728 49 341 

Investicinis turtas  10 794 10 794 

Prekybos ir kitos gautinos sumos   1 937 1 820 

Atidėto mokesčio turtas  693 711 

  751 171 769 096 

Trumpalaikis turtas    

Atsargos  6 843 6 091 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  113 207 124 724 

Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis  15 705 18 946 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo  48 621 40 184 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  223 147 219 526 

Turtas, skirtas parduoti  21 - 

  407 544 409 471 

Turto iš viso  1 158 715 1 178 567 

    

NUOSAVYBĖ    

Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams    

Akcinis kapitalas 6 776 818 776 818 

Įstatymo numatytas rezervas  81 499 81 499 

Nepaskirstytas pelnas  205 852 168 121 

Nuosavybės iš viso  1 064 169 1 026 438 

    

ĮSIPAREIGOJIMAI    

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos  3 967 4 233 

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai  10 701 10 290 

Ateinančio laikotarpio pajamos ir sukaupti įsipareigojimai  4 048 5 814 

  18 716 20 337 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 
įsipareigojimai 

 
74 641 130 564 

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai  48 39 

Paskolos  1 141 1 189 

  75 830 131 792 

Įsipareigojimų iš viso  94 546 152 129 

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso  1 158 715 1 178 567 
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 
 

GRUPĖ  
Įstatinis 

kapitalas 
Nuosavos 

akcijos 

Įstatymų 

numatytas 
rezervas 

Nepaskirstytas 
pelnas 

Nuosavybės 
iš viso 

       

Likutis 2010 m. sausio 1 d.  814 913 (120 000) 81 499 250 222 1 026 634 

       

Grynasis pelnas   - - - 43 049 43 049 

Pripaţintų bendrųjų pajamų 
uţ laikotarpį iš viso   - - - 43 049 43 049 

       

       

Likutis 2010 m. kovo 31 d.  814 913 (120 000) 81 499 293 271 1 069 683 

       

Likutis 2011 m. sausio 1 d.  776 818 - 81 499 168 121 1 026 438 

       

Grynasis pelnas   - - - 37 731 37 731 

Pripaţintų bendrųjų pajamų 
uţ laikotarpį iš viso   - - - 37 731 37 731 

       

       

Likutis 2011 m. kovo 31 d.  776 818 - 81 499 205 852 1 064 169 
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 
 

  Sausis–kovas  

  2011 m. 2010 m. 

Įprastinė veikla     

Laikotarpio pelnas   37 731 43 049 

Pelno mokestis   4 117 5 887 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumaţėjimas  32 430 32 887 

Kitas pelnas ir nuostoliai   (49) (70) 

Palūkanų pajamos   (572) (893) 

Palūkanų sąnaudos   52 62 

Kiti nepiniginiai sandoriai   101 (30) 

    

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo ir 

pardavimo efektą):    

Atsargos  (752) (910) 

Prekybos ir kitos gautinos sumos   11 232 (4 736) 

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai   (11 677) (14 312) 

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos   72 613 60 934 

    

Sumokėtos palūkanos   (52) (62) 

Gautos palūkanos   572 1 450 

Sumokėtas pelno mokestis  (445) (385) 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos   72 688 61 937 

    

Investicinė veikla     

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas   (60 556) (36 269) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas    73 33 

Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas   (40 000) (98 942) 

Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas  31 730 120 882 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinei veiklai   (68 753) (14 296) 

    

Finansinė veikla     

Grąţintos paskolos  (314) (267) 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai   (314) (267) 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)  3 621 47 374 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas     

Laikotarpio pradţioje   219 526 181 943 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)  3 621 47 374 

Laikotarpio pabaigoje  223 147 229 317 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 
 
 

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 
  

 

Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 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 2010 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 2011 m. kovo 31 d., yra neaudituotos. Metinių 
finansinių ataskaitų uţ iki 2010 m. gruodţio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB 
„PricewaterhouseCoopers”. 

  
  

2 Informacija apie segmentus 
  

 Bendrovės vadovybė vertina veiklą iš Grupės perspektyvos bei atskirai vertina Bendrovės ir kiekvienos 
dukterinės įmonės veiklos rezultatus. Bendrovės ir jos dukterinių įmonių veiklos rezultatus vadovybė 
vertina remdamasi grynojo pelno rodikliu. 

  
 Bendrovės vykdoma veikla yra segmentas, kuris tenkina TFAS Nr. 8 numatytas kiekybines ribas, ir jis 

ataskaitose pateiktas kaip Plačiajuosčio ryšio paslaugų segmentas. Šis segmentas naudoja nacionalinį 
fiksuotojo ryšio tinklą fiksuotosios balso telefonijos, plačiajuosčio ryšio ir duomenų perdavimo, 
televizijos bei susijusioms pridėtinės vertės paslaugoms teikti. 

  
 Bendrovės dukterinės įmonės netenkina TFAS Nr. 8 numatytų kiekybinių ribų. Dukterinių įmonių 

rezultatai yra sujungti ir atskleisti stulpelyje „Kitas segmentas“. Kiekvienos dukterinės įmonės veikla 
aprašyta 4-oje pastaboje. 

  

  Plačiajuosčio 

ryšio segmentas 

 Kitas 

segmentas 

 

Eliminavimai 

 

Grupė iš viso 

  Sausis–kovas  Sausis–kovas  Sausis–kovas  Sausis–kovas 

  2011 m. 2010 m.  2011 m. 2010 m.  2011 m. 2010 m.  2011 m. 2010 m. 

             

 Segmento pajamos 175 722 183 848  23 203 21 722  (13 143) (13 576)  185 782 191 994 

 Pajamos tarp 

segmentų (2 767) (2 462)  (10 376)   (11 114)  13 143 13 576  - - 

 Pajamos iš išorės 

klientų 172 955 181 386  12 827 10 608  - -  185 782 191 994 

             

 Laikotarpio pelnas 36 161 40 473  1 570 2 446  - 130  37 731 43 049 

             

 Turto iš viso 1 122 844 1 126 983  95 273 90 003  (59 402) (56 656)  1 158 715 1 160 330 
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3 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 
  
  Materialusis 

turtas 

Nematerialusis 

turtas 

    

 Trys mėnesiai, pasibaigę 2010 m. kovo 31 d.   

    

 Likutinė vertė 2009 m. gruodţio 31 d. 651 712 37 076 

 Įsigijimai 18 853 280 

 Perleidimai ir nurašymai 91 - 

 Perklasifikavimai (73) (49) 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija 30 435 2 452 

    

 Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d. 639 966 34 855 

    

 Trys mėnesiai, pasibaigę 2011 m. kovo 31 d.   

    

 Likutinė vertė 2010 m. gruodţio 31 d. 706 430 49 341 

 Įsigijimai 14 070 513 

 Perleidimai ir nurašymai 101 - 

 Perklasifikavimai (287) 211 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija 30 093 2 337 

    

 Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d. 690 019 47 728 

  

  

4 Investicijos į dukterines įmones 

  

 Dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios: 

  

  Nuosavybės dalis (%)  

 

Dukterinė 

įmonė Įsteigimo šalis 

2011 m.  

kovo 31 d. 

2010 m.  

gruodţio 31 d. Veikla 

 UAB „Lintel“ Lietuva 100% 100% Teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei 
Kontaktų centro paslaugas. 

 UAB „Baltic 
Data Center“ 

Lietuva 100% 100% Ši dukterinė įmonė teikia informacijos 
technologijų infrastruktūros paslaugas Grupei 
ir trečiosioms šalims. 

 UAB „Hostex“ Lietuva 100% 100% UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė, 
įsigyta 2010 m. rugsėjį, teikia interneto 
svetainių prieglobos ir duomenų centrų 
paslaugas. 

 UAB 
„Interdata“ 

Lietuva 100% 100% UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė, 
teikianti interneto svetainių prieglobos 
paslaugas.  

 UAB „Hosting“ Lietuva 100% 100% Interneto svetainių prieglobos paslaugas 
teikianti UAB „Interdata“ dukterinė įmonė. 

 „Baltic Data 
Center SIA“ 

Latvija 100% 100% Nevykdanti veiklos UAB „Baltic Data Center“ 
dukterinė įmonė. 
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 UAB 
„Kompetencijos 
ugdymo 
centras“ 

Lietuva 100% 100% Nevykdanti veiklos dukterinė įmonė, kuri teikė 
mokymo ir konsultacijų paslaugas.  

 UAB „Verslo 
investicijos„ 

Lietuva 100% 100% Dukterinė įmonė, įsigyta įgyvendinti investicinį 
projektą. 

 VšĮ „Ryšių 
istorijos 
muziejus“ 

Lietuva 100% 100% 2010 m. liepą įsteigta ne pelno organizacija, 
valdanti Bendrovės ryšių istorijos muziejų. 

      

  

5 Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos 

  

 Nuo 2010 m. rugsėjo Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudaro 776 817 518 paprastųjų akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui. Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas buvo sumaţintas nuo 
814 912 760 Lt iki 776 817 518 Lt, anuliuojant 38 095 242 nuosavų akcijų. Visos akcijos yra visai 
apmokėtos. 

  

 Grupė Bendrovės turėtas Bendrovės akcijas traktavo kaip nuosavas akcijas ir Grupės balanse jų 
įsigijimo kaina, lygi 120 mln. Lt, buvo išskaičiuota tiesiai iš akcininkų nuosavybės. 

  

6 Pelno mokestis 

  

 

Pelno mokesčio sąnaudos uţ laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno 

mokestį. 

  

 

2011 metų pelnas apmokestinamas 15 proc. (2010 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal 

Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 

  

 

Remiantis Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno 
mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2011 m. priskaičiavo 2,3 mln. litų 
pelno mokesčio lengvatą (2010 m. – 1,6 mln. litų). 

  

7 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. 

  

 

Skaičiuojant svertinį išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkį (tūkstančiais) visada iš paprastųjų 
vardinių akcijų skaičiaus (814 913) buvo atimamas nuosavų akcijų skaičius (38 095), todėl nuosavų 
akcijų anuliavimas 2010 m. rugsėjo mėnesį neturėjo įtakos svertiniam akcijų vidurkiui, kuris abiems 
ataskaitiniams laikotarpiams buvo toks pat – 776 818. 

  
  Sausis–kovas 

  2011 m. 2010 m. 

    

 Grynasis pelnas 37 731 43 049 

    

 Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais) 776 818 776 818 

    

 Vienai akcijai tenkantis pelnas Lt 0,05 0,06 
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8 Vienai akcijai tenkantys dividendai 

  

 

2011 m. kovo 25 d. Valdyba pasiūlė išmokėti akcininkams dividendus uţ 2010 m. gruodţio 31 d. 

pasibaigusius metus. Siūloma dividendų suma yra 139 827 tūkstančiai litų arba 0,18 Lt vienai akcijai. 

  

  

9 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

  

 

Grupė yra kontroliuojama įmonės „TeliaSonera AB (publ)“, kuriai po nuosavų akcijų anuliavimo 

tiesiogiai priklauso 5,14 proc., o netiesiogiai per dukterinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ – 62,94 

proc. Bendrovės akcijų. Iš viso Grupės vadovaujanti pagrindinė įmonė „TeliaSonera AB (publ)“ valdo 

68,08 proc. Bendrovės akcijų. Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai: 

  

 Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB (publ)“ ir jos dukterinėmis įmonėmis: 

  

  Sausis–kovas 

  2011 m. 2010 m. 

    

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas 11 325 9 300 

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso 11 325 9 300 

    

 Turto pirkimas  260 - 

 Paslaugų pirkimas 5 981 7 004 

 Turto ir paslaugų pirkimas iš viso 6 241 7 004 

  

  

 

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto/paslaugų pardavimo/pirkimo sandoriais su „TeliaSonera AB 

(publ)“ ir jos dukterinėmis įmonėmis: 

  Kovo 31 d. 

  2011 m. 2010 m. 

    

 Gautinos sumos iš susijusių šalių 3 560 2 074 

 Sukauptos pajamos iš susijusių šalių 3 551 2 843 

 Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių iš viso 7 111 4 917 

    

 Mokėtinos sumos susijusioms šalims 1 257 866 

 Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims 1 134 

 Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms šalims iš viso 1 258 1 000 

    

    

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

  






