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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
Vadovybės 2012 m. šešių mėnesių finansinių rezultatų komentaras:
„Nors šalies ekonomika vis dar ieško aiškios augimo krypties, o telekomunikacijų rinka vis dar traukiasi, TEO
2012 m. pirmojo pusmečio pajamos, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, padidėjo 3 proc. ir sudarė 381
mln. litų. Bendrovė jau trečią ketvirtį paeiliui sugebėjo kompensuoti mažėjančias pajamas iš balso telefonijos
paslaugų pajamomis iš kitų veiklos sričių. Didesnes 2012 m. pajamas lėmė 7,5 proc. augusios interneto
paslaugų, 37 proc. – skaitmeninės interaktyviosios televizijos (IPTV) paslaugų ir 60 proc. – IT paslaugų –
pajamos.
TEO tęsia naujos kartos šviesolaidinio tinklo plėtrą ir toliau didina šio segmento vartotojų skaičių.
Šviesolaidžiu teikiamo interneto paslaugų vartotojų skaičius padidėjo daugiau nei 26 proc. ir 2012 m. birželio
pabaigoje viršijo 150 tūkstančių. Per metus vartotojų, kurie naudojasi TEO paslaugų „flagmanu“ – televizija
„Interaktyvioji GALA“, skaičius padidėjo daugiau nei 17 procentų. Iš IT paslaugų daugiau pajamų buvo gauta
dėl sėkmingų naujų tarptautinių kontraktų.
Bendrovė toliau griežtai kontroliuoja veiklos sąnaudas, kurios, daugiausia dėl didesnės parduotų prekių ir
paslaugų savikainos, padidėjo 3,7 procento. Ilgalaikės investicijos sudarė 52 mln. litų, t. y. kiek mažiau nei per
tą patį laikotarpį prieš metus. Didžioji dalis TEO investicijų yra skiriama naujos kartos šviesolaidinio tinklo
plėtrai.“
PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Finansų rodikliai

Sausis–birželis
2012 m.

2011 m.

Pokytis (%)

Pajamos (tūkst. Lt)
EBITDA (tūkst. Lt)
EBITDA marža (%)
Veiklos pelnas (tūkst. Lt)
Veiklos pelno marža (%)
Pelnas, neatskaičiavus mokesčių (tūkst. Lt)
Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%)
Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt)
Laikotarpio pelno marža (%)
Pelnas vienai akcijai (Lt)
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)

380 722
154 284
40,5
88 926
23,4
89 502
23,5
78 281
20,6
0,101
776 818

369 809
150 982
40,8
85 109
23,0
85 904
23,2
76 649
20,7
0,099
776 818

3,0
2,2

2012-06-30

2011-06-30

17,5
15,6
15,5
(16,2)
0,4
374,4
68,3
90,9

17,2
15,3
15,7
(15,6)
0,5
373,6
68,3
90,7

Santykiniai rodikliai
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)
Vidutinė turto grąža (%)
Nuosavybės pelno norma (%)
Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)
Turto apyvartumas (%)
Kapitalo ir turto santykis (%)
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Veiklos rodikliai
Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, WiFi
ir kt.) skaičius
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

2012-06-30

2011-06-30

Pokytis (%)

625 671

671 415

(6,8)

377 045
156 364
3 193
2 783

357 957
142 484
3 374
2 941

5,3
9,7
(5,4)
(5,4)

TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PAJAMŲ STRUKTŪRA
Balandis–birželis
2012 m.
2011 m.

Pokytis
(%)

Sausis–birželis
2012 m.
2011 m.

Pokytis
(%)

Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos

92 593
43 061

93 569
38 990

(1,0)
10,4

179 255
84 337

190 528
78 486

(5,9)
7,5

Duomenų perdavimo ir su tinklu
susijusios paslaugos
TV paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos

21 608
13 848
12 817
6 303

23 035
11 311
10 909
6 213

(6,2)
22,4
17,5
1,4

43 873
27 581
32 383
13 293

46 231
22 405
20 249
11 910

(5,1)
23,1
59,9
11,6

190 230

184 027

3,4

380 722

369 809

3,0

Iš viso

PAJAMOS
Bendros TEO įmonių grupės 2012 m. antrojo ketvirčio pajamos buvo 190 mln. litų ir, palyginti su 2011 m.
antrojo ketvirčio pajamomis – 184 mln. litų, padidėjo 3,4 procento. 2012 m. šešių mėnesių bendros pajamos
buvo 381 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. šešių mėnesių pajamomis – 370 mln. litų, padidėjo 3 procentais.
Palyginti su 2011 m. pirmuoju pusmečiu, 2012 m. pirmąjį pusmetį pajamos iš interneto, TV, IT ir kitų paslaugų
padidėjo, o pajamų, gautų iš balso telefonijos ir duomenų perdavimo bei su tinklu susijusių paslaugų
sumažėjo.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis toliau mažėjo ir sudarė 47,1 proc. bendrų 2012 m. pirmojo
pusmečio pajamų. Pajamos iš interneto sudarė 22,2 proc., duomenų perdavimo ir su tinklu susijusių paslaugų
– 11,5 proc., televizijos paslaugų – 7,2 proc., IT paslaugų – 8,5 proc. ir iš kitų paslaugų – 3,5 proc. bendrų
pajamų.
Nors pajamų iš balso telefonijos paslaugų per 2012 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo, tačiau 2012 m. antrojo
ketvirčio pajamos iš balso telefonijos buvo 6,8 proc. didesnės nei 2012 m. pirmąjį ketvirtį pajamos dėl
didesnių pajamų iš balso tranzito paslaugų.
Per 2012 m. sausį–birželį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 21,9 tūkst., o per paskutinius
dvylika mėnesių – 45,7 tūkstančio. Dėl mažesnio telefono linijų skaičiaus 2012 m. sausio–birželio pajamos iš
abonentinio mokesčio, palyginti su to paties laikotarpio pajamomis prieš metus, sumažėjo 11,2 procento.
Sumažintos nacionalinių tinklų sujungimo kainos lėmė tai, kad 2012 m. pirmojo pusmečio ir gyventojų, ir
verslo klientų skambučių į mobiliojo ryšio tinklus srautas, palyginti su to paties laikotarpio srautu prieš metus,
padidėjo atitinkamai 1,8 ir 9,4 procento.
Nepaisant to, gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai sumažėjo atitinkamai 11,6 ir 10,9 procento.
Dėl to pajamos iš pokalbių srauto sumažėjo 3,4 procento.
Per 2012 m. antrąjį ketvirtį pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 13,2 proc., ir dėl to šešių mėnesių
TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D

5

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

pajamų iš tinklų sujungimo paslaugų buvo 0,1 proc. daugiau nei prieš metus.
2012 m. gegužę TEO privatiems klientams pasiūlė naudotis interneto, skaitmeninės televizijos ir balso
telefonijos paslaugų rinkiniais „Namai 1“ (rinkinio kaina – 79,90 lito), „Namai 2“ (99,90 lito) ir „Namai 3“
(119,90 lito). Paslaugų rinkinių vartotojai taip pat gali naudotis tam tikromis paslaugomis be papildomų
mokesčių.
Per 2012 m. sausį–birželį plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 4,8 tūkst., o per paskutinius
dvylika mėnesių – 19,1 tūkstančio.
Naujos kartos šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH) ar iki pastato
(angl. Fiber to the building (FTTB) skaičius toliau didėja. 2012 m. birželio pabaigoje jau daugiau nei 40 proc.
TEO plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Toliau vyksta varinės interneto prieigos keitimas šviesolaidine: per metus šviesolaidinių prieigų (FTTH ir
FTTB) skaičius padidėjo 26,4 proc., o interneto prieigų, naudojant DSL technologiją, sumažėjo 7,9 procento.
2012 m. birželio pabaigoje iš bendro 377 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 151 tūkst. buvo
šviesolaidinės, 190 tūkst. – varinės (DSL technologija) ir 36 tūkst. – belaidės prieigos per WiFi tinklą.
Nuo kovo 1 d. TEO padidino interneto ZEBRA mokėjimo plano „Startas“ interneto spartą nuo 1 iki 2 Mb/s, o
plano „Bazinis šviesolaidis“ – nuo 40 iki 50 Mb/s. Atitinkamai interneto planų „Startas“, „Bazinis plius“ ir
„Bazinis šviesolaidis“ mėnesio mokesčiai padidinti 3 litais.
Kovą Bendrovė pasiūlė dvi naujas papildomas paslaugas. Interneto ZEBRA paslauga „Saugykla“ leidžia itin
saugiame serveryje laikyti iki 300 GB duomenų. Be to, ji suteikia galimybę vartotojui išsaugoti svarbius
duomenis kompiuterio gedimo ar vagystės atveju. Paslauga „Laiko kontrolė“ padeda planuoti vaikų laisvalaikį
− riboti praleidžiamą internete laiką. Vartotojai gali nustatyti, kad tam tikru paros metu jungtis prie interneto
nebūtų galimybės. Daugelis TEO klientų naujosiomis paslaugomis vienerius metus galės naudotis be
papildomų mokesčių (standartinė paslaugos kaina – 4,90 Lt/mėn.).
Birželį TEO smulkiojo ir vidutinio dydžio įmonėms pasiūlė paslaugą „Saugykla verslui“. Ją užsisakę klientai
gali saugiame duomenų centre laikyti iki 1 terabaito duomenų, o dokumentai – pasiekiami iš visur, kur yra
interneto ryšys.
2012 m. sausį–birželį bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 5,2 tūkst., o per paskutinius
dvylika mėnesių – 13,9 tūkstančio. Per metus internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“
vartotojų skaičius padidėjo 12,5 tūkst. ir 2012 m. birželio pabaigoje viršijo 85 tūkstančius. 2012 m. birželio
30 d. skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė GALA“ vartotojų skaičius sudarė
71,4 tūkstančio.
„Interaktyvioji GALA“ klientams suteikta galimybė raiškiuoju (angl. HD) formatu matyti svarbiausius metų
sporto ir muzikos įvykius: „Eurovizijos“ pusfinalius ir finalinį koncertą, lemiamas Europos futbolo čempionato
kovas ir Londono vasaros olimpines žaidynes.
Daugiausia konsoliduotų TEO įmonių grupės pajamų iš informacinių technologijų paslaugų uždirba
Bendrovės antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“, kuri teikia duomenų centrų ir informacinių sistemų
valdymo paslaugas šalies ir užsienio įmonėms. Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį „Baltic Data Center“ gavo
vienkartinių pajamų iš IT įrangos pardavimo, ir tai lėmė, kad pajamų iš IT paslaugų padaugėjo.
Sausį TEO verslo įmonėms ir organizacijoms pradėjo teikti ilgalaikės kompiuterių ir biuro įrangos nuomos
paslaugas. Įrangą klientai gali išsinuomoti dvejiems arba trejiems metams, o vėliau ją įsigyti arba išsinuomoti
naują. Išsirinkti pageidaujamą įrangą klientai gali tinklalapyje www.iranga.teo.lt, kuriame pateikiama keli šimtai
nešiojamųjų, planšetinių bei stacionarių kompiuterių, serverių, spausdintuvų, monitorių ir kitų priedų
kompiuteriams.
2012 m. gegužę „Baltic Data Center“ savo klientams pasiūlė itin lanksčiai valdomas ir daugeliui IT sistemų
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pritaikytas IBM sprendimų „Storwize V7000“ pagrindu veikiančias duomenų saugyklos paslaugas. Šie
sprendimai leidžia klientams ne tik be rūpesčių keisti duomenims saugoti reikiamą saugyklos talpą, bet ir
nestabdant sistemos keisti susitarimą dėl paslaugos lygmens (angl. Service Level Agreement, SLA). Tokiu
būdu bendrovės klientai gali lanksčiai prisitaikyti prie kintančių savo verslo poreikių ir efektyviai išnaudoti IT
ūkiui valdyti skirtas lėšas.
TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip
„Lintel“ kontaktų centrai, patalpų nuoma, reklama, baudos už anksčiau termino nutrauktas sutartis ir kitos.
2012 m. kovą TEO ir žiniasklaidos koncernui „Schibsted ASA“ priklausanti UAB „15 min“ pasirašė sutartį dėl
pramogų naujienų portalo „Zebra.lt“ perleidimo. Remiantis sutartimi, „15 min“ iš TEO perėmė naujienų portalą
ir jo valdymą bei naudosis prekės ženklu ir interneto domenu „Zebra.lt“. Portalas „Zebra.lt“ yra populiariausias
pramogų naujienų portalas, itin daug dėmesio skiriantis įžymybių gyvenimui, vaizdo turiniui ir laisvalaikio
naujienoms. Portalą skaito vidutiniškai 450 tūkst. unikalių lankytojų per mėnesį.
2012 m. gegužę „Lintel“ pasiūlė išmaniesiems telefonams skirtą programėlę (angl. application) 118. Nuo kitų
informacijos paieškos sprendimų ji skiriasi tuo, kad ne tik suranda įmonių ir privačių asmenų kontaktus, bet
gali nustatyti naudotojo buvimo vietą ir pateikti informaciją, kuri aktuali būtent tame taške esančiam asmeniui.
Programėlė 118 naudoja įmonių ir privačių asmenų kontaktų duomenų bazę, iš kurios informacija taip pat
teikiama telefonu 118 bei tinklalapyje www.118.lt.
Per metus pajamų iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų padidėjo 41 proc., o pajamos iš kontaktų centrų
paslaugų sumažėjo 7,3 procento.
TEO įmonių grupės kitas pajamas sudaro palūkanos iš įsigytų terminuotų vertybinių popierių. Kitas pelnas ar
nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip kitas
pelnas (nuostolis).
RINKA
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2012 m.
pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2011 m. pirmuoju ir ketvirtuoju ketvirčiais, skaičiuojant pajamas, sumažėjo
atitinkamai 5,8 ir 8,4 proc. – iki 587 mln. litų.
TEO rinkos dalis skaičiuojant
vartotojus (%)
2012 m.
2011 m.
I ketv.
I ketv.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
Duomenų perdavimo paslaugos
Skirtųjų linijų paslaugos
Interneto prieigos paslaugos (iš viso)
Interneto prieigos fiksuotoje vietoje
paslaugos
Mokamos televizijos paslaugos (iš viso)
Skaitmeninės televizijos paslaugos
Tinklų sujungimo paslaugos

TEO rinkos dalis skaičiuojant
pajamas (%)
2012 m.
2011 m.
I ketv.
I ketv.

89,9
n/a
n/a
37,4

90,9
n/a
n/a
38,9

93,0
59,7
59,3
41,4

93,7
66,2
62,2
38,6

50,4
23,2
44,2
n/a

50,3
21,6
48,3
n/a

53,6
29,6
44,9
33,9

51,2
25,4
43,6
30,5

2012 m. kovo 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 31,3 (prieš metus – 28) interneto prieigos abonentų, o
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 23,2 (prieš metus – 21,6) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių
teko 26,3 (prieš metus – 21,3) mokamos skaitmeninės televizijos abonentų, o fiksuotojo telefono ryšio linijų
skaičius šimtui gyventojų sudarė 21,5 (prieš metus – 22,5) linijos.
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VEIKLOS SĄNAUDOS
2012 m. antrojo ketvirčio įmonių grupės bendros veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų
sąnaudomis, buvo 3,2 proc. didesnės, bet 5,1 proc. mažesnės nei 2012 m. pirmąjį ketvirtį. 2012 m. pirmojo
pusmečio bendros veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų sąnaudomis, buvo 3,7 proc. didesnės dėl
2012 m. pirmąjį ketvirtį išmokėtų premijų ir „Baltic Data Center“ vienkartinio IT įrangos pardavimo, o taip pat
dėl didesnio tarptautinio tranzito srauto 2012 m. antrąjį ketvirtį.
Per 2012 m. antrąjį ketvirtį parduotų prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio prieš
metus duomenimis, padidėjo 4,5 proc., o 2012 m. šešių mėnesių parduotų prekių ir paslaugų savikaina,
palyginti su 2011 m. šešių mėnesių duomenimis, padidėjo 4,6 procento.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos 2012 m. antrąjį ketvirtį buvo 7,5 proc. didesnės nei prieš metus,
tačiau 11,9 proc. mažesnės nei 2012 m. pirmąjį ketvirtį. Nepaisant to, 2012 m. sausio-birželio su darbuotojais
susijusios sąnaudos dėl 2012 m. pirmąjį ketvirtį išmokėtų premijų buvo 10,9 proc. didesnės nei prieš metus.
Per metus TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 181 darbuotoju (daugiausia TEO ir „Lintel“) –
nuo 3 374 iki 3 193 darbuotojų. Per 2012 m. pirmąjį pusmetį darbuotojų skaičius sumažėjo 110 darbuotojų.
Visu etatu dirbančių TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius per 2012 m. sausį–birželį sumažėjo 144
darbuotojais (daugiausia TEO ir „Lintel“), o per paskutinius dvylika mėnesių – 158 (nuo 2 941 iki 2 783).
Kitos sąnaudos per 2012 m. antrąjį ketvirtį ir pirmąjį pusmetį sumažėjo atitinkamai 7 ir 10,8 proc. dėl
mažesnių išlaidų rinkodarai, blogoms skoloms ir verslo kelionėms bei toliau vykdomos sąnaudų kontrolės.
VEIKLOS REZULTATAI
2012 m. antrojo ketvirčio EBITDA buvo 80 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. antrojo ketvirčio EBITDA – 77 mln.
litų, padidėjo 3,6 procento. EBITDA marža sudarė 42 proc. (2011 m. – 41,9 procento). 2012 m. pirmojo
pusmečio EBITDA buvo 154 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. pirmojo pusmečio EBITDA – 151 mln. litų,
padidėjo 2,2 procento. EBITDA marža beveik nepakito ir sudarė 40,5 proc. (2011 m. – 40,8 procento).
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 2012 m. antrąjį ketvirtį ir pirmąjį pusmetį kiek sumažėjo –
atitinkamai 1,3 ir 0,8 proc., ir 2012 m. sausį–birželį sudarė 17,2 proc. (prieš metus – 17,8 proc.) visų pajamų.
Veiklos pelnas (EBIT) per 2012 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 7,4 proc., o per 2012 m. pirmąjį pusmetį – 4,5
procento. 2012 m. antrojo ketvirčio veiklos pelno marža buvo 24,6 proc. (prieš metus – 23,7 proc.), o 2012 m.
pirmojo pusmečio – 23,4 proc. (prieš metus – 23 procentai).
2012 m. sausio–birželio finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo 27,7 proc. mažesnis nei prieš
metus.
2012 m. antrojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2011 m. to paties ketvirčio
pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 44 mln. litų, padidėjo 6,9 proc. ir sudarė 47 mln. litų. 2012 m. pirmojo
pusmečio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio pelnu,
neatskaičiavus pelno mokesčio – 86 mln. litų, padidėjo 4,2 proc. ir sudarė 90 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, 2012 m. pirmojo
pusmečio pelno mokesčio lengvata sudarė 4,1 mln. litų (2011 m. – 5,3 mln. litų). Dėl to 2012 m. pirmų šešių
mėnesių pelno mokestis buvo 21,2 proc. didesnis nei prieš metus.
2012 m. balandžio–birželio laikotarpio pelnas, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio pelnu – 39 mln. litų,
padidėjo 5,7 proc. ir sudarė 41 mln. litų. Pelno marža buvo 21,6 proc. (prieš metus – 21,1 procento). 2012 m.
sausio–birželio laikotarpio pelnas, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio pelnu – 77 mln. litų, padidėjo 2,1
proc. ir sudarė 78 mln. litų. Pelno marža beveik nepakito ir sudarė 20,6 proc. (prieš metus – 20,7 procento).
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BALANSAS IR PINIGŲ SRAUTAI
Per 2012 m. sausį–birželį visas TEO įmonių grupės turtas sumažėjo 6,7 proc. daugiausia dėl 2011 m.
dividendų mokėjimo.
Visas ilgalaikis turtas sumažėjo 1,8 proc. ir sudarė 73,6 proc. viso įmonių grupės turto. Gegužę,
vadovaujantis 2012 m. balandžio 24 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, TEO akcininkams
buvo išmokėti 155 mln. litų 2011 m. dividendų, t. y. 0,20 lito dividendų vienai akcijai. Dėl to visas
trumpalaikis turtas sumažėjo 18,2 proc. ir sudarė 26,4 proc. viso turto, o vien tik pinigai ir terminuotos
investicijos sudarė 15,1 proc. viso turto.
Dėl dividendų mokėjimo akcininkų nuosavybė sumažėjo 7,4 proc., tačiau vis tiek sudarė 90,9 proc. viso
turto.
2012 m. birželio pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję su
patalpų nuoma, buvo 3,7 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 156 mln. litų. Grynosios skolos ir
akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 16,2 procento.
2012 m. pirmojo pusmečio grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2011 m. pirmojo pusmečio
duomenimis, padidėjo 9,8 procento.
Dalį (10,4 mln. litų) per 2012 m. pirmus šešis mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro
mokėjimai už 2011 m. investicijas. Ši suma 2011 m. gruodžio 31 d. balanse buvo įrašyta trumpalaikių
įsipareigojimų eilutėje.
Per 2012 m. pirmus šešis mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 52 mln. litų (prieš metus – 65 mln. litų).
Daugiausia investuota į naujos kartos šviesolaidinės prieigos ir pagrindinio tinklo plėtrą (80 proc., arba 41
mln. litų). Likusi dalis investuota į informacinių sistemų plėtrą (9 mln. litų) ir kita.
Dėl to 2012 m. birželio pabaigoje TEO šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 732 tūkst. (prieš
metus – 593 tūkst.), arba 61 proc. šalies namų ūkių.
Dėl dividendų mokėjimo, ilgalaikių investicijų ir laisvų lėšų investavimo į finansinius instrumentus, laikomus iki
išpirkimo, pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2012 m. sausį–birželį sumažėjo 84 mln. litų.
AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI
TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 776 817 518 litų. 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 sumažintas Bendrovės akcinis kapitalas. 2010 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242
akcijas (nuosavas akcijas) ir sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais. Bendrovės nuosavos
akcijos buvo anuliuotos 2010 m. rugsėjo 9 dieną. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių
Bendrovės akcijų skaičius yra 776 817 518.
776 817 518 TEO LT, AB paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000123911) yra įtraukta į vertybinių
popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEO1L). Vertybinių popierių
birža „NASDAQ OMX Vilnius“ yra pagrindinė prekybos TEO akcijomis rinka.
Nuo 2011 m. sausio TEO paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos
atviros rinkos („Berlin Open Market“ arba „Freiverkehr“), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos
(„Freiverkehr“), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. TEO
akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose – ZWS.
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. balandžio 24 d., metu akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos (2012 m. balandžio 17 d.) duomenimis, bendras TEO akcininkų skaičius buvo 14 317.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D

9

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2011 m. birželį „TeliaSonera AB“ perėmė iš savo antrinės įmonės „Amber Teleholding A/S“ kontrolinį TEO
akcijų paketą (62,94 proc. Bendrovės kapitalo ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime). Iki sandorio
„TeliaSonera AB“ tiesiogiai turėjo 5,14 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Per 2011 m. trečiąjį ketvirtį
„TeliaSonera AB“ papildomai įsigijo 1 661 566 akcijas (0,21 proc. bendro akcijų skaičiaus) ir padidino savo
kapitalo dalį iki 68,29 procento.
2012 m. gegužės 10 d. „TeliaSonera AB“ įsigijo iš „East Capital Asset Management AB“ bei „East Capital AB“
valdomų fondų ir „Coneglen Limited“ 61 129 044 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas (tai sudaro 7,87
proc. bendro TEO akcijų skaičiaus), mokėdama 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) už 1 paprastąją
vardinę Bendrovės akciją ir peržengė 75 proc. balsų visuotiniame TEO akcininkų susirinkime ribą.
Dėl minėto sandorio „TeliaSonera AB“ informavo apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti
likusias Bendrovės akcijas po 0,637 euro už vieną akciją. „TeliaSonera AB“ taip pat pateikė pavedimą pirkti
Bendrovės akcijų vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“, mokant 0,637 euro už vieną akciją.
2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos bankas patvirtino „TeliaSonera AB“ savanoriško nekonkurencinio oficialaus
siūlymo cirkuliarą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas, mokant 0,637 euro už
vieną akciją. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2012 m. birželio 5 d., pabaiga – 2012 m. birželio 29
diena.
Oficialaus siūlymo metu parduoti buvo pateiktos 12 719 908 Bendrovės akcijos. Taip pat nuo 2012 m.
gegužės 8 d. iki 2012 m. birželio 26 d. „TeliaSonera AB“ įsigijo 74 289 039, o nuo birželio 27 d. iki 29 d. –
6 148 746 Bendrovės akcijas (iš viso – 80 437 785 Bendrovės akcijas), sudarydama sandorius vertybinių
popierių biržoje.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2012 m. birželio 30 d. duomenys):
Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius (vnt.)

Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas

Turima įstatinio
kapitalo dalis
(%)

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu
veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

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

665 922 921

85,72

85,72

-

Kiti akcininkai

110 894 597

14,28

14,28

-

IŠ VISO

776 817 518

100,00

100,00

-

2012 m. liepos 4 d. atsiskaičiusi už oficialaus siūlymo metu supirktas bei birželio 27-29 d. įsigytas Bendrovės
akcijas, „TeliaSonera AB“ turėjo 684 791 575 TEO akcijas, arba 88,15 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo.
Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2012 m. sausį–birželį vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX
Vilnius“:
Valiuta

Atidarymo
kaina

Didžiausia
kaina

Mažiausia
kaina

Uždarymo
kaina

Vidutinė
kaina

Apyvarta
vnt.

Apyvarta

LTL

2,075

2,313

2,061

2,199

2,201

89 578 023

197 161 457

EUR

0,601

0,670

0,597

0,640

0,637

89 578 023

57 101 905

2012 m. birželio 30 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 1708 mln. litų (495 mln. eurų).

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D 10

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

KITA ESMINĖ INFORMACIJA
2012 m. balandžio 24 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: patvirtinti audituotas 2011
m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas; iš 2011 m. Bendrovės paskirstytino pelno 161
163 tūkst. litų skirti 155 364 tūkst. litų 2011 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito dividendų vienai akcijai;
2011 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų, t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų)
vienam valdybos nariui; išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“ –
2012 m. ir 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2012 m. ir 2013 m.
Bendrovės konsoliduotiems metiniams pranešimams įvertinti.
2012 m. birželio 27 d. TEO generalinis direktorius Arūnas Šikšta išsiuntė AB „Žemaitijos pienas“ pranešimą
dėl atsistatydinimo iš AB „Žemaitijos pienas“ valdybos nario pareigų, o 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos
Respublikos ministro pirmininko potvarkiu jis buvo paskirtas komisijos valstybės valdomų įmonių reformos
įgyvendinimo klausimams spręsti pirmininku.
VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. 2011 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti valdybos narių skaičių nuo septynių iki šešių.
Valdybos nariai (2012 m. birželio 30 d. duomenys):
Vardas, pavardė

Turimų TEO akcijų
skaičius

Pareigos valdyboje

Darbovietė

Malin Frenning

Valdybos pirmininkė,
Atlyginimų komiteto narė

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

-

Lars Klasson

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities technologijų
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
nekilnojamojo turto ir turto planavimo
Suomijoje viceprezidentė

-

Inga Skisaker

Valdybos narė,
Audito komiteto narė

„Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos
skyriaus generalinė direktorė

-

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

Advokatų kontoros TARK GRUNTE
SUTKIENĖ advokatas-patarėjas

-

Joakim
Sundström

Jonas Pilkauskas

Remiantis vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso
nuostatomis, visi Valdybos nariai yra valdybos nariai-direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai),
o Inga Skisaker ir Jonas Pilkauskas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos
narių dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta TEO tinklalapyje internete adresu www.teo.lt.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D 11

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Administracijos nariai:
Turimų TEO
akcijų skaičius

Vardas, pavardė

Pareigos Bendrovėje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

Arūnas Šikšta

Generalinis direktorius

AB „Žemaitijos pienas“ (Lietuva)
valdybos narys (iki 2012 m. liepos 9 d.);
„Big Brothers Big Sisters International“ (JAV)
valdybos narys;
Komisijos valstybės valdomų įmonių
reformos įgyvendinimo klausimams spręsti
pirmininkas (nuo 2012 m. liepos 2 d.)

-

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

-

-

Darius Didžgalvis

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 „Hostex“ valdybos pirmininkas;
UAB „Hostex“ antrinės įmonės
UAB „Interdata“ valdybos pirmininkas

-

Eglutė Bivainienė

Verslo procesų ir kokybės
tarnybos vadovė

-

-

Giedrius Vegys

Finansų tarnybos vadovas

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

-
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Balandis - birželis

Sausis - birželis

2012 m.

2011 m.

2012 m.

2011 m.

Pajamos

190 231

184 026

380 722

369 809

Parduotų prekių ir paslaugų savikaina

(50 294)

(48 146)

(100 856)

(96 411)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(40 578)

(37 741)

(86 648)

(78 148)

Kitos veiklos sąnaudos

(19 948)

(21 448)

(40 033)

(44 878)

Kitos pajamos

321

175

647

341

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės
sumažėjimas

157

220

451

269

(33 005)

(33 444)

(65 357)

(65 873)

46 884

43 643

88 926

85 109

Finansinės veiklos pajamos

274

583

810

1 155

Finansinės veiklos sąnaudos

(73)

(169)

(234)

(361)

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos

201

414

576

794

47 085

44 056

89 502

85 903

(5 951)

(5 137)

(11 221)

(9 254)

41 134

38 919

78 281

76 649

-

-

-

41 134

38 919

78 281

76 649

41 134

38 919

78 281

76 649

-

-

-

-

0,053

0,050

0,101

0,099

Pastaba

3

Veiklos pelnas

Pelnas neatskaičiavus mokesčių
Pelno mokestis

6

Laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos:
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams
Mažumos daliai

Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais vienai akcijai)

7
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS

Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Investicinis turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Atidėto mokesčio turtas

3
3

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis
Investicijos, laikomos iki išpirkimo
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turto iš viso
NUOSAVYBĖ
Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės
akcininkams
Akcinis kapitalas
Įstatymo numatytas rezervas
Nepaskirstytas pelnas
Nuosavybės iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Ateinančio laikotarpio pajamos ir sukaupti įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti
įsipareigojimai
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai
Paskolos
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

5

2012-06-30

2011-12-31

724 806
38 912
10 794
6 060
489
781 061

734 926
42 922
10 794
6 407
583
795 632

7 033
112 566
126
55 125
104 986
279 836
1 060 897

3 353
111 834
8 096
30 186
188 589
342 058
1 137 690

776 818
77 682
109 514
964 014

776 818
77 682
186 597
1 041 097

2 776
15 858
3 503
22 137

3 259
13 993
3 628
20 880

72 938
850
958
74 746
96 883
1 060 897

74 739
974
75 713
96 593
1 137 690
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Įstatymų
numatytas Nepaskirstytas
rezervas
pelnas

Įstatinis
kapitalas

Nuosavos
akcijos

776 818

-

81 499

168 121

1 026 438

Grynasis pelnas

-

-

-

76 649

76 649

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

-

76 649

76 649

Išmokėti dividendai už 2010 m.

-

-

-

(139 827)

(139 827)

Įstatymo numatyto rezervo
sumažinimas

-

-

(3 817)

3 817

-

Likutis 2011 m. birželio 30 d.

776 818

-

77 682

108 760

963 260

Likutis 2012 m. sausio 1 d.

776 818

-

77 682

186 597

1 041 097

Grynasis pelnas

-

-

-

78 281

78 281

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

-

78 281

78 281

Išmokėti dividendai už 2011 m.

-

-

-

(155 364)

(155 364)

Likutis 2012 m. birželio 30 d.

776 818

-

77 682

109 514

964 014

GRUPĖ
Likutis 2011 m. sausio 1 d.

Nuosavybės
iš viso
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis–birželis
2012 m.
2011 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai

78 281
11 221
65 357
(451)
(810)
130
(249)

76 649
9 254
65 873
(269)
(1 155)
117
143

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

(3 680)
(385)
6 991
156 405

1 340
(23)
(9 086)
142 843

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

(130)
1 416
(642)
157 049

(117)
1 155
(878)
143 003

Investicijų veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai

(60 294)
507
(136 068)
111 067
(84 788)

(107 677)
208
(70 000)
60 352
(117 117)

Finansinė veikla
Grąžintos paskolos
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai

(500)
(155 364)
(155 864)

(604)
(139 827)
(140 431)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(83 603)

(114 545)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Laikotarpio pradžioje
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Laikotarpio pabaigoje

188 589
(83 603)
104 986

219 526
(114 545)
104 981
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 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 2011 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 už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d., yra neaudituotos. Metinių
finansinių ataskaitų už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB
„PricewaterhouseCoopers”.

2

Informacija apie segmentus
Bendrovės vadovybė vertina veiklą iš įmonių grupės (toliau – 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 neatitinka TFAS Nr. 8 numatytų kiekybės ribų. Dukterinių įmonių
rezultatai yra sujungti ir parodyti grafoje „Kitas segmentas“. Kiekvienos dukterinės įmonės veikla
aprašyta 4-oje pastaboje.
Plačiajuosčio
ryšio segmentas
Sausis–birželis
2012 m. 2011 m.

Kitas
segmentas
Sausis–birželis
2012 m. 2011 m.

Eliminavimai
Sausis–birželis
2012 m. 2011 m.
(21 781) (25 558)

Segmento pajamos
Pajamos tarp
segmentų
Pajamos iš išorės
klientų

346 907

348 269

55 596 47 098

(5 348)

(5 369)

(16 433) (20 189)

21 781

341 559

342 900

39 163 26 909

Laikotarpio pelnas

79 136

79 492

1 021 927

1 028 502

Turto iš viso

4 181

4 135

101 314 91 436

Grupė iš viso
Sausis–birželis
2012 m. 2011 m.
380 722

369 809

25 558

-

-

-

-

380 722

369 809

(5 036)

(6 978)

78 281

76 649

(62 344) (58 369)

1 060 897 1 061 569
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3

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Nematerialusis
turtas

Materialusis
turtas
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2011 m. birželio 30 d.
Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

706 430
61 327
260
(393)
60 803

49 341
1 149
208
5 070

Likutinė vertė 2011 m. birželio 30 d.

706 301

45 628

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

734 926
50 827
328
(8)
60 611

42 922
750
(14)
4 746

Likutinė vertė 2012 m. birželio 30 d.

724 806

38 912

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2012 m. birželio 30 d.

4

Investicijos į dukterines įmones
Dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:
Nuosavybės dalis (%)
2012 m.
2011 m.
birželio 30 d. gruodžio 31 d.

Dukterinė
įmonė

Įsteigimo
šalis

UAB „Lintel“

Lietuva

100 %

100 %

Ši dukterinė įmonė 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,
teikianti interneto svetainių prieglobos ir
duomenų centrų paslaugas.

UAB
„Interdata“

Lietuva

100 %

100 %

UAB „Hostex“ dukterinė įmonė, teikianti
interneto svetainių prieglobos paslaugas (iki
2011 m. gegužės UAB „Baltic Data Center“
dukterinė įmonė).

UAB „Hosting“

Lietuva

100 %

100 %

Nevykdanti veiklos UAB „Interdata“ dukterinė
įmonė.

„Baltic Data
Center SIA“

Latvija

100 %

100 %

Nevykdanti veiklos UAB „Baltic Data Center“
dukterinė įmonė.

Veikla
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5

UAB
„Kompetencijos
ugdymo
centras“

Lietuva

100 %

100 %

Nevykdanti
įmonė.

veiklos

Bendrovės

dukterinė

UAB „Verslo
investicijos“

Lietuva

100 %

100 %

Dukterinė įmonė, įsigyta įgyvendinti investicinį
projektą.

VšĮ „Ryšių
istorijos
muziejus“

Lietuva

100 %

100 %

Ne pelno organizacija, valdanti Bendrovės
ryšių istorijos muziejų.

Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos
Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudaro 776 817 518 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali
vertė lygi 1 litui. Visos akcijos yra visai apmokėtos.

6

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno
mokestį.
2012 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2011 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymus.
Remdamasi Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno
mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2012 m. paskaičiavo 4,1 mln. litų
pelno mokesčio lengvatą (2011 m. – 5,3 mln. litų).

7

Vienai akcijai tenkantis pelnas
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas paskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį)
iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių
priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai akcijai
yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Abiejų ataskaitinių laikotarpių svertinis
akcijų vidurkis buvo toks pat – 776 818.
Sausis–birželis
2012 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)

8

2011 m.

78 281

76 649

776 818

776 818

0,101

0,099

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2012 m. balandžio 24 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2011 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2012 m. gegužę išmokėta suma sudarė
155 364 tūkst. litų arba 0,20 lito vienai akcijai.
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Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „TeliaSonera AB“ (Švedija), kuri, 2012 m. birželio 30 d. duomenimis, turėjo
85,72 proc. Bendrovės akcijų. 2011 m. birželį „TeliaSonera AB“ perėmė iš savo antrinės įmonės
„Amber Teleholding A/S“ (Danija) kontrolinį Bendrovės akcijų paketą (62,94 proc. akcijų). Iki tol
„TeliaSonera AB“ tiesiogiai turėjo 5,14 proc. Bendrovės akcijų. Per 2011 m. trečiąjį ketvirtį
„TeliaSonera AB“ papildomai įsigijo 0,21 proc. Bendrovės akcijų. Per 2012 m. gegužę-birželį
„TeliaSonera AB“ įsigijo 7,87 proc. Bendrovės akcijų, sudarydama tiesioginius sandorius, ir 9,56 proc.
vertybinių popierių biržoje. Už oficialaus siūlymo metu parduoti pateiktas (1,64 proc.) ir vertybinių
popierių biržoje įsigytas (0,79 proc.) akcijas atsiskaityta ir nuosavybės teisė į šias akcijas perėjo po
2012 m. birželio 30 dienos.
Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis-birželis
2012 m.

2011 m.

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

23 890
23 890

21 918
21 918

Turto pirkimas
Paslaugų pirkimas
Turto ir paslaugų pirkimas iš viso

10 582
10 582

260
12 400
12 660

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo sandoriais su
„TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Birželio 30 d.
2012 m.
Gautinos sumos iš susijusių šalių
Išankstinis mokėjimas susijusiai šaliai
Sukauptos pajamos iš susijusių šalių
Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių iš viso
Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims
Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms šalims iš viso

2011 m.

4 488
4 715
3 473
12 676

3 238
2 706
5 944

746
746

660
660

Už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d., bendrųjų pajamų ataskaitos finansinės veiklos
pajamų eilutėje apskaityta 102 tūkst. litų palūkanų pajamų suma, o balanso prekybos ir kitų gautinų
sumų – 17 tūkst. litų suma. Pagrindas palūkanų pajamoms apskaičiuoti buvo išankstinis mokėjimas
susijusiai šaliai.
Per 2012 m. sausį–birželį šešiems Bendrovės valdybos nariams paskirta 324 tūkst. litų tantjemų
(2011 m. – 378 tūkst. litų). 2012 m. birželio 30 d. duomenimis, 216 tūkst. litų tantjemų, skirtų už 20102011 metus, buvo neišmokėta keturiems valdybos nariams.
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KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Patvirtinta Valdybos
2012 m. liepos 16 d.

Ataskaitinis laikotarpis
2012 m. sausis–birželis
Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data
Registro tvarkytojas
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Interneto adresas

TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“)
akcinė bendrovė
1992 m. vasario 6 d.
Valstybės įmonė Registrų centras
121215434
Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva
1511, (8 5) 262 1511
(8 5) 212 6665
www.teo.lt

Pagrindinės veiklos pobūdis
TEO LT, AB įmonių grupė yra didžiausia integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui teikianti
įmonių grupė Lietuvoje. TEO įmonių grupė yra „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis. „TeliaSonera“ teikia
telekomunikacijų paslaugas Šiaurės ir Baltijos šalyse, Ispanijoje, sparčiai augančiose Eurazijos, tarp kurių yra Rusija ir
Turkija, valstybėse.
TEO vizija – tavo geriausias partneris bendraujant su nuolat kintančiu pasauliu. Pasitelkdami moderniausias
technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas. TEO misija – kurti vertę
akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas telekomunikacijų, TV ir IT paslaugas.
Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę įtaką turinčiu
operatoriumi šiose rinkose:
- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje
vietoje;
- viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;
- minimalaus skirtųjų linijų rinkinio;
- skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- skambučių užbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje;
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje;
- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;
- didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje;
- didmeninės mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų linijų galinių
segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkoje;
- skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams
vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui TEO LT, AB.
Kadangi TEO laikoma susijusi su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ valdo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų, TEO yra
pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.
2011 m. gruodžio 31 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (įregistruota 1992 m. vasario 6 d.,
įmonės kodas 121215434, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, buveinės adresas: Lvovo g. 25, LT03501 Vilnius, tel.: 1511, (8 5) 262 1511, faks.: (8 5) 212 6665, interneto adresas: www.teo.lt), TEO LT, AB antrinės
įmonės ir UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės (UAB „Hostex“, UAB „Interdata“, UAB „Hosting“ ir „Baltic Data Center
SIA“).
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TEO LT, AB antrinės įmonės:

Įmonės
pavadinimas
UAB „Lintel“

Įregistravimo data,
registro tvarkytojo
pavadinimas
1992 m. liepos 27 d.,
kodas 110401957,
Valstybės įmonė
Registrų centras

UAB „Baltic Data
Center“

2001 m. gruodžio 17 d.,
kodas 125830791,
Valstybės įmonė
Registrų centras

UAB
„Kompetencijos
ugdymo centras“

1995 m. liepos 5 d.,
kodas 134517169,
Valstybės įmonė
Registrų centras
2008 m. lapkričio 13 d.,
kodas 302247778,
Valstybės įmonė
Registrų centras
2010 m. liepos 13 d.,
kodas 302528309,
Valstybės įmonė
Registrų centras

UAB „Verslo
investicijos“

VšĮ „Ryšių istorijos
muziejus“

Kontaktiniai duomenys
J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97,
LT-08222 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 8301,
faks. (8 5) 278 3322,
www.lintel.lt
Žirmūnų g. 141,
LT-09128 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 274 8360,
faks. (8 5) 278 3399,
www.bdc.lt
Palangos g. 4, III aukštas
LT-01117 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 7214,
faks. (8 5) 231 3444
Jogailos g. 9A / A.Smetonos g 1,
LT-01116, Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 7330,
faks. (8 5) 278 3613
Rotušės a. 19,
LT-44279 Kaunas, Lietuva,
tel. (8 37) 321 131,
faks. (8 37) 424 344,
www.rysiumuziejus.lt

TEO tenkanti
įmonės kapitalo
dalis (%)
100,00

TEO tenkanti
balsų dalis
(%)
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

--

100,00

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso telefonijos,
interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo bei telekomunikacijų tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat
priklauso interneto portalas www.myliumuzika.lt.
UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų centro paslaugų
teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet atsiliepia į 15 milijonų skambučių. Privatiems klientams „Lintel“ teikia „Informacijos
telefonu 118“ paslaugą, o verslo klientams – nuotolinio klientų aptarnavimo sprendimus ir telerinkodaros paslaugas.
UAB „Baltic Data Center“ – duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo lyderė Baltijos šalyse. Įmonė teikia
profesionalias duomenų centrų, kompiuterinių darbo vietų bei verslo valdymo sistemų priežiūros ir plėtros paslaugas.
2011 m. gegužę „Baltic Data Center“ antrinė įmonė UAB „Hostex“, perėmė iš „Baltic Data Center“ 100 procentų UAB
„Interdata“ akcijų. UAB „Interdata“ turi antrinę įmonę UAB „Hosting“, kuri šiuo metu veikslo nevykdo. UAB „Hostex“ ir UAB
„Interdata“ teikia interneto svetainių prieglobos ir duomenų centrų paslaugas ir privatiems klientams bei smulkioms
įmonėms, ir interneto portalams. „Baltic Data Center“ turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu
veiklos nevykdo.
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ šiuo metu veiklos nevykdo, o iki 2009 m. birželio teikė konsultavimo ir mokymo
paslaugas. 2008 m. UAB „Verslo investicijos“ įsigyta investiciniam projektui įgyvendinti.
2010 m. liepą tam, kad valdytų Ryšių istorijos muziejų Kaune, TEO LT, AB įsteigė viešąją įstaigą „Ryšių istorijos
muziejus“. Bendrovė yra vienintelė VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ savininkė.
TEO LT, AB filialų ar atstovybių neturi.
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2000 m. gruodžio 1 d. Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas: 112021238, adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius)
pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.
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Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
Į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (simbolis
– TEO1L):
Akcijų skaičius
Bendra nominali
Akcijų rūšis
(vnt.)
Nominali vertė (Lt)
vertė (Lt)
Emisijos kodas
Paprastosios vardinės akcijos

776 817 518

1

776 817 518

LT0000123911

2010 m. rugsėjo 3 d., vadovaujantis 2010 m. balandžio 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovės
akcinis kapitalas buvo sumažintas nuo 814 912 760 iki 776 817 518 litų ir atitinkamai buvo sumažintas Bendrovės akcijų,
įtrauktų į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį sąrašą, skaičius – nuo 814 912 760 iki 776 817 518.
2011 m. sausį TEO paprastosios vardinės akcijos buvo įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Berlin
Open Market“ arba „Freiverkehr“), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Freiverkehr“), Miuncheno
vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. TEO akcijų simbolis Vokietijos vertybinių
popierių biržose – ZWS.
Bendrovės antrinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama, nes antrinės įmonės yra uždarosios akcinės
bendrovės ir visos jų akcijos priklauso Bendrovei.
Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus
Nors šalies ekonomika vis dar ieško aiškios augimo krypties, o telekomunikacijų rinka vis dar traukiasi, TEO 2012 m.
pirmojo pusmečio pajamos, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, padidėjo 3 proc. ir sudarė 381 mln. litų. Bendrovė
jau trečią ketvirtį paeiliui sugebėjo kompensuoti mažėjančias pajamas iš balso telefonijos paslaugų pajamomis iš kitų
veiklos sričių. Didesnes 2012 m. pajamas lėmė 7,5 proc. augusios interneto paslaugų, 37 proc. – skaitmeninės
interaktyviosios televizijos (IPTV) paslaugų ir 60 proc. – IT paslaugų – pajamos.
TEO tęsia naujos kartos šviesolaidinio tinklo plėtrą ir toliau didina šio segmento vartotojų skaičių. Šviesolaidžiu teikiamo
interneto paslaugų vartotojų skaičius padidėjo daugiau nei 26 proc. ir 2012 m. birželio pabaigoje viršijo 150 tūkstančių.
Per metus vartotojų, kurie naudojasi TEO paslaugų „flagmanu“ – televizija „Interaktyvioji GALA“, skaičius padidėjo
daugiau nei 17 procentų. Iš IT paslaugų daugiau pajamų buvo gauta dėl sėkmingų naujų tarptautinių kontraktų.
Bendrovė toliau griežtai kontroliuoja veiklos sąnaudas, kurios, daugiausia dėl didesnės parduotų prekių ir paslaugų
savikainos, padidėjo 3,7 procento. Ilgalaikės investicijos sudarė 52 mln. litų, t. y. kiek mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš
metus. Didžioji dalis TEO investicijų yra skiriama naujos kartos šviesolaidinio tinklo plėtrai.
Daugiau informacijos apie Bendrovės 2012 m. šešių mėnesių veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta TEO LT, AB
konsoliduotose tarpinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 dieną.
Informacija apie susijusių šalių sandorius
Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis yra pateikta TEO LT, AB Finansinių ataskaitų už 2012 m. birželio 30 d.
pasibaigusius metus 9-oje pastaboje.
Vadovaujantis ES patvirtintais Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, su TEO LT, AB susijusiomis šalimis
laikomos Bendrovės antrinės įmonės, „TeliaSonera AB“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės vadovybė. Su TEO LT, AB
įmonių grupe susijusiomis šalimis laikomos „TeliaSonera AB“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės vadovybė. Visi
sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo).
Bendrovė ir jos antrinės įmonės viena kitai teikia telekomunikacijų, kontaktų centrų, informacinių technologijų ir kitas
paslaugas. Bendrovė yra suteikusi paskolas savo antrinėms įmonėms – UAB „Baltic Data Center“ ir UAB „Hostex“.
Bendrovės antrinės įmonės neturi TEO LT, AB akcijų.
TEO ir TEO įmonių grupė yra tiesiogiai ir netiesiogiai per didžiausią Bendrovės akcininką „TeliaSonera AB“ susijusios su
„TeliaSonera“ įmonių grupe, teikiančia telekomunikacijų paslaugas 20-yje pasaulio šalių. Pagrindiniai TEO įmonių grupės
telekomunikacijų paslaugų pirkėjai ir teikėjai yra UAB „Omnitel“ (Lietuva), „TeliaSonera International Carrier“ (Švedija),
„Elion Ettevotted AS“ (Estija), LMT (Latvija), „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija).
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Rizikų valdymas
Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su TEO LT, AB veikla:
- Bendrovės veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai,
- kitų telekomunikacijų rinkos dalyvių konkurencija,
- naujų Bendrovės sukurtų paslaugų priėmimas rinkoje,
- užsienio valiutų kurso svyravimas,
- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai.
2012 m. birželio 30 d. visos TEO įmonių grupės paskolos (finansiniai įsipareigojimai) sudarė 3,7 mln. litų.
Vykdydama savo veiklą, Bendrovė ir įmonių grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kuri apima
užsienio valiutų kurso riziką bei pinigų srautų ir palūkanų normos riziką, kredito rizika ir likvidumo rizika. Įmonių grupės
bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenuspėjamumui ir siekia sumažinti galimą
neigiamą poveikį įmonių grupės finansiniams veiklos rezultatams.
Finansinės rizikos valdymą atlieka įmonių grupės iždo padalinys pagal Valdybos patvirtintą politiką. Įmonių grupės iždo
padalinys identifikuoja ir įvertina finansines rizikas glaudžiai dirbdamas su atskirais įmonių grupės padaliniais. Valdyba
raštu nustato bendrus rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines sritis, tokias kaip užsienio valiutų kursų
svyravimo, palūkanų normų ir kredito riziką bei laisvų lėšų investavimą.
Informacija apie Bendrovės finansinės rizikos valdymą yra pateikta TEO LT, AB Finansinių ataskaitų už 2011 m. gruodžio
31 d. pasibaigusius metus 3-ioje pastaboje.
Planai ir prognozės
Nors ir laukiama šiokio tokio BVP augimo, TEO mano, kad, 2012 metais ekonominė padėtis bus sudėtinga dėl neaiškumų
euro zonoje, taip pat dėl aukšto emigracijos lygio ir bedarbių skaičiaus augimo tendencijų. Visgi Bendrovė, turėdama
išplėtotą naujosios kartos tinklą ir verslo procesus, yra įsitikinusi, kad sugebės teikti klientams didžiausios spartos ir
aukščiausios kokybės paslaugas ir ateityje.
Tyrimų ir plėtros veikla
2012 m. Bendrovė neįgyvendina didelių tyrimų ir plėtros projektų, išskyrus nuolatinę paslaugų plėtrą bei tobulinimą.
Informacija apie akcinį kapitalą ir akcininkus
TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 776 817 518 litų. 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
sumažintas Bendrovės akcinis kapitalas. 2010 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
nusprendė anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas (nuosavas akcijas) ir sumažinti
Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais. Bendrovės nuosavos akcijos buvo anuliuotos 2010 m. rugsėjo 9 dieną.
Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 776 817 518.
776 817 518 TEO LT, AB paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000123911) yra įtraukta į vertybinių popierių biržos
„NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEO1L). Vertybinių popierių birža „NASDAQ OMX Vilnius“
yra pagrindinė prekybos TEO akcijomis rinka.
Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas
TEO nuosavos akcijos, kurias TEO įmonių grupė įsigijo 2000 m. birželio 12 d. per viešąjį Bendrovės akcijų pardavimą,
buvo anuliuotos 2010 m. rugsėjo 9 d., remiantis 2010 m. balandžio 26 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas (4,67 proc. Bendrovės akcinio
kapitalo) ir sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymu, nuosavoms akcijoms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
Nuo 2010 m. rugsėjo Bendrovė neturėjo ir neturi įsigijusi savų akcijų. TEO LT, AB nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš
Bendrovės vadovų.
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Akcininkai
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. balandžio 24 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos (2012 m. balandžio 17 d.) duomenimis bendras TEO akcininkų skaičius buvo 14 317.
2011 m. birželį „TeliaSonera AB“ perėmė iš savo antrinės įmonės „Amber Teleholding A/S“ kontrolinį TEO akcijų paketą
(62,94 proc. Bendrovės kapitalo ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime). Iki sandorio „TeliaSonera AB“ tiesiogiai
turėjo 5,14 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Per 2011 m. trečiąjį ketvirtį „TeliaSonera AB“ papildomai įsigijo 1 661 566
akcijas (0,21 proc. bendro akcijų skaičiaus) ir padidino savo kapitalo dalį iki 68,29 procento.
2012 m. gegužės 10 d. „TeliaSonera AB“ įsigijo iš „East Capital Asset Management AB“ bei „East Capital AB“ valdomų
fondų ir „Coneglen Limited“ 61 129 044 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas (tai sudaro 7,87 proc. bendro TEO
akcijų skaičiaus), mokėdama 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) už 1 paprastąją vardinę Bendrovės akciją ir
peržengė 75 proc. balsų visuotiniame TEO akcininkų susirinkime ribą.
Dėl minėto sandorio „TeliaSonera AB“ informavo apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti likusias
Bendrovės akcijas po 0,637 euro už vieną akciją. „TeliaSonera AB“ taip pat pateikė pavedimą pirkti Bendrovės akcijas
vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“, mokant 0,637 euro už vieną akciją.
2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos bankas patvirtino „TeliaSonera AB“ savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo
cirkuliarą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas, mokant 0,637 euro už vieną akciją. Oficialaus
siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2012 m. birželio 5 d., pabaiga – 2012 m. birželio 29 diena.
Oficialaus siūlymo metu parduoti buvo pateiktos 12 719 908 Bendrovės akcijos. Taip pat nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki
2012 m. birželio 26 d. „TeliaSonera AB“ įsigijo 74 289 039, o nuo birželio 27 d. iki 29 d. – 6 148 746 Bendrovės akcijas (iš
viso – 80 437 785 Bendrovės akcijas), sudarydama sandorius vertybinių popierių biržoje.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2012 m. birželio 30 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 (%)

„TeliaSonera AB (publ)“,
Stureplan 8, Stockholm, SE106 63, Sweden (Švedija),
kodas 556103-4249

665 922 921

85,72

85,72

-

Kiti akcininkai

110 894 597

14,28

14,28

-

IŠ VISO

776 817 518

100,00

100,00

-

2012 m. liepos 4 d. atsiskaičiusi už oficialaus siūlymo metu supirktas bei birželio 27-29 d. įsigytas Bendrovės akcijas,
„TeliaSonera AB“ turėjo 684 791 575 TEO akcijas, arba 88,15 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo.
Akcininkų teisės
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. 2010 m. rugsėjį
anuliuotoms nuosavoms akcijoms (iš viso 38 095 242 akcijos) nebuvo suteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos
turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius prieš
ir po nuosavų akcijų anuliavimo buvo ir yra toks pat – 776 817 518. Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia
vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.
Dividendai
2012 m. gegužės 23 d. Bendrovė išmokėjo akcininkams 155 364 tūkst. litų dividendų už 2011 metus, arba 0,20 lito už
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vieną akciją. Remiantis įstatymais, dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2012 m. gegužės 9 d., buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai visiems
akcininkams buvo išmokėti pinigais.
Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2012 m. balandžio 24 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: patvirtinti audituotas 2011 m.
Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas; iš 2011 m. Bendrovės paskirstytino pelno 161 163 tūkst. litų skirti
155 364 tūkst. litų 2011 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito dividendų vienai akcijai; 2011 m. tantjemoms šešiems
valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų, t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui; išrinkti Bendrovės
audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“ – 2012 m. ir 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2012 m. ir 2013 m. Bendrovės konsoliduotiems metiniams pranešimams įvertinti.
2012 m. gegužės 4 d. TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ generalinis direktorius Saulius Markūnas
paliko šias pareigas, o nuo 2012 m. birželio 11 d. „Baltic Data Center“ vadovo pareigas pradėjo eiti Aleksandras
Samuchovas, iki tol dirbęs TEO Verslo sprendimų departamento direktoriumi.
2012 m. gegužės 7 d. TEO akcininkė „TeliaSonera AB“ informavo Bendrovę apie tai, kad 2012 m. gegužės 7 d.
„TeliaSonera AB“ sudarė teisiškai įpareigojančią sutartį su (i) „East Capital Asset Management AB“ valdomais fondais; (ii)
„East Capital AB“ valdomais fondais ir (iii) „Coneglen Limited“ pagal kurią „TeliaSonera AB“ įsigyja 61 129 044
paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, mokėdama 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) už 1 paprastąją vardinę
Bendrovės akciją. Apmokėjimas už Bendrovės akcijas ir nuosavybės teisės į Bendrovės akcijas perleidimas įvyko
2012 m. gegužės 10 d. ir „TeliaSonera AB“ peržengė 75 proc. balsų visuotiniame TEO akcininkų susirinkime ribą.
2012 m. gegužės 7 d. Bendrovė gavo „East Capital AB“, veikiančio „East Capital Baltic Fund“, „East Capital Eastern
European Fund“, „East Capital Lux Eastern European Fund“, „Coneglen Ltd. (East Capital Special Opportunities fund)“ ir
„East Capital Explorer“ vardu, pranešimą apie 56 651 367 paprastųjų vardinių TEO LT, AB akcijų (tai sudaro 7,29 proc.
bendro akcijų skaičiaus) paketo pardavimą.
2012 m. gegužės 7 d. TEO gavo pranešimą apie „TeliaSonera AB“ ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti
185 183 636 paprastąsias vardines TEO LT, AB akcijas, suteikiančias 23,84 proc. balsų Bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime.
2012 m. gegužės 10 d. „TeliaSonera AB“ informavo apie tai, kad kitą dieną po 2012 m. gegužės 7 d. sutarties tarp
„TeliaSonera AB“ ir (i) „East Capital Asset Management AB“ valdomų fondų; (ii) „East Capital AB“ valdomų fondų ir (iii)
„Coneglen Limited“ sudarymo dėl 61 129 044 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų įsigijimo „TeliaSonera AB“ per savo
tarpininką „SEB Enskilda Baltic Equities“ („SEB Pank“) vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ pateikė
pavedimą pirkti Bendrovės akcijas, mokant 0,637 euro už vieną akciją.
2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos bankas patvirtino „TeliaSonera AB“ savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo
cirkuliarą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas, mokant 0,637 euro už 1 paprastąją vardinę 1
lito nominalios vertės Bendrovės akciją. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2012 m. birželio 5 d., pabaiga –
2012 m. birželio 29 diena.
2012 m. birželio 13 d. TEO LT, AB valdyba paskelbė savo nuomonę apie paskelbtą oficialų siūlymą supirkti TEO LT, AB
akcijas.
2012 m. birželio 27 d. TEO generalinis direktorius Arūnas Šikšta išsiuntė AB „Žemaitijos pienas“ pranešimą dėl
atsistatydinimo iš AB „Žemaitijos pienas“ valdybos nario pareigų, o 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos ministro
pirmininko potvarkiu jis buvo paskirtas komisijos valstybės valdomų įmonių reformos įgyvendinimo klausimams spręsti
pirmininku.
2012 m. liepos 2 d. „TeliaSonera AB (publ)“ informavo Bendrovę apie tai, kad 2012 m. birželio 29 d. pasibaigusio
savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas metu,
parduoti buvo pateiktos 12 719 908 Bendrovės akcijos. Taip pat per laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2012 m.
birželio 29 d. „TeliaSonera AB“ įsigijo 80 437 785 Bendrovės akcijas, sudarydama sandorius vertybinių popierių biržoje.
2012 m. liepos 4 d. atsiskaičiusi už oficialaus siūlymo metu supirktas Bendrovės akcijas, „TeliaSonera AB“ iš viso turėjo
88,15 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo. Įgyvendinusi oficialų siūlymą, „TeliaSonera AB“ taip pat baigė pirkti
Bendrovės akcijas vertybinių popierių biržoje.
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Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros
departamentui, vertybinių popierių biržai „NASDAQ OMX Vilnius“, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS
ir ELTA bei paskelbti Bendrovės tinklapyje www.teo.lt.
Emitento įstatų pakeitimo tvarka
TEO įstatuose numatyta, kad tik visuotinis TEO akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga
visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma.
Darbuotojai
TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius:
2012-06-30
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

3 193
2 783

2011-06-30

Pokytis (proc.)

3 374
2 941

(5,4)
(5,4)

Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus, neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys darbuotojai, o ne
visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius.
TEO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:
Įmonės pavadinimas
TEO LT, AB
UAB „Lintel“
UAB „Baltic Data Center“
UAB „Hostex“
UAB „Interdata“
UAB „Hosting“
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“

2012-06-30

2011-06-30

Pokytis

1 979
974
193
37
2
1
2
5

2 087
1 044
186
41
5
3
3
5

(108)
(70)
7
(4)
(3)
(2)
(1)
-

3 193

3 374

(181)

Galiojanti TEO LT, AB, kaip darbdavio, ir TEO LT, AB darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo profesinių sąjungų jungtinės
atstovybės, Kolektyvinė sutartis įsigaliojo 2007 m. balandžio 25 dieną.
Kolektyvinė sutartis taikoma tik TEO LT, AB darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostatos yra palankesnės nei
individualios darbo sutarties tos pačios nuostatos, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Jei Kolektyvinės sutarties
nuostatos yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu priimti nauji teisės aktais, taikomos Kolektyvinės
sutarties nuostatos. Daugiau informacijos apie Kolektyvinės sutarties sąlygas pateikta 2011 m. Bendrovės
konsoliduotame metiniame pranešime.
Valdymo organai
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis
direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei
kontrolės funkcijas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo
kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės
darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo
diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro šeši valdybos nariai. 2011 m.
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balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti valdybos narių skaičių nuo septynių
iki šešių. Nauja Bendrovės įstatų redakcija įregistruota 2011 m. gegužės 26 dieną. Valdybos nariai renkami dvejiems
metams. Valdybos pirmininką dvejiems metams renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų
susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir
Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.
Valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra
vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą.
Generalinio direktoriaus patvirtintas Administracijos darbo reglamentas išsamiai nustato generalinio direktoriaus bei jo
pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.
2011 m. balandžio 28 d., pasibaigus valdybos kadencijai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas į Bendrovės valdybą
naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinko Malin Frenning, Lars Klasson, Joakim Sudström, Tiia Tuovinen,
Ingą Skisaker (visus juos pasiūlė tuo metu „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“) ir Joną Pilkauską,
kurį pasiūlė „East Capital“.
2011 m. birželio 9 d. valdyba nutarė Bendrovės valdybos pirmininke išrinkti Malin Frenning bei Bendrovės Audito komiteto
nariais dvejų metų kadencijai išrinkti Joakim Sundström, Tiia Tuovinen ir Ingą Skisaker (nepriklausomą valdybos narę).
Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai (iki 2012 m. birželio 9 d.) išrinkti Malin Frenning, Lars
Klasson ir Joną Pilkauską (nepriklausomą valdybos narį).
Valdybos veikla
Per 2012 m. sausį–birželį įvyko keturi eiliniai ir du neeiliniai valdybos posėdžiai. Keturi posėdžiai įvyko pagal iš anksto
patvirtintą Valdybos posėdžių grafiką, o du posėdžiai buvo šaukiami dėl „TeliaSonera AB“ savanoriško oficialaus siūlymo.
Visuose 2012 m. valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės
2011 m. dvylikos mėnesių ir 2012 m. trijų mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę, 2011 m. metinę finansinę atskaitomybę
ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė
2011 m. pelno paskirstymą, suformulavo valdybos nuomonę apie paskelbtą oficialų siūlymą TEO LT, AB akcijų atžvilgiu,
kontroliavo 2012 m. verslo ir investicijų plano įgyvendinimą.
Per 2012 m. pirmąjį pusmetį nevyko nė vienas Atlyginimų komiteto posėdis, nes Bendrovės atlyginimų politika nesikeitė ir
nebuvo paskyrimų, kuriuos turėtų tvirtinti Atlyginimų komitetas. Per 2012 m. sausį–birželį įvyko du Audito komiteto
posėdžiai, kurių metu buvo aptarti ir patvirtinti Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų, 2011 m. konsoliduoto metinio
pranešimo ir 2011 m. pelno paskirstymo projektai, 2012 m. vidaus audito planas taip pat aptarti rizikų valdymo klausimai.
Audito komiteto posėdžiuose dalyvavo visi komiteto nariai, o posėdžiams pirmininkavo Audito komiteto pirmininkas.
Eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas, įvykęs 2012 m. balandžio 24 d., nutarė 2011 m. tantjemoms šešiems
valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų, t. y. po 54 tūkst. litų vienam valdybos nariui. 2012 m. birželio 30 d. duomenimis,
216 tūkst. litų tantjemų paskirtų už 2010 ir 2011 metus nebuvo išmokėta keturiems valdybos nariams, nes jie nepateikė
Bendrovei prašymų raštu.
Valdybos nariai (2012 m. birželio 30 d. duomenys)
Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos pirmininkė, valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26 d., dvejų metų
kadencijai perrinkta 2011 m. balandžio 28 d. (pasiūlė tuo metu „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“),
valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas: Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos
magistrė. Darbovietė: „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Dalyvavimas kitų
įmonių valdyme: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“
(Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „NextGenTel AS“
(Norvegija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkė, „ESRI S-Group AB“ (Švedija)
valdybos narė ir „Cygate Group AB“ (Švedija) valdybos narė. „TeliaSonera AB“ (Švedija), kuri per tuo metu antrinę įmonę
„Amber Teleholding A/S“ (Danija), pasiūlė Malin Frenning į TEO LT, AB valdybą, 2012 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo
665 922 921 TEO LT, AB akciją. Tai sudaro 85,72 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Malin Frenning TEO LT, AB akcijų neturi
ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Lars Klasson (g. 1965) – TEO LT, AB valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2011 m. balandžio 28 d. (pasiūlė
tuo metu „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas:
Linköping universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras. Darbovietė: „TeliaSonera AB" (Švedija) Plačiajuosčio
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ryšio paslaugų verslo srities technologijų vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „AS Eesti Telekom" (Estija)
stebėtojų tarybos narys, „NextGenTel AS" (Norvegija) valdybos narys. „TeliaSonera AB" (Švedija), kuri per tuo metu
antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S" (Danija) pasiūlė Lars Klasson į TEO LT, AB valdybą, 2012 m. birželio 30 d.
duomenimis turėjo 665 922 921 TEO LT, AB akciją. Tai sudaro 85,72 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Lars Klasson TEO
LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Joakim Sundström (g. 1959 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai
perrinktas 2011 m. balandžio 28 d. (pasiūlė tuo metu „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“), valdybos
Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas: Stokholmo universiteto (Švedija) verslo administravimo bakalauras.
Darbovietė: „TeliaSonera AB)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas.
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo
planavimo ir finansų komiteto narys, „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Net
Fastigheter AB” (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Skanova Access Sales AB“ (Švedija) valdybos nario
pavaduotojas, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. „TeliaSonera AB" (Švedija), kuri per tuo metu antrinę
įmonę „Amber Teleholding A/S" (Danija) pasiūlė Joakim Sundström į TEO LT, AB valdybą, 2012 m. birželio 30 d.
duomenimis turėjo 665 922 921 TEO LT, AB akciją. Tai sudaro 85,72 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Joakim Sundström
TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB, valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 d., dvejų metų kadencijai perrinkta
2011 m. balandžio 28 d. (pasiūlė tuo metu „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito
komiteto narė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė, Helsinkio universiteto
(Suomija) teisės magistrė. Darbovietė: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities
generalinė patarėja teisės klausimais ir nekilnojamojo turto bei turto planavimo Suomijoje viceprezidentė. Dalyvavimas
kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė, „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos
narė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narė, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir
generalinė direktorė bei kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė ir generalinė
direktorė. „TeliaSonera AB" (Švedija), kuri per tuo metu antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S" (Danija) pasiūlė Tiia
Tuovinen į TEO LT, AB valdybą, 2012 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 665 922 921 TEO LT, AB akciją. Tai sudaro
85,72 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale
nedalyvauja.
Inga Skisaker (g. 1971 m.) – TEO LT, AB valdybos narė, dvejų metų kadencijai išrinkta 2011 m. balandžio 28 d. (kaip
nepriklausomą kandidatę pasiūlė tuo metu „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“), valdybos
Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto (Lietuva) Tarptautinio verslo administravimo magistrė.
Darbovietė: „Nordea Bank Finland Plc" Lietuvos skyriaus generalinė direktorė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Baltic
Management Institute" (Lietuva) valdybos narė, „Investors Forum" (Lietuva) valdybos narė. „TeliaSonera AB (publ)"
(Švedija), kuri per tuo metu antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S" (Danija) pasiūlė Ingą Skisaker kaip nepriklausomą
kandidatę į TEO LT, AB valdybą, 2012 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 665 922 921 TEO LT, AB akciją. Tai sudaro
85,72 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Inga Skisaker TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Jonas Pilkauskas (g. 1974 m.) – TEO LT, AB valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2011 m. balandžio 28 d.
(kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „East Capital“), valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Vilniaus
universiteto (Lietuva) Teisės fakulteto diplomas (1997 m.), 1995-1996 m. studijavo Velso universitete Svonsyje (Swansea,
Jungtinė Karalystė) ir John Marshall teisės fakultete Čikagoje (JAV). Darbovietė: Advokatų kontoros TARK GRUNTE
SUTKIENĖ advokatas-patarėjas. „East Capital Asset Management AB“ (Švedija), kuri pasiūlė Joną Pilkauską kaip
nepriklausomą kandidatą į TEO LT, AB valdybą, 2012 m. birželio 30 d. duomenimis, TEO LT, AB akcijų neturėjo. Jonas
Pilkauskas kartu su susijusiais asmenimis (kaip šią sąvoką apibrėžia Lenkijos Respublikos įstatymai) turi 19 645 318
įmonės „Trakcja – Tiltra SA“ (Lenkija) akcijų (tai sudaro 8,46 proc. akcinio kapitalo ir balsų). „Trakcja – Tiltra SA“ turi dvi
antrines įmones Lietuvoje: „Tiltra Group AB“ ir AB „Kauno tiltai“. Jis taip pat turi 17,6 proc. UAB „PME Capital“ (Lietuva)
akcijų. Jonas Pilkauskas TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Bendrovės administracijos nariai (2012 m. birželio 30 d. duomenys)
Arūnas Šikšta (g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas. Išsilavinimas:
Klaipėdos universiteto (Lietuva) Gamtos mokslų fakulteto vadybos specialisto kvalifikacija (1995 m.); Vienos ekonomikos
ir verslo universiteto (Austrija) verslo administravimo magistras (2009 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB
„Žemaitijos pienas“ (Lietuva) valdybos narys iki 2012 liepos 9 d., „Big Brothers Big Sisters International“ (JAV) valdybos
narys, nuo 2012 m. liepos 2 d. – Komisijos valstybės valdomų įmonių reformos įgyvendinimo klausimams spręsti (Lietuva)
pirmininkas. Arūnas Šikšta TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
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Darius Gudačiauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos
vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Lietuva)
verslo administravimo bakalauras (1997 m.), verslo administravimo magistras (1999 m.), socialinių mokslų daktaras
(2005 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ valdybos pirmininkas. Darius
Gudačiauskas TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos ir
generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto (Lietuva) ekonometrikos bakalauras
(1993 m.); Tarptautinės verslo mokyklos Budapešte (Vengrija) kandidatas į verslo administravimo magistrus (1995 m.);
Emory universiteto (Atlanta, JAV) verslo administravimo magistras (1996 m.). Nerijus Ivanauskas TEO LT, AB akcijų
neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Darius Didžgalvis (g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina Bendrovės Tinklo technologijų tarnybos vadovo ir
generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Kauno technologijos universiteto (Lietuva) radioelektronikos
inžinieriaus diplomas (1993 m.), telekomunikacijų inžinerijos magistras (2001 m.), tarptautinio verslo administravimo
magistras (2003 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ valdybos
pirmininkas; UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės UAB „Hostex“ valdybos pirmininkas; UAB „Hostex“ antrinės
įmonės UAB „Interdata“ valdybos pirmininkas. Darius Didžgalvis TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir
kapitale nedalyvauja.
Eglutė Bivainienė (g. 1967 m.) nuo 2011 m. liepos 1 d. eina Bendrovės Verslo procesų ir kokybės tarnybos vadovės
pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto (Lietuva) ekonomistės-matematikės diplomas (1990 m.), ISM vadybos ir
ekonomikos universiteto (Lietuva) vadovų magistrantūros studijos. Eglutė Bivainienė TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Giedrius Vegys (g. 1959 m.) nuo 2009 m. balandžio 1 d. eina Bendrovės Finansų tarnybos vadovo pareigas.
Išsilavinimas: Vilniaus universiteto (Lietuva) Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto diplomas (1982 m.), Helsinkio
ekonomikos mokyklos (Suomija) verslo administravimo magistras (2001 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT,
AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ valdybos narys. Giedrius Vegys TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos
įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais
būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas. Taip pat Bendrovės valdybos ir administracijos nariai negavo atlyginimų, tantjemų
ir kitų išmokų iš pelno iš Bendrovės antrinių įmonių.
Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi
TEO LT, AB iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX
Vilnius“ patvirtinto, 2009 m. gruodį pakeisto ir nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojančio listinguojamų bendrovių valdymo
kodekso (toliau „Valdymo kodeksas“). Pagal įstatus Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
generalinis direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą Bendrovėje savo nuožiūra gali būti
sudaromi arba du (priežiūros ir valdymo), arba vienas kolegialus valdymo organas. Bendrovėje Stebėtojų taryba
nesudaroma. Vadovaujantis 2011 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, valdybą sudaro šeši
valdybos nariai, renkami dvejiems metams, ir jie atstovauja akcininkams bei atlieka priežiūros ir kontrolės funkcijas. TEO
valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.
Pagal Valdymo kodekso principus visi valdybos nariai yra direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o iš šešių
valdybos narių du yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais. 2011 m. birželį valdyba dvejų metų kadencijai išrinko
naujus Atlyginimų komiteto ir vienerių metų kadencijai naujus Atlyginimų komiteto narius. Du Audito komiteto nariai turi
finansinį išsilavinimą. Vienas komiteto narys yra nepriklausomas.
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