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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

Vadovybės 2012 m. dvylikos mėnesių finansinių rezultatų komentaras:
„Lietuvos telekomunikacijų rinkai vis neatsigaunant (per 2012 m. devynis mėnesius rinka sumažėjo 4,5
procento), 2012 metais TEO sugebėjo padidinti bendrąsias pajamas 1,4 proc., – iki 760 mln. litų. Nors veiklos
sąnaudos padidėjo 1,3 proc., tačiau Bendrovės EBITDA, palyginti su 2011 m., padidėjo 1,6 procento. TEO
grynasis pelnas 3 proc. viršijo 2011 metų pelną.
Praėjusiais metais TEO toliau tobulino esamas ir siūlė naujas paslaugas, siekdamas išlikti viena pažangiausių
telekomunikacijų bendrovių. 2012 m. investicijos į naujosios kartos tinklą sudarė daugiau nei pusę visų – 151
mln. litų – ilgalaikių investicijų. Bendrovė užbaigė savo tinklo atnaujinimą, tai leido pasiūlyti vartotojams itin
spartų (iki 300 Mb/s) internetą. TEO atnaujino televizijos „Interaktyvioji GALA“ paslaugą, papildydama ją
naujomis funkcijomis, kurios pavertė ją dar labiau išskirtine, suteikiančia dar daugiau pramogų.
Nepaisant mažėjančios telekomunikacijų rinkos, TEO interneto vartotojų skaičius 2012 m. padidėjo 3,7 proc.
ir viršijo 385 tūkstančius. TV paslaugų vartotojų skaičius išaugo 12 procentų. Pajamos iš rinkoje puikiai
vertinamų TEO teikiamų IT paslaugų jau trečius metus paeiliui augo daugiau nei 30 procentų.
2013 m. Lietuvos ekonomikai pereinant prie augimo, tačiau kartu didėjant konkurencijai, TEO stengsis toliau
tenkinti savo klientų poreikius, gerindama teikiamų paslaugų kokybę.“
PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Finansų rodikliai

Sausis-gruodis
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)
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)

760 174
307 080
40,4
176 519
23,2
177 302
23,3
159 067
20,9
0,205
776 818

749 784
302 288
40,3
169 834
22,7
172 013
22,9
154 486
20,6
0,199
776 818

1,4
1,6

2012-12-30

2011-12-30

17,6
15,8
15,7
(22,2)
0,3
386,8
67,9
90,1

17,2
15,3
15,4
(20,6)
0,4
459,6
67,3
91,5

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 (%)

3,9
3,1
3,0
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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

2012-12-30

2011-12-30

Pokytis (%)

605 424

647 524

(6,5)

385 863
169 285
3 257
2 875

372 212
151 175
3 303
2 928

3,7
12,0
(1,4)
(1,8)

TEO įmonių grupės pajamų struktūra
Spalis-gruodis
2012 m.
2011 m.
Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos
Duomenų perdavimo ir su tinklu
susijusios paslaugos
TV paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso

Pokytis
(%)

Sausis-gruodis
2012 m.
2011 m.

Pokytis
(%)

86 246
43 899

94 868
42 447

(9,1)
3,4

354 880
171 836

374 435
160 697

(5,2)
6,9

20 862
15 444
17 379
5 843

23 332
13 156
14 419
7 255

(10,6)
17,4
20,5
(19,5)

87 424
57 059
64 271
24 704

92 258
47 503
47 535
27 356

(5,2)
20,1
35,2
(9,7)

189 673

195 477

(3,0)

760 174

749 784

1,4

PAJAMOS
2012 m. dvylikos mėnesių bendros pajamos buvo 760 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. dvylikos mėnesių
pajamomis – 750 mln. litų, padidėjo 1,4 procento. Neįskaičiavus 2011 m. gautų pajamų iš įgyvendintų
projektų ir kitų vienkartinių pajamų, pajamos padidėjo 2,6 procento.
Bendros TEO įmonių grupės 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos buvo 189,7 mln. litų ir buvo beveik tokios
pačios kaip 2012 m. trečiojo ketvirčio pajamos – 189,8 mln. litų, o palyginti su 2011 m. trečiojo ketvirčio
pajamomis – sumažėjo 3 procentais.
2012 m. pajamos iš interneto, TV ir IT paslaugų toliau padidėjo, o pajamų, gautų iš balso telefonijos,
duomenų perdavimo bei su tinklu susijusių ir kitų paslaugų sumažėjo.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis toliau mažėjo ir sudarė 46,7 proc. bendrų 2012 m. pajamų
(2011 m. – 49,9 proc.). Pajamų iš interneto dalis padidėjo ir sudarė 22,6 proc., IT paslaugų – 8,5 proc. ir
televizijos paslaugų – 7,5 proc., o pajamų dalis iš duomenų perdavimo ir su tinklu susijusių paslaugų
sumažėjo ir sudarė 11,5 proc., kitų paslaugų – 3,2 proc. bendrų pajamų.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį gauta 3,5 proc. mažiau nei per 2012 m.
trečiąjį ketvirtį dėl mažesnio telefono linijų skaičiaus ir mažesnių pajamų iš balso tranzito paslaugų. Pajamų iš
balso telefonijos per 2012 m. dvylika mėnesius sumažėjo 5,2 proc., nepaisant to, kad pajamų iš balso tranzito
paslaugų gauta daugiau nei 2011 metais.
Per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 10,4 tūkst., o per 2012 m.
dvylika mėnesių – 42,1 tūkstančio. Dėl mažesnio telefono linijų skaičiaus 2012 m. pajamos iš abonentinio
mokesčio, palyginti su pajamomis prieš metus, sumažėjo 16,9 procento.
Sumažintos nacionalinių tinklų sujungimo kainos ir nauji mokėjimo planai skambučiams į mobiliuosius tinklus
lėmė tai, kad 2012 m. ir gyventojų, ir verslo klientų skambučių į mobiliojo ryšio tinklus srautas, palyginti su
srautu prieš metus, padidėjo atitinkamai 20,2 ir 0,7 procento.
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Gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai sumažėjo atitinkamai 11 ir 12,7 procento.
Per 2012 m. pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 3,1 proc. dėl didesnio tarptautinio tranzito srauto.
2012 m. gegužę privatiems klientams pasiūlyti interneto, skaitmeninės televizijos ir balso telefonijos paslaugų
rinkiniai padėjo pritraukti daugiau naujų klientų.
Per 2012 m. spalį-gruodį plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 5 tūkst., o per 2012 m. dvylika
mėnesių – 13,7 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. gruodžio pabaigoje 42 proc. TEO
plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Per metus šviesolaidinių prieigų (FTTH ir FTTB) skaičius padidėjo 15,5 proc., o interneto prieigų, naudojant
DSL technologiją, sumažėjo 7,1 procento.
2012 m. gruodžio pabaigoje iš bendro 385,8 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 162 tūkst. buvo
šviesolaidinės, 183,4 tūkst. – varinės (DSL technologija) ir 40,4 tūkst. – belaidės prieigos per WiFi tinklą.
2012 m. spalį-gruodį bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 7,4 tūkst., o per paskutinius
dvylika mėnesių – 18,1 tūkstančio. Per metus internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“
vartotojų skaičius padidėjo 14,7 tūkst. ir 2012 m. gruodžio pabaigoje sudarė 94,7 tūkstančio. 2012 m.
gruodžio 31 d. skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė GALA“ vartotojų
skaičius sudarė 74,6 tūkstančio.
2012 m. spalio 29 d. Lietuvoje buvo nutrauktos analoginės televizijos transliacijos.
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.
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.
Per 2012 m. pajamų iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų sumažėjo 11,6 proc., nes nebuvo vienkartinių
specialių projektų, kurie buvo įgyvendinti 2011 m. ir iš kurių gauta 2 mln. litų pajamų. Pajamos iš kontaktų
centrų paslaugų per metus sumažėjo 8 procentais.
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.
trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. antruoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, sumažėjo 0,5 proc., o, palyginti
su 2011 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 3,7 proc., ir sudarė 576 mln. litų. Per 2012 m. devynis mėnesius
bendros rinkos pajamos sudarė 1709 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. devynių mėnesių duomenimis,
sumažėjo 4,5 procento.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. GRUODŽIO 31 D. 6

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

TEO rinkos dalis (%)
skaičiuojant vartotojus (%)
skaičiuojant pajamas (%)
2012 m.
2011 m.
2012 m.
2011 m.
III ketv
III ketv.
III ketv
III ketv
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

89.8

90.6

93.9

92.9

Interneto prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos

50.0

51.1

54.5

52.3

Interneto prieigos paslaugos (iš viso)

36.7

38.3

43.3

39.6

Skaitmeninės televizijos paslaugos

43.1

46.3

44.1

43.9

Mokamos televizijos paslaugos (iš viso)

23.8

22.6

29.7

27.1

Tinklų sujungimo paslaugos

n/a

n/a

35.3

24.4

Duomenų perdavimo paslaugos

n/a

n/a

58.2

62.3

Skirtųjų linijų paslaugos

n/a

n/a

67.5

63.9

2012 m. rugsėjo 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 34,6 (prieš metus – 29,8) interneto prieigos abonentų, o
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 25,4 (prieš metus – 22,4) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių
teko 30,2 (prieš metus – 23,8) mokamos skaitmeninės televizijos abonentų, o fiksuotojo telefono ryšio linijų
skaičius šimtui gyventojų sudarė 22,4 (prieš metus – 22,1) linijos.
VEIKLOS SĄNAUDOS
2012 m. ketvirtojo ketvirčio įmonių grupės bendros veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų
sąnaudomis, buvo 1,8 proc. mažesnės. 2012 m. dvylikos mėnesių bendros veiklos sąnaudos, palyginti su
praėjusių metų sąnaudomis, buvo 1,3 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.
Per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį parduotų prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio prieš
metus duomenimis, sumažėjo 6,8 proc., o 2012 m. dvylikos mėnesių parduotų prekių ir paslaugų savikaina,
palyginti su 2011 m. dvylikos mėnesių duomenimis, padidėjo tik 0,3 procento.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 6,9 proc. didesnės nei prieš metus.
2012 m. su darbuotojais susijusios sąnaudos dėl 2012 m. pirmąjį ketvirtį išmokėtų premijų buvo 8,7 proc.
didesnės nei prieš metus. Per 2012 m. ketvirtąjį ketvritį darbuotojų skaičius padidėjo 43 darbuotojais
(daugiausia – „Lintel“). Per metus TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 46 darbuotojais
(daugiausia TEO, o „Lintel“ ir BDC – padidėjo) – nuo 3 303 iki 3 257 darbuotojų. Visu etatu dirbančių TEO
įmonių grupės darbuotojų skaičius per 2012 m. spalį-gruodį padidėjo 56 darbuotojais (daugiausia „Lintel“), o
per metus – sumažėjo 52 (nuo 2 928 iki 2 875).
Kitos sąnaudos per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per dvylika mėnesių sumažėjo atitinkamai 5,1 ir 9 proc. dėl
mažesnių išlaidų rinkodarai, blogoms skoloms ir IT, bei toliau vykdomos sąnaudų kontrolės.
VEIKLOS REZULTATAI
2012 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 307 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. dvylikos mėnesių EBITDA –
302 mln. litų, padidėjo 1,6 procento. EBITDA marža sudarė 40,4 proc. (2011 m. – 40,3 procento). 2012 m.
ketvirtojo ketvirčio EBITDA buvo 71 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA – 75 mln. litų,
sumažėjo 4,9 procento. EBITDA marža sudarė 37,4 proc. (2011 m. – 38,1 procento).
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį ir dvylika mėnesių sumažėjo –
atitinkamai 3,8 ir 1,4 proc., ir 2012 m. sudarė 17,1 proc. (prieš metus – 17,7 proc.) visų pajamų.
Veiklos pelnas (EBIT) per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 5,9 proc., o per 2012 m. dvylika mėnesių –
padidėjo 3,9 procento. 2012 m. ketvirtojo ketvirčio veiklos pelno marža buvo 20 proc. (prieš metus – 20,6
proc.), o 2012 m. dvylikos mėnesių – 23,2 proc. (prieš metus – 22,7 procento).
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2012 m. finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo 64,1 proc. mažesnis nei prieš metus.
2012 m. dvylikos mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2011 m. to paties
laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 172 mln. litų, padidėjo 3,1 proc. ir sudarė 177 mln. litų.
2012 m. ketvirtojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2011 m. to paties ketvirčio
pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 41 mln. litų, sumažėjo 7,3 proc. ir sudarė 38 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. dvylikos
mėnesių pelno mokesčio lengvata sudarė 10,9 mln. litų (2011 m. – 10,3 mln. litų). 2012 m. dvylikos mėnesių
pelno mokestis buvo 4 proc. didesnis nei prieš metus.
2012 m. sausio-gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio pelnu – 154 mln. litų,
padidėjo 3 proc. ir sudarė 159 mln. litų. Pelno marža sudarė 20,9 proc. (prieš metus – 20,6 procento).
2012 m. spalio-gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio pelnu – 37 mln. litų,
sumažėjo 4,5 proc. ir sudarė 36 mln. litų. Pelno marža buvo 18,7 proc. (prieš metus – 19 procentų).
BALANSAS IR PINIGŲ SRAUTAI
Per 2012 m. sausį-gruodį visas TEO įmonių grupės turtas padidėjo 1,9 procento.
Visas ilgalaikis turtas padidėjo 1,9 proc. dėl padidėjusio ilgalaikio materialiojo turto ir sudarė 69,9 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. Nepaisant to, per metus visas trumpalaikis turtas padidėjo 2 proc. ir sudarė 30,1 proc. viso turto, o
vien tik pinigai ir terminuotos investicijos sudarė 20,3 proc. viso turto.
Per 2012 m. akcininkų nuosavybė šiek tiek padidėjo 0,4 proc. ir sudarė 90,1 proc. viso turto.
2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, konsoliduotas TEO įmonių grupės nepaskirstytas pelnas sudarė
190 mln. litų, o pagrindinės įmonės nepaskirstytas pelnas – 155 mln. litų arba 0,199 lito vienai akcijai. Pagal
Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonės nepaskirstyto
pelno.
2012 m. gruodžio pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję
su patalpų nuoma, buvo 3,3 mln. litų (prieš metus – 4,2 mln. litų). Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė
232 mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 22,2 procento.
2012 m. grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2011 m. duomenimis, padidėjo
3,3 procento.
Dalį (10,4 mln. litų) per 2012 m. devynis 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. dvylika mėnesių ilgalaikėms investicijoms skirta 151 mln. litų (prieš metus – 156 mln. litų).
Daugiausia investuota į naujos kartos šviesolaidinės prieigos ir pagrindinio tinklo plėtrą (78 proc., arba
120 mln. litų). Likusi dalis investuota į informacinių sistemų plėtrą (25 mln. litų), transportą (3 mln. litų) ir
pastatų atnaujinimą (2 mln. litų).
Dėl to 2012 m. pabaigoje TEO šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 764 tūkst. (prieš metus –
705 tūkst.), arba 64 proc. šalies namų ūkių.
Dėl ilgalaikių investicijų ir dividendų mokėjimo, pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2012 m. sausį-gruodį
sumažėjo 13 mln. litų.
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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. rugsėjį Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas nuo 814 912 760 litų
iki 776 817 518 litų, anuliuojant 38 095 242 nuosavas akcijas. 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.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2012 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas
„TeliaSonera AB“, Stureplan 8,
Stockholm, SE-106 63,
Sweden (Švedija), kodas
556103-4249
Kiti akcininkai
IŠ VISO

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 (%)

684 791 575

88,15

88,15

-

92 025 943

11,85

11,85

-

776 817 518

100,00

100,00

-

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 Bendrovės akcijas (tai sudaro 7,87 proc. bendro TEO akcijų
skaičiaus), mokėdama 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) už 1 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.
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Oficialaus siūlymo metu parduoti buvo pateiktos 12 719 908 Bendrovės akcijos. Taip pat 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.
Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2012 m. sausį-gruodį vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX
Vilnius“:
Valiuta

Atidarymo
kaina

Didžiausia
kaina

Mažiausia
kaina

Uždarymo
kaina

Vidutinė
kaina

Apyvarta
vnt.

Apyvarta

LTL

2,075

2,659

2,061

2,652

2,209

98 430 559

217 439 730

EUR

0,601

0,770

0,597

0,768

0,640

98 430 559

62 974 899

2012 m. gruodžio 31 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 2060 mln. litų (597 mln. eurų).
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.
Nuo 2012 m. liepos 9 d. TEO generalinis direktorius Arūnas Šikšta atsistatydino 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. gruodžio 3 d. pranešta, yra parengtos TEO LT, AB įmonių grupei priklausančių UAB „Hostex“ ir UAB
„Interdata“ reorganizavimo sąlygos. Reorganizavimo sąlygų pagrindu planuojama bendroves reorganizuoti
prijungimo būdu, prijungiant UAB „Interdata“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo,
prie UAB „Hostex“, kuri po reorganizavimo tęs veiklą. Po reorganizavimo veiklą tęsianti UAB „Hostex“ perims
visą UAB „Interdata“ turtą ir įsipareigojimus bei teises ir pareigas. 100 proc. UAB „Hostex“ akcijų priklauso
TEO LT, AB antrinei įmonei UAB „Baltic Data Center“, o UAB „Hostex“ turi 100 proc. UAB „Interdata“ akcijų.
UAB „Hostex“ ir UAB „Interdata“ teikia svetainių prieglobos paslaugas. UAB „Interdata“ turi antrinę įmonę
UAB „Hosting“.
VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. 2011 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti valdybos narių skaičių nuo septynių iki šešių.
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Valdybos nariai (2012 m. gruodžio 31 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.
Administracijos nariai:
Turimų TEO
akcijų skaičius

Vardas, pavardė

Pareigos Bendrovėje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

Arūnas Šikšta

Generalinis direktorius

Komisijos valstybės valdomų įmonių
reformos įgyvendinimo klausimams spręsti
pirmininkas

-

Darius
Gudačiauskas

Pardavimo ir klientų aptarnavimo
tarnybos vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

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

-

Paslaugų plėtros ir rinkodaros
tarnybos vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

-

-

Tinklo technologijų tarnybos
vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

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

-

Nerijus
Ivanauskas
Darius Didžgalvis

UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės
UAB „Hostex“ valdybos narys;
UAB „Hostex“ antrinės įmonės
UAB „Interdata“ valdybos narys

Eglutė Bivainienė

Verslo procesų ir kokybės
tarnybos vadovė

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

-

Giedrius Vegys

Finansų tarnybos vadovas

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

-

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“
valdybos narys
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Spalis-gruodis
Pastaba

Sausis-gruodis

2012 m.

2011 m.

2012 m.

2011 m.

Pajamos

189 672

195 477

760 174

749 784

Parduotų prekių ir paslaugų savikaina

(51 462)

(55 227)

(201 572)

(200 961)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(44 236)

(41 382)

(170 465)

(156 809)

Kitos veiklos sąnaudos

(23 761)

(25 038)

(83 216)

(91 458)

Kitos pajamos

111

290

994

881

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

557

408

1 166

850

(32 899)

(34 184)

(130 562)

(132 453)

37 982

40 343

176 519

169 834

247

656

1 317

2 218

(120)

97

(534)

(39)

127

753

783

2 179

38 109

41 096

177 302

172 013

(2 593)

(3 901)

(18 235)

(17 527)

35 516

37 195

159 067

154 486

-

-

-

-

35 516

37 195

159 067

154 486

35 516

37 195

159 067

154 486

-

-

-

-

0,046

0,048

0,205

0,199

3

Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos
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

2012-12-31

2011-12-31

755 137
41 797
10 794
2 322
364
810 414

734 926
42 922
10 794
6 407
583
795 632

4 073
109 160
52
60 045
175 598
348 928
1 159 342

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

776 818
77 682
190 300
1 044 800

776 818
77 682
186 597
1 041 097

2 282
18 581
3 463
24 326

3 259
13 993
3 628
20 880

88 647
592
977
90 216
114 542
1 159 342

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

-

-

-

154 486

154 486

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

-

154 486

154 486

Išmokėti dividendai už 2010 m.

-

-

-

(139 827)

(139 827)

Įstatymo numatyto rezervo
sumažinimas

-

-

(3 817)

3 817

-

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.

776 818

-

77 682

186 597

1 041 097

Likutis 2012 m. sausio 1 d.

776 818

-

77 682

186 597

1 041 097

Grynasis pelnas

-

-

-

159 067

159 067

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

-

159 067

159 067

Išmokėti dividendai už 2011 m.

-

-

-

(155 364)

(155 364)

776 818

-

77 682

190 300

1 044 800

GRUPĖ
Likutis 2011 m. sausio 1 d.

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.

Nuosavybės
iš viso

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. GRUODŽIO 31 D. 14

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

KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Sausis–gruodis
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

159 067
18 235
130 562
(1 166)
(2 159)
297
1 177

154 486
17 527
132 453
(851)
(3 096)
195
1 243

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

(720)
2 043
4 141
311 477

2 738
13 017
(19 152)
298 560

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

(297)
2 300
(4 991)
308 489

(195)
3 099
(2 897)
298 567

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

(136 213)
1 071
(196 068)
166 068
(165 142)

(199 771)
1 288
(100 000)
109 995
(188 488)

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

(974)
(155 364)
(156 338)

(1 189)
(139 827)
(141 016)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(12 991)

(30 937)

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

188 589
(12 991)
175 598

219 526
(30 937)
188 589
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. gruodžio 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 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. gruodžio 31 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-gruodis
2012 m.
2011 m.

Kitas
segmentas
Sausis-gruodis
2012 m. 2011 m.

Eliminavimai
Sausis-gruodis
2012 m. 2011 m.
(46 941) (49 744)

Segmento pajamos
Pajamos tarp
segmentų
Pajamos iš išorės
klientų

696 919

702 710

110 196 96 818

(10 933)

(10 498)

(36 008) (39 246)

46 941

685 986

692 212

74 188 57 572

Laikotarpio pelnas

154 869

152 839

1 116 379

1 101 209

Turto iš viso

8 998

8 609

102 078 92 290

Grupė iš viso
Sausis-gruodis
2012 m. 2011 m.
760 174

749 784

49 744

-

-

-

-

760 174

749 784

(4 800)

(6 962)

159 067

154 486

(59 115) (55 809)

1 159 342 1 137 690
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3

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Nematerialusis
turtas

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

706 430
153 009
805
(1 038)
122 670

49 341
3 188
176
9 783

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.

734 926

42 922

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

734 926
142 886
904
(168)
121 603

42 922
7 844
(10)
8 959

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.

755 137

41 797

Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d.

4

Investicijos į dukterines įmones
Dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:
Nuosavybės dalis (%)
2012 m.
2011 m.
gruodžio 31 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,
kuris bus prijungta prie UAB „Hostex“

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.

UAB
„Kompetencijos
ugdymo
centras“

Lietuva

100 %

100 %

Nevykdanti
įmonė.

Veikla

veiklos

Bendrovės

dukterinė
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5

UAB „Verslo
investicijos“

Lietuva

100 %

100 %

Dukterinė
įmonė,
investicinį projektą.

įsigyta

įgyvendinti

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 10,9 mln. litų
pelno mokesčio lengvatą (2011 m. – 10,3 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-gruodis
2012 m.

2011 m.

Grynasis pelnas

159 067

154 486

Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)

776 818

776 818

0,205

0,199

Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)

8

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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9

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „TeliaSonera AB“ (Švedija), kuri, 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, turėjo
88,15 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-liepą
„TeliaSonera AB“ įsigijo 7,87 proc. Bendrovės akcijų, sudarydama tiesioginius sandorius, 10,35 proc.
vertybinių popierių biržoje ir 1,64 proc., įgyvendinusi oficialų siūlymą, iš viso – 19,86 proc. akcijų.
Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis-gruodis
2012 m.

2011 m.

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

47 330
47 330

44 275
44 275

Turto pirkimas
Paslaugų pirkimas
Turto ir paslaugų pirkimas iš viso

4 715
19 983
24 698

268
23 824
24 092

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo sandoriais su
„TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Gruodžio 31 d.
2012 m.
Ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių šalių
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
Mokėtinų sumų susijusioms šalims iš viso

2011 m.

1 253
3 534
2 830
7 617

4 359
4 715
3 127
12 201

718
718

1 013
1 013

Už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. gruodžio 31 d., bendrųjų pajamų ataskaitos finansinės veiklos
pajamų eilutėje apskaityta 147 tūkst. litų palūkanų pajamų suma. Pagrindas palūkanų pajamoms
apskaičiuoti buvo išankstinis mokėjimas susijusiai šaliai, kuris buvo užskaitytas 2012 m. rugsėjo 21
dieną.
Per 2012 m. šešiems Bendrovės valdybos nariams paskirta 324 tūkst. litų tantjemų (2011 m. – 378
tūkst. litų). 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 54 tūkst. litų tantjemų, skirtų už 2010 metus, buvo
neišmokėta.
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