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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
Vadovybės 2013 m. dvylikos mėnesių finansinių rezultatų komentaras:
„TEO pajamų per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,4 proc. – iki
179 mln. litų (neįskaičiuojant vienkartinių projektų, pajamų padaugėjo 0,9 procento). Sumažėjimą daugiausia
lėmė mažesnės pajamos iš balso telefonijos paslaugų. Bendrovės pajamos, neįskaičiuojant pajamų iš balso
telefonijos paslaugų, palyginti su praėjusio ketvirčio duomenimis, padidėjo 0,6 proc. (per metus pajamų
padaugėjo 3,9 proc.). Tokį augimą daugiausia lėmė tai, kad daugiau gauta pajamų iš interneto ir TV
paslaugų.
Traukiantis Lietuvos telekomunikacijų rinkai (per 2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. to paties
laikotarpio duomenis, rinkos pajamų sumažėjo 6,6 proc.), TEO 2013 m. dvylikos mėnesių pajamų, palyginti su
2012 m., sumažėjo 5,2 proc. dėl sumažėjusių pajamų iš tarptautinio verslo. Pajamų iš šalies viduje teikiamų
balso telefonijos paslaugų sumažėjo 22 mln. litų (2012 m. – 23 mln. litų). Nepaisant to, kadangi bendrovė
taikė griežtą sąnaudų kontrolę, jos EBITDA marža siekė 40,6 procento. Tai yra pati didžiausia marža per
pastaruosius ketverius metus. 2013 m. pajamų, neįskaičiuojant pajamų iš balso telefonijos paslaugų,
kiekvieną ketvirtį buvo gaunama vis daugiau. Ypač padaugėjo pajamų iš internetinės televizijos (padaugėjo
17,9 proc.) ir interneto paslaugų (3,7 procento).
Bendrovė laisvų pinigų turėjo 144 mln. litų, o laisvų pinigų srauto ir pajamų santykis buvo 20 proc. – tik šiek
tiek mažesnis nei 2012 m., kai jis siekė 23 procentus.
2013 metai TEO buvo svarbūs ir dėl šių pasiekimų: interneto paslaugų vartotojų skaičius perkopė 430 tūkst.,
o TV paslaugų klientų – viršijo 170 tūkstančių. Bendrovė vykdė savo įsipareigojimą vartotojams ir toliau plėtė
naujos kartos šviesolaidinį interneto tinklą. Dėl to 2013 m. vartotojų, kurie naudojasi šviesolaidine interneto
prieiga, tapo daugiau nei tų, kurie naudojasi varinėmis technologijomis (DSL). Be to, didžiajai vartotojų daliai
TEO padidino DSL technologija teikiamo interneto spartą 100 procentų.
Praėjusiais metais interaktyviosios televizijos vartotojams TEO pasiūlė kanalų rinkinį „Mano“: jį vartotojas gali
sudaryti iš jam patinkančių TV kanalų. Bendrovė sudarė galimybių savo klientams įsigyti įrangos: nuo
televizoriaus iki nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, taip pat sukūrė interneto saugumo sprendimus verslo
ir privatiems klientams. Pernai TEO įgyvendino projektą „Wi-Fi mokykloms“ ir sukūrė belaidžio interneto
prieigas 450 Lietuvos mokyklų. Bendrovė taip pat sukūrė naujos kartos interneto televizijos paslaugą
išmaniesiems įrenginiams „Interneto.tv“. Ši paslauga žymi naują televizijos plėtros etapą ir sudaro galimybę
žiūrėti televiziją kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje bet kur Lietuvoje, kur
veikia interneto, įskaitant ir „Wi-Fi“ ar 3G, ryšys.“
PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Sausis–gruodis
Finansų rodikliai

2013 m.

2012 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.)

720 589
292 737
40,6
165 083
22,9
165 572
23,0
149 151
20,7
0,192
776 818

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

(5,2)
(4,7)
(6,5)
(6,6)
(6,2)
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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 (%)
Veiklos rodikliai
Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, ir kt.,
išskyrus Wi-Fi) skaičius
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

2013-12-31

2012-12-31

16,4
14,7
14,7
(21,4)
0,2
348,3
64,1
89,5

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

2013-12-31

2012-12-31

Pokytis (%)

565 327

605 424

(6,6)

356 659
172 308
3 034
2 727

345 434
169 285
3 257
2 875

3,2
1,8
(6,8)
(5,1)

TEO įmonių grupės pajamų struktūra
Spalis–gruodis
2013 m.
2012 m.
Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos
Duomenų perdavimo ir su tinklu
susijusios paslaugos
TV paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso

Pokytis
(%)

Sausis–gruodis
2013 m.
2012 m.

Pokytis
(%)

71 317
45 075

86 246
43 899

(17,3)
2,7

303 933
178 268

354 880
171 836

(14,4)
3,7

21 604
15 890
18 784
6 134

20 862
15 444
17 379
5 843

3,6
2,9
8,1
5,0

84 015
61 668
69 930
22 775

87 424
57 059
64 271
24 704

(3,9)
8,1
8,8
(7,8)

178 804

189 673

(5,7)

720 589

760 174

(5,2)

PAJAMOS
Per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį pajamos iš visų veiklos sričių, išskyrus balso telefonijos ir ypač tinklų sujungimo
paslaugas, didėjo, tačiau jų neužteko padengti sumažėjusių pajamų iš balso telefonijos paslaugų.
Dėl to bendros TEO įmonių grupės 2013 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos buvo 179 mln. litų ir, palyginti su
2013 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 181 mln. litų, sumažėjo 1,4 proc., o palyginti su 2012 m. ketvirtojo
ketvirčio pajamomis – 190 mln. litų, sumažėjo 5,7 procento.
2013 m. pajamos iš interneto, duomenų perdavimo, TV ir IT paslaugų padidėjo, o pajamų, gautų iš balso
telefonijos, su tinklu susijusių ir kitų paslaugų sumažėjo.
2013 m. dvylikos mėnesių bendros pajamos buvo 721 mln. litų ir, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių
pajamomis – 760 mln. litų, sumažėjo 5,2 procentais.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis toliau mažėjo ir sudarė 42,2 proc. bendrų 2013 m. pajamų
(2012 m. – 46,7 proc.). Pajamų iš interneto dalis padidėjo ir sudarė 24,7 proc., duomenų perdavimo ir su
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tinklu susijusių paslaugų – 11,7 proc., IT paslaugų – 9,7 proc. ir televizijos paslaugų – 8,6 proc., o pajamų
dalis iš kitų paslaugų nepakito ir sudarė 3,2 proc. bendrų pajamų.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį gauta 17,3 proc. mažiau nei per 2012 m.
ketvirtąjį ketvirtį dėl 2013 m. mažesnių pajamų iš tinklų sujungimo paslaugų bei naudojamų telefono linijų
skaičiaus mažėjimo ir atitinkamai mažesnio pokalbių srauto.
2013 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos iš balso telefonijos paslaugų, neįskaičiavus pajamų iš tinklų sujungimo
paslaugų, palyginti su 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis sumažėjo 10,9 proc., o pajamos tik iš tinklų
sujungimo paslaugų sumažėjo 29,5 proc. dėl mažesnio balso tranzito srauto.
Palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių duomenimis, pajamos iš balso telefonijos paslaugų, neįskaičiavus
pajamų iš tinklų sujungimo paslaugų, per 2013 m. dvylika mėnesių sumažėjo 9,6 proc., o pajamos tik iš tinklų
sujungimo paslaugų buvo 23,5 proc. mažesnės nei prieš metus.
Dėl to pajamos iš balso telefonijos paslaugų per 2013 m. sumažėjo 14,4 procento.
Per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 10,5 tūkst., o per 2013 m.
dvylika mėnesių – 40 tūkstančių.
Per 2013 m. dvylika mėnesių gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai, palyginti su srautu 2012 m.,
sumažėjo atitinkamai 9,2 ir 13,8 proc., tačiau bendras skambučių į mobiliuosius tinklus srautas padidėjo 65,6
proc. dėl sumažintų nacionalinių tinklų sujungimo tarifų ir patrauklių mokėjimo planų skambučiams į
mobiliuosius tinklus.
Nuo 2013 m. liepos TEO iš esmės pertvarkė privatiems klientams siūlomus pagrindinius namų telefono
pokalbių planus. Pasiūlytų mokėjimo planų kainų lygis išliko labai panašus į buvusį, tačiau klientams,
priklausomai nuo pasirinko plano sąlygų, suteikiamas tam tikras kiekis minučių skambinti į visus Lietuvos – ne
tik fiksuotojo, bet ir mobiliojo ryšio – tinklus už 0 ct/min.
2013 m. spalį Bendrovė pirmoji iš Lietuvos fiksuotojo ryšio operatorių pasiūlė išbandyti ypatingos raiškos
(angl. High Definition, HD) balso paslaugą naujiems internetinės telefonijos paslaugų verslo klientams.
Per 2013 m. spalį–gruodį plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo 4,4 tūkst., o
per 2013 m. dvylika mėnesių – 11 tūkstančių.
2013 m. lapkritį naujos kartos šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH)
ar iki pastato (angl. Fiber to the building (FTTB) klientų skaičius aplenkė plačiajuosčio (DSL) ryšio
technologija teikiamo interneto vartotojų skaičių. 2013 m. pabaigoje 42 proc. TEO plačiajuosčio interneto
paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Per metus šviesolaidinių prieigų (FTTH ir FTTB) skaičius padidėjo 11,2 proc., o interneto prieigų, naudojant
DSL technologiją, skaičius sumažėjo 3,8 procento.
2013 m. gruodžio pabaigoje iš bendro 431 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 180 tūkst. buvo
šviesolaidinės, 177 tūkst. – varinės (DSL technologija) ir 74 tūkst. – belaidės prieigos per Wi-Fi tinklą.
2013 m. TEO inicijavo projektą „Belaidis Wi-Fi internetas mokykloms“, kuriuo skatinama mokymo metu
aktyviau naudoti technologijas, ir metų pabaigoje TEO Wi-Fi interneto taškai nemokamai buvo įrengti 450
Lietuvos mokyklų.
Palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių duomenimis, pajamų tik iš duomenų perdavimo paslaugų padidėjo
0,7 proc., o pajamų tik iš su tinklu susijusių paslaugų sumažėjo 8,6 procento.
Per 2013 m. internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“ vartotojų skaičius padidėjo 12
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tūkst. ir 2013 m. gruodžio pabaigoje sudarė 106 tūkst., o skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T)
paslaugos „Skaitmeninė GALA“ vartotojų skaičius sumažėjo 9 tūkst. ir sudarė 66 tūkstančius. Per metus
bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 3 tūkstančiais.
2013 m. lapkritį Bendrovė pasiūlė naujos kartos interneto televizijos paslaugą išmaniesiems įrenginiams
„Interneto.tv“. TEO klientai televiziją gali žiūrėti kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete visur Lietuvoje,
kur yra interneto ryšys. Naujos interneto televizijos paslaugos klientams pasiūlyta apie 20 televizijos kanalų
bei jų įrašų.
Daugiausia konsoliduotų TEO įmonių grupės pajamų iš informacinių technologijų paslaugų uždirba
Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ (BDC), kuri teikia duomenų centrų ir informacinių
sistemų valdymo paslaugas šalies ir užsienio įmonėms. Taip pat pajamų gaunama iš UAB „Hostex“ teikiamų
svetainių prieglobos ir TEO LT, AB teikiamų IT paslaugų.
2013 m. antrąjį pusmetį TEO kartu su partneriais teikė ryšio, tinklų diegimo, kompiuterių bei biuro įrangos
nuomos ir priežiūros paslaugas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių metu. Duomenys buvo
perduodami itin sparčiu (2 Gb/s spartos) naujos kartos šviesolaidiniu ryšiu.
2013 m. liepos 1 d. BDC Lietuvos užsienio reikalų ministerijai perdavė naudoti 6 TB talpos duomenų
saugyklas. BDC buvo oficiali pirmininkavimo ES Tarybai informacinių technologijų partnerė. Duomenų
saugyklos ir atsarginių kopijų paslaugas visą pirmininkavimo laikotarpį įmonė teikė neatlygintinai.
Neįskaičiavus vienkartinių BDC pajamų iš IT įrangos pardavimo ir pajamų iš paslaugų teikimo Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai renginių metu 2013 m. antrąjį pusmetį, 2013 m. pajamos iš IT paslaugų padidėjo
11,5 procento.
TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip
„Lintel“ kontaktų centrai, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos.
Per metus pajamų iš kontaktų centrų paslaugų sumažėjo 6,7 proc., o pajamų iš kitų ne telekomunikacijų
paslaugų – 9,1 procento.
2013 m. gruodį TEO pasiūlė naują kompleksinę vaizdo stebėjimo paslaugą, kuri yra pritaikyta vidutinio ir
smulkaus verslo poreikiams, taip pat nedidelėms organizacijoms. Paslauga apima visą vaizdo stebėjimo
sistemą: pradedant jos suprojektavimu, įdiegimu, baigiant priežiūra.
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 2013 m.
trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. antruoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 0,2 proc., tačiau,
palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 6,6 proc. – iki 538 mln. litų. Per 2013 m. devynis mėnesius
bendros rinkos pajamos sudarė 1 616 mln. litų ir, palyginti su 2012 m. devynių mėnesių duomenimis,
sumažėjo 5,5 procento.
2013 m. rugsėjo 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 38,1 (prieš metus – 34,6) interneto prieigos abonentų, o
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 27,8 (prieš metus – 25,4) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių
teko 31,3 (prieš metus – 27,4) mokamos skaitmeninės televizijos abonentų, o fiksuotojo telefono ryšio linijų
skaičius šimtui gyventojų sudarė 21,2 (prieš metus – 22,4) linijos.
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TEO rinkos dalis (%),
skaičiuojant vartotojus
skaičiuojant pajamas
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
III ketv.
III ketv.
III ketv.
III ketv.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

90,2

89,8

94,4

93,9

Interneto prieigos fiksuotoje vietoje
paslaugos

50,8

50,0

55,5

54,5

Interneto prieigos paslaugos (iš viso)

37,0

36,7

43,3

43,3

Skaitmeninės televizijos paslaugos

41,7

43,1

42,1

44,1

Mokamos televizijos paslaugos (iš viso)

23,5

23,8

28,8

29,7

Tinklų sujungimo paslaugos

n/d

n/d

28,0

35,3

Duomenų perdavimo paslaugos

n/d

n/d

56,7

58,2

Skirtųjų linijų paslaugos

n/d

n/d

60,0

67,5

VEIKLOS SĄNAUDOS
2013 m. ketvirtojo ketvirčio įmonių grupės bendros veiklos sąnaudos, palyginti su 2012 m. ketvirtojo
ketvirčio sąnaudomis, buvo 4,5 proc. mažesnės. 2013 m. dvylikos mėnesių bendros veiklos sąnaudos,
palyginti su praėjusių metų sąnaudomis, buvo 5,7 proc. mažesnės.
Per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį parduotų prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio
duomenimis prieš metus, sumažėjo 13 proc., o 2013 m. dvylikos mėnesių parduotų prekių ir paslaugų
savikaina, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių duomenimis, sumažėjo 13,6 procento. Tai daugiausia lėmė
tai, kad 2013 m. buvo mažesni tranzito srautai.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 1 proc. didesnės nei tuo pačiu
laikotarpiu prieš metus. 2013 m. dvylikos mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo tokios pačios
kaip 2012 m. dvylikos mėnesių sąnaudos nepaisant to, kad 2013 m. antrojo ketvirčio pradžioje koreguoti
didžiosios dalies Bendrovės darbuotojų atlyginimai.
Per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 19 darbuotojų (daugiausia
TEO). Per 2013 m. darbuotojų skaičius sumažėjo 223 darbuotojais (daugiau „Lintel“) – nuo 3 257 iki 3 034.
Visu etatu dirbančių TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius per 2013 m. spalį–gruodį grynąja verte padidėjo
22 darbuotojais (daugiausia „Lintel“, tuo tarpu TEO – sumažėjo), o per metus sumažėjo 149 – nuo 2 875 iki
2 727.
Kitos sąnaudos per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį ir dvylika mėnesių padidėjo atitinkamai 3,4 ir 2 proc. dėl
didesnių elektros tarifų ir didesnių IT kaštų.
VEIKLOS REZULTATAI
2013 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 293 mln. litų ir, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių EBITDA –
307 mln. litų, sumažėjo 4,7 procento. EBITDA marža sudarė 40,6 proc. (2012 m. – 40,4 procento). 2013 m.
ketvirtojo ketvirčio EBITDA buvo 65 mln. litų ir, palyginti su 2012 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA – 71 mln. litų,
sumažėjo 8,1 procento. EBITDA marža sudarė 36,4 proc. (2012 m. – 37,4 procento).
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, palyginti su atitinkamo laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudomis, 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį ir dvylika mėnesių buvo mažesnės atitinkamai 6 ir
2,2 procento. 2013 m. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 17,7 proc. (prieš metus – 17,2 proc.)
visų pajamų.
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Veiklos pelnas (EBIT) per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 10 proc., o per 2013 m. dvylika mėnesių –
6,5 procento. 2013 m. ketvirtojo ketvirčio veiklos pelno marža buvo 19,1 proc. (prieš metus – 20 proc.), o
2013 m. dvylikos mėnesių – 22,9 proc. (2012 m. – 23,2 procento).
2013 m. finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo 37,6 proc. mažesnis nei prieš metus.
2013 m. dvylikos mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių
pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 177 mln. litų, sumažėjo 6,6 proc. ir sudarė 166 mln. litų. 2013 m.
ketvirtojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2012 m. to paties ketvirčio pelnu,
neatskaičiavus pelno mokesčio – 38 mln. litų, sumažėjo 9,8 proc. ir sudarė 34 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, 2013 m. dvylikos
mėnesių pelno mokesčio lengvata sudarė 10,2 mln. litų (2012 m. – 10,9 mln. litų). 2013 m. dvylikos mėnesių
pelno mokestis buvo 9,9 proc. mažesnis nei prieš metus.
2013 m. sausio–gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu – 159 mln. litų,
sumažėjo 6,2 proc. ir sudarė 149 mln. litų. Pelno marža sudarė 20,7 proc. (prieš metus – 20,9 procento).
2013 m. spalio–gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu – 36 mln. litų,
sumažėjo 12,9 proc. ir sudarė 31 mln. litų. Pelno marža buvo 17,3 proc. (prieš metus – 18,7 procento).
BALANSAS IR PINIGŲ SRAUTAI
2013 m. pabaigoje viso TEO įmonių grupės turto suma buvo tokia pat kaip 2012 m. pabaigoje. Per 2013 m.
visas turtas šiek tiek padidėjo 0,1 procento.
Visas ilgalaikis turtas padidėjo 3,3 proc. dėl padidėjusio ilgalaikio materialiojo turto ir sudarė 72,2 proc. viso
įmonių grupės turto. 2013 m. gegužę, vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, TEO
akcininkams buvo išmokėti 155 mln. litų 2012 m. dividendų, t. y. 0,20 lito dividendų vienai akcijai. Dėl to visas
trumpalaikis turtas sumažėjo 7,4 proc. ir sudarė 27,8 proc. viso turto, o vien tik pinigai ir terminuotos
investicijos sudarė 19,4 proc. viso turto.
Per 2013 m. akcininkų nuosavybė šiek tiek sumažėjo 0,6 proc. ir sudarė 89,5 proc. viso turto.
2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, konsoliduotas TEO įmonių grupės nepaskirstytas pelnas sudarė
184 mln. litų, o pagrindinės įmonės nepaskirstytas pelnas – 150 mln. litų arba 0,193 lito vienai akcijai. Pagal
Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonės nepaskirstyto
pelno.
2013 m. gruodžio pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję
su patalpų nuoma, buvo 2,3 mln. litų (2012 m. – 3,3 mln. litų), o pinigai ir laikomos iki išpirkimo investicijos
sudarė 225 mln. litų.
2013 m. grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2012 m. duomenimis, sumažėjo
5,3 procento.
Dalį (15,4 mln. litų) per 2013 m. ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro mokėjimai už 2012 m.
investicijas. Ši suma 2012 m. gruodžio 31 d. balanse buvo įrašyta trumpalaikių įsipareigojimų eilutėje.
Per 2013 m. dvylika mėnesių ilgalaikėms investicijoms skirta 154 mln. litų (prieš metus – 151 mln. litų).
Daugiausia investuota į naujos kartos šviesolaidinės prieigos ir pagrindinio tinklo plėtrą (79 proc., arba
122 mln. litų). Likusi dalis investuota į informacinių sistemų plėtrą (27 mln. litų), transportą (4 mln. litų) ir kita.
Dėl to 2013 m. pabaigoje TEO šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 804 tūkst. (prieš metus –
764 tūkst.), arba 67 proc. šalies namų ūkių.
Dėl ilgalaikių investicijų ir dividendų mokėjimo, pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2013 m. sausį–gruodį
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sumažėjo 31 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. 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 2013 m. balandžio 25 d., metu akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos (2013 m. balandžio 18 d.) duomenimis, bendras TEO akcininkų skaičius buvo 11 997.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2013 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas

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

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

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

-

Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2013 m. sausį–gruodį vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX
Vilnius“:
Valiuta

Atidarymo
kaina

Didžiausia
kaina

Mažiausia
kaina

Uždarymo
kaina

Vidutinė
kaina

Apyvarta
vnt.

Apyvarta

LTL

2,655

2,904

2,555

2,648

2,690

13 187 454

35 478 881

EUR

0,769

0,841

0,740

0,767

0,779

13 187 454

10 275 394

2013 m. gruodžio 31 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 2060 mln. litų (597 mln. eurų).
KITA ESMINĖ INFORMACIJA
2013 m. sausio 29 d. Bendrovės valdyba nutarė nuo 2013 m. vasario 14 d. TEO Pardavimo ir klientų
aptarnavimo tarnybos vadovu paskirti Edį Kasperavičių, iki šiol dirbusį bendrovės Personalo skyriaus
direktoriumi. Šiai tarnybai vadovavęs Darius Gudačiauskas nusprendė pasitraukti iš TEO įmonių grupės nuo
2013 m. vasario 1 dienos.
Nuo 2013 m. vasario 22 d. Bendrovės generalinis direktorius Arūnas Šikšta atsistatytino iš pareigų. Valdyba
priėmė jo atsistatydinimą ir paskyrė Bendrovės Finansų tarnybos vadovą Giedrių Vegį laikinai eiti generalinio
direktoriaus pareigas. Laikinuoju Finansų tarnybos vadovu paskirtas Apskaitos departamento direktorius
Antanas Poška.
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Valdyba nuo 2013 m. kovo 8 d. paskyrė Bertil Abrahamsson laikinai eiti Bendrovės Personalo skyriaus
direktoriaus pareigas. Bertil Abrahamsson šias pareigas ėjo iki 2014 m. sausio 1 d., t. y. iki buvo paskirtas
naujas Personalo skyriaus vadovas.
2013 m. balandį UAB „Interdata“ buvo prijungta prie patronuojančios įmonės – UAB „Hostex“. UAB „Hostex“
perėmė visą UAB „Interdata“ turtą ir įsipareigojimus bei teises ir pareigas. UAB „Interdata“ dukterinė įmonė
UAB „Hosting“ tapo dukterine UAB „Hostex“ įmone.
2013 m. balandžio 25 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotas
2012 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas ir paskirstyti 2012 m. Bendrovės pelną: iš
Bendrovės paskirstytino pelno 160 668 tūkst. litų skirti 155 364 tūkst. litų 2012 m. dividendams mokėti, t. y.
0,20 lito dividendų vienai akcijai. 2012 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų, t. y. po
54 tūkst. litų vienam valdybos nariui. Pasibaigus dvejų metų valdybos kadencijai, akcininkai naujai dvejų metų
kadencijai į Bendrovės valdybą išrinko Malin Frenning, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker, Jens Lööw, Mats
Lillienberg ir Rolandą Viršilą (visus juos pasiūlė „TeliaSonera AB“).
Vadovaujantis Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu, TEO pripažinta ūkio subjektu, turinčiu didelę
įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų rinkoje, ir 2013 m. birželio 1 d. Bendrovė paskelbė
standartinį pasiūlymą dėl didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos teikimo.
2013 m. birželio 13 d. įvyko pirmas naujos kadencijos valdybos posėdis, kuriame Bendrovės valdybos
pirmininke perrinkta Malin Frenning, išrinkti Audito ir Atlyginimų komitetų nariai.
Nuo 2013 m. birželio 17 d. UAB „Hostex“ vadovauja Martynas Špokas. Buvęs UAB „Hostex“ vadovas Pranas
Slušnys nusprendė pasitraukti iš TEO įmonių grupės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu, nuo 2014 m. sausio 1 d.
TEO nelaikomas ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką Nacionalinių skambučių vartotojams, Tarptautinių
skambučių vartotojams, Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams ir Tarptautinių skambučių paslaugų
gavėjams rinkose.
2013 m. lapkričio 1 d. Kęstutis Šliužas pradėjo eiti TEO LT, AB generalinio direktoriaus pareigas.
2014 m. sausio 1 d. Ramūnas Bagdonas pradėjo eiti Bendrovės Personalo skyriaus direktoriaus pareigas.
VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Vardas, pavardė

Turimų TEO akcijų
skaičius

Pareigos valdyboje

Darbovietė

Valdybos pirmininkė,
Atlyginimų komiteto pirmininkė

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

-

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;
„Nordea Bank Finland Plc“ vadovė
bankininkystei Baltijos šalyse

-

Malin Frenning
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Jens Lööw

Valdybos narys,
Audito komiteto pirmininkas

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

-

Mats Lillienberg

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) plačiajuosčio
ryšio technologinių sprendimų padalinio
vadovas

-

Rolandas Viršilas

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„UAB „Švyturys – Utenos alus“
generalinis direktorius

100 000 akcijų, kurios
sudaro 0,0129 proc.
bendro bendrovės
akcijų ir balsų
skaičiaus

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 Rolandas Viršilas, 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:
Vardas, pavardė

Pareigos Bendrovėje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

Turimų TEO
akcijų skaičius

Kęstutis Šliužas

Generalinis direktorius

-

-

Edis
Kasperavičius

Pardavimo ir klientų
aptarnavimo tarnybos vadovas

TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Lintel“
valdybos narys;
TEO LT, AB dukterinės įmonės
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
valdybos pirmininkas ir direktorius;
„Baltic Management Institute" (Lietuva)
valdybos narys

-

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 dukterinės įmonės UAB „Baltic
Data Center“ valdybos pirmininkas

-

Eglutė Bivainienė

Verslo procesų ir kokybės
tarnybos vadovė

TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Lintel“
valdybos pirmininkė

-

Giedrius Vegys

Finansų tarnybos vadovas

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

-
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Spalis–gruodis
Pastaba

Sausis–gruodis

2013 m.

2012 m.

2013 m.

2012 m.

Pajamos

178 803

189 672

720 589

760 174

Prekių ir paslaugų savikaina

(44 765)

(51 462)

(174 249)

(201 572)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(44 697)

(44 236)

(170 194)

(170 465)

Kitos veiklos sąnaudos

(24 577)

(23 761)

(84 863)

(83 216)

99

111

361

994

267

557

1 093

1 166

(30 936)

(32 899)

(127 654)

(130 562)

34 194

37 982

165 083

176 519

Finansinės veiklos pajamos

235

247

865

1 317

Finansinės veiklos sąnaudos

(60)

(120)

(376)

(534)

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos

175

127

489

783

34 369

38 109

165 572

177 302

(3 448)

(2 593)

(16 421)

(18 235)

30 921

35 516

149 151

159 067

-

-

-

-

30 921

35 516

149 151

159 067

30 921

35 516

149 151

159 067

-

-

-

-

0,040

0,046

0,192

0,205

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

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
Nuosavybė iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėto 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
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso

5

2013-12-31

2012-12-31

771 895
50 259
10 794
3 987
236
837 171

755 137
41 797
10 794
2 322
364
810 414

2 203
96 174
166
79 698
144 891
323 132
1 160 303

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

776 818
77 682
184 087
1 038 587

776 818
77 682
190 300
1 044 800

1 266
22 183
5 479
28 928

2 282
18 581
3 463
24 326

91 700
72
1 016
92 788
121 716
1 160 303

88 647
592
977
90 216
114 542
1 159 342
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ
Likutis 2012 m. sausio 1 d.

Įstatinis
kapitalas

Įstatymų
numatytas Nepaskirstytas Nuosavybė iš
rezervas
pelnas
viso

Įstatinis
kapitalas

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)

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.

776 818

-

77 682

190 300

1 044 800

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

776 818

-

77 682

190 300

1 044 800

Grynasis pelnas

-

-

-

149 151

149 151

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

-

149 151

149 151

Išmokėti dividendai už 2012 m.

-

-

-

(155 364)

(155 364)

776 818

-

77 682

184 087

1 038 587

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Sausis-gruodis
2013 m.
2012 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai

149 151
16 421
127 654
(1 093)
(865)
118
1 018

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

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

1 870
11 321
(1 170)
304 425

(720)
2 043
4 141
311 477

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

(118)
1 196
(13 326)
292 177

(297)
2 300
(4 991)
308 489

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

(148 029)
1 110
(144 802)
125 178
(166 543)

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

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

(977)
(155 364)
(156 341)

(974)
(155 364)
(156 338)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(30 707)

(12 991)

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

175 598
(30 707)
144 891

188 589
(12 991)
175 598
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2013 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 2012 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 2013 m. gruodžio 31 d., yra neaudituotos. Metinių
finansinių ataskaitų už 2012 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 skiltyje „Kitas segmentas“. Kiekvienos dukterinės įmonės veikla
aprašyta 4-oje pastaboje.
Plačiajuosčio
ryšio segmentas
Sausis–gruodis
2013 m. 2012 m.
671 983

Kitas
segmentas
Sausis–gruodis
2013 m. 2012 m.

Grupė iš viso
Sausis–gruodis
2013 m. 2012 m.

Eliminavimas
Sausis–gruodis
2013 m. 2012 m.

Segmento pajamos
Pajamos tarp
segmentų
Pajamos iš išorės
klientų

696 919

92 077 110 196

(43 471)

(46 941)

720 589

760 174

(10 922) (10 933)

(32 549) (36 008)

43 471

46 941

-

-

661 061

685 986

59 528 74 188

-

-

720 589

760 174

Laikotarpio pelnas

144 841

154 869

(3 092)

(4 800)

149 151

159 067

7 402

8 998
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3

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Nematerialusis
turtas

Materialusis
turtas
Metai, pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d.
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

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

755 137
137 205
(970)
(988)
(118 489)

41 797
17 064
(5)
568
(9 165)

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.

771 895

50 259

Metai, pasibaigę 2013 m. gruodžio 31 d.

4

Investicijos į dukterines įmones
Dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:
Nuosavybės dalis (%)
2013 m.
2012 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 %

UAB „Hostex“ dukterinė įmonė, teikianti
interneto svetainių prieglobos paslaugas,
2013 m. balandį buvo prijungta prie UAB
„Hostex“.

UAB „Hosting“

Lietuva

100 %

100 %

Nevykdanti veiklos buvusi UAB „Interdata“
dukterinė įmonė 2013 m. balandį tapo UAB
„Hostex“ dukterine įmone.

„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

UAB „Verslo
investicijos“

Lietuva

100 %

100 %

Dukterinė
įmonė,
investicinį projektą.

VšĮ „Ryšių
istorijos
muziejus“

Lietuva

100 %

100 %

Ne pelno organizacija, valdanti Bendrovės
ryšių istorijos muziejų.

įsigyta

dukterinė

įgyvendinti

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

6

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno
mokestį.
2013 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2012 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 2013 m. paskaičiavo 10,2 mln. litų
pelno mokesčio lengvatą (2012 m. – 10,9 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
2013 m.

2012 m.

Grynasis pelnas

149 151

159 067

Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)

776 818

776 818

0,192

0,205

Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)

8

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2013 m. balandžio 25 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2012 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2013 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, 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
turėjo 88,15 proc. Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.).
Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis–gruodis
2013 m.

2012 m.

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

32 473
32 473

47 330
47 330

Turto pirkimas
Paslaugų pirkimas
Turto ir paslaugų pirkimas iš viso

14 998
14 998

4 715
19 983
24 698

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo sandoriais su
„TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Gruodžio 31 d.
2013 m.

2012 m.

Ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių šalių
Gautinos sumos iš susijusių šalių
Sukauptos pajamos iš susijusių šalių
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš susijusių šalių iš viso

1 157
2 686
1 391
5 234

1 253
3 534
2 830
7 617

Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims
Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos susijusioms šalims iš
viso

630
10

718
-

640

718

Per 2013 m. šešiems Bendrovės valdybos nariams paskirta 324 tūkst. litų tantjemų (2012 m. – 324
tūkst. litų). 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 54 tūkst. litų tantjemų, skirtų už 2010 metus nebuvo
išmokėta.

10

Įvykiai po balanso parengimo datos
2014 m. sausio 8 d. Bendrovė pradėjo įgyvendinti veiklos efektyvumo didinimo programą, pagal kurią
iki 130 TEO įmonių grupės darbuotojų nutrauks darbo sutartis šalių susitarimu. Tai leis Bendrovei
kasmet sutaupyti iki 8 mln. litų. Planuojama, kad su darbuotojų atleidimu susijusios išmokos sudarys
6,8 mln. litų. Šios išmokos bus įtrauktos į 2014 m. veiklos sąnaudas.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

20

