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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
Vadovybės 2015 m. trijų mėnesių finansinių rezultatų komentaras:
„2015 m. sausis–kovas buvo antrasis ketvirtis paeiliui, kai bendros pajamos didėjo: 2015 m. pirmojo ketvirčio
pajamos buvo 1,8 proc. didesnės nei prieš metus. EBITDA siekė 18,8 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo tik 0,2 mln. eurų.
2015 m. pirmąjį ketvirtį taip pat didėjo klientų skaičius: bendras plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi)
vartotojų skaičius padidėjo 4,1 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 16,3 tūkstančio. Šviesolaidinių
interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 11,8 proc. ir 2015 m. kovo pabaigoje sudarė 206 tūkstančius. Per
2015 m. pirmus tris mėnesius išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 6,6 tūkst., o
per metus – 27,4 tūkstančio. 2015 m. kovo pabaigoje Bendrovė turėjo 138 tūkst. IPTV vartotojų. Naudojamų
telefonų linijų skaičius toliau mažėja, tačiau lėčiau nei ankstesniais metais: per 2015 m. sausį–kovą linijų
skaičius sumažėjo 7,3 tūkstančio.
2015 m. pirmąjį ketvirtį „Teo“ atnaujino savo prekės ženklą ir atidarė naujos koncepcijos klientų aptarnavimo
salonus Kaune ir Vilniuje. Verslo klientams Bendrovė pasiūlė virtualių serverių paslaugą, kuri suteikia
galimybę patiems valdyti IT resursus ir kuriai taikoma valandinė apskaita. Ketvirčio pabaigoje informacijos
teikimo numeris 118 tapo vienos didžiausių Lietuvoje bilietų platintojos informaciniu partneriu.
Pajamų iš ne balso paslaugų (IP ir IT paslaugų) dalis toliau didėjo ir 2015 m. pirmąjį ketvirtį siekė 60,3
procento. Pajamos iš privatiems klientams teikiamų paslaugų padidėjo 1,2 proc. – daugiausia dėl didesnių
pajamų iš šviesolaidinio interneto ir IPTV paslaugų bei IT įrangos pardavimo. Pajamos iš verslo klientų
sumažėjo 7,9 proc. dėl mažesnių pajamų iš balso telefonijos ir su tinklu susijusių paslaugų. Dėl didesnio
tranzito srauto pajamos iš operatorių verslo padidėjo 30,7 procento.
2015 m. pirmojo ketvirčio bendros veiklos sąnaudos, palyginti su sąnaudomis prieš metus, buvo 3,5 proc.
didesnės dėl 33,7 proc. padidėjusios prekių ir paslaugų savikainos. Tai lėmė didesni tranzito srautai ir
didesnis įrangos pardavimas. Veiklos sąnaudos, neįskaičiuojant prekių ir paslaugų savikainos, sumažėjo 13,9
proc. – daugiausia dėl 14 proc. mažesnių su darbuotojais susijusių sąnaudų. Prieš metus su darbuotojais
susijusios sąnaudos apėmė ir 2,2 mln. eurų išlaidų darbuotojų išeitinėmis išmokoms.
2015 m. pirmojo ketvirčio EBITDA sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 18,8 mln. eurų. EBITDA marža siekė 37,6
proc. (prieš metus – 38,8 procento). Tai lėmė paslaugų krepšelio pokytis: pajamų iš tranzito paslaugų ir IT
įrangos pardavimo dalies padidėjimas darė neigiamą įtaką EBITDA maržai.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 4,3 mln. eurų. Daugiausia (4 mln. eurų)
investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą.“
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PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Sausis–kovas
Finansų rodikliai

2015 m.

2014 m.

Pokytis (%)

Pajamos (tūkst. Eur)
EBITDA (tūkst. Eur)
EBITDA marža (%)
Veiklos pelnas (tūkst. Eur)
Veiklos pelno marža (%)
Pelnas, neatskaičiavus mokesčių (tūkst. Eur)
Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%)
Laikotarpio pelnas (tūkst. Eur)
Laikotarpio pelno marža (%)
Pelnas vienai akcijai (Eur)
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos (tūkst. Eur)
Laisvieji pinigų srautai (tūkst. Eur)

49 954
18 794
37,6
9 614
19,2
9 404
18,8
8 473
17,0
0,015
582 613
14 530
4 278

49 077
19 033
38,8
10 087
20,6
10 129
20,6
9 179
18,7
0,012
776 818
19 473
10 083

1,8
(1,3)

2015-03-31

2014-03-31

14.0
13.9
14.4
29.1
(4.4)
4.1
181.5
67.2
86.8

15.7
14.1
14.1
39.7
(24.1)
0.2
447.0
63.1
91.1

2015-03-31

2014-03-31

Pokytis (%)

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

518 595

552 708

(6,2)

374 723
191 085
2 599
2 324

358 469
173 677
2 889
2 556

4,5
10,0
(10,0)
(9,1)

„Teo“ įmonių grupės pajamų struktūra pagal
klientus

Sausis–kovas
2015 m.

2014 m.

Pokytis (%)

Santykiniai rodikliai
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)
Vidutinė turto grąža (%)
Nuosavybės pelno norma (%)
Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)
Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)
Turto apyvartumas (%)
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)

Veiklos rodikliai

(4,7)
(7,2)
(7,7)
23,1
(25,0)
(25,4)
(57,6)

Gyventojai
Verslas
Operatoriai

23 414
17 587
8 953

23 128
19 097
6 852

1,2
(7,9)
30,7

Iš viso

49 954

49 077

1,8
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„Teo“ įmonių grupės pajamų struktūra pagal
paslaugas

Sausis–kovas
2015 m.

2014 m.

Pokytis (%)

Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos
TV paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos

19 814
13 435
5 422
4 860
5 542
881

19 617
13 425
5 714
4 390
4 129
1 802

1,0
0,1
(5,1)
10,7
34,2
(51,1)

Iš viso

49 954

49 077

1,8

PAJAMOS
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius pajamos iš balso tranzito, interneto, TV ir IT paslaugų bei įrangos
pardavimo didėjo, o pajamų, gautų iš mažmeninių balso telefonijos, duomenų perdavimo, susijusių su tinklu ir
kitų paslaugų sumažėjo.
Dėl to, „Teo“ įmonių grupės 2015 m. sausio–kovo bendros pajamos buvo 49,9 mln. eurų ir, palyginti su
2014 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis – 49,1 mln. eurų, padidėjo 1,8 procento.
Per 2015 m. pirmąjį ketvirtį pajamos už paslaugas, suteiktas gyventojams, palyginti su tomis pačiomis
pajamos prieš metus, padidėjo 1,2 procento. Pajamų, gautų iš verslo klientų, buvo 7,9 proc. mažiau nei
pernai, o pajamos iš operatorių verslo padidėjo 30,7 procento.
Pajamų iš televizijos ir IT paslaugų dalys toliau didėjo ir sudarė atitinkamai 9,7 ir 11,1 proc. bendrų pajamų.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis toliau mažėjo ir sudarė 39,7 proc., o pajamų iš interneto paslaugų
dalis siekė 26,9 proc. bendrų pajamų. Pajamų iš duomenų perdavimo ir su tinklu susijusių paslaugų dalis
sumažėjo ir sudarė 10,9 proc., iš kitų paslaugų – 1,8 proc. bendrų 2015 m. pirmojo ketvirčio pajamų.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius pajamų iš balso tranzito paslaugų padaugėjo 39,9 proc. ir dėl to bendros
pajamos iš balso telefonijos paslaugų padidėjo 1 proc., nepaisant naudojamų telefono linijų skaičiaus
mažėjimo ir atitinkamai mažesnio pokalbių srauto. Pajamos iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų,
neįskaičiavus pajamų iš tinklų sujungimo paslaugų, sumažėjo 13,9 procento.
Per 2015 m. sausį–kovą bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 7,3 tūkst., o per 2014 m.
pirmus tris mėnesius – 12,6 tūkstančio. Per paskutinius dvylika mėnesių bendras pagrindinių telefono linijų
skaičius sumažėjo 34,1 tūkstančio.
Per 2015 m. pirmąjį ketvirtį plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo 4,1 tūkst., o
per paskutinius dvylika mėnesių – 16,3 tūkstančio.
Per metus naujos kartos šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH) ar iki
pastato (angl. Fiber to the building (FTTB) klientų skaičius padidėjo 11,8 proc. ir 2015 m. kovo pabaigoje
sudarė 206 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 3,1
proc. – iki 169 tūkstančių. Per paskutinius dvylika mėnesių „Teo Wi-Fi“ prieigų skaičius beveik padvigubėjo ir
2015 m. kovo 31 d. siekė 163 tūkstančius.
2015 m. kovo pabaigoje 38 proc. visų 538 tūkst. „Teo“ plačiajuosčio interneto (įskaičiavus ir Wi-Fi) paslaugų
vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Palyginti su 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, pajamų tik iš duomenų perdavimo paslaugų sumažėjo
0,7 proc., o pajamų tik iš su tinklu susijusių paslaugų – 10,5 procento.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 M. KOVO 31 D.

6

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

Per 2015 m. sausį–kovą išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 6,6 tūkst., o per
metus – 27,3 tūkst., ir 2015 m. kovo pabaigoje sudarė 138 tūkstančius. Per paskutinius dvylika mėnesių
skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 10 tūkst. ir sudarė 53
tūkstančius. Per metus bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 17,4 tūkstančio.
Konsoliduotas „Teo“ įmonių grupės pajamas iš informacinių technologijų paslaugų sudaro pajamos iš
duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieglobos paslaugų, kurias šalies ir užsienio
įmonėms teikia Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ (BDC) ir UAB „Hostex“, bei „Teo“
teikiamų įrangos pardavimo ir IT paslaugų.
Per metus „Teo“ įmonių grupės pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo keturis kartus.
„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 kitų ne telekomunikacijų paslaugų sumažėjo 39,2 proc., o pajamų iš kontaktų centrų
paslaugų sumažėjo 62 proc. dėl to, kad 2014 m. baigėsi kai kurie vykdyti projektai.
2015 m. „Teo“ atnaujino vaizdo stebėjimo sistemas Kretingos mieste ir rajone.
„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 2014 m.
ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. ketvirtuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 0,6 proc. – iki 531
mln. litų (154 mln. eurų), tačiau per 2014 m. dvylika mėnesių bendros rinkos pajamos sudarė 2 092 mln. litų
(606 mln. eurų) ir, palyginti su 2013 m. dvylikos mėnesių duomenimis, sumažėjo 2,5 procento.
2014 m. „Teo“ ir toliau buvo didžiausiu Lietuvos telekomunikacijų rinkos dalyviu. Bendrovės rinkos dalis,
skaičiuojant pajamas, buvo 28,1 proc. (2013 m. – 28,5 proc.).
„Teo“ rinkos dalis (%), skaičiuojant
vartotojus
pajamas
2014 m.
2013 m.
2014 m.
2013 m.
IV ketv.
IV ketv.
IV ketv.
IV ketv.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

89,6

90,3

93,5

93,9

Interneto prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos

54,4

51,2

55,8

55,4

Interneto prieigos paslaugos (iš viso)

41,0

37,8

43,3

43,4

Mokamos televizijos paslaugos

25,9

23,6

30,6

29,6

Tinklų sujungimo paslaugos

n/d

n/d

26,7

27,2

Duomenų perdavimo paslaugos

n/d

n/d

61,3

56,5

Skirtųjų linijų paslaugos

n/d

n/d

59,1

59,4

2014 m. gruodžio 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 43 (prieš metus – 38,5) interneto prieigos abonentai, o
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 32,5 (prieš metus – 28,5) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių
teko 55,7 mokamos televizijos abonentų, o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui gyventojų sudarė
19,7 (prieš metus – 20,9) linijos.
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VEIKLOS SĄNAUDOS
2015 m. pirmojo ketvirčio įmonių grupės bendros veiklos sąnaudos, palyginti su 2014 m. pirmojo ketvirčio
sąnaudomis, buvo 3,5 proc. didesnės dėl didesnės prekių ir paslaugų savikainos.
Per 2015 m. sausį–kovą prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio duomenimis prieš
metus, padidėjo 33,7 proc. dėl didesnio tranzito srauto ir padidėjusio įrangos pardavimo.
2015 m. pirmų trijų mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 14 proc. mažesnės nei 2014 m.
pirmų trijų mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos (įskaičiavus ir vienkartines sąnaudas). 2014 m.
pirmąjį ketvirtį Bendrovė turėjo 2,2 mln. eurų vienkartinių sąnaudų išeitinėms išmokoms, nes įgyvendino
efektyvumo didinimo programą, pagal kurią iki 130 „Teo“ įmonių grupės darbuotojų darbo sutartys buvo
nutrauktos abipusiu susitarimu.
Per 2015 m. pirmąjį ketvirtį bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 32 darbuotojais (daugiausia – „Teo“). Per
metus bendras „Teo“ įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 290 darbuotojų (nuo 2 889 iki 2 599
darbuotojų), iš kurių daugiausia „Lintel“, nes 2014 m. baigėsi kai kurie vykdyti projektai. 2014 m. antrąjį ketvirtį
buvo įdiegta nauja Bendrovės valdymo struktūra ir dauguma UAB „Baltic Data Center“ darbuotojų perkelta į
„Teo“.
Visu etatu dirbančių „Teo“ įmonių grupės darbuotojų skaičius per 2015 m. sausį–kovą sumažėjo 26
(daugiausia – „Teo“), o per paskutinius dvylika mėnesių – 232 darbuotojais (daugiausia –„Lintel“) nuo 2 556
iki 2 324.
Kitos sąnaudos dėl toliau vykdomos sąnaudų kontrolės per 2015 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo 13,8 procento.
VEIKLOS REZULTATAI
2015 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA buvo 18,8 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA
– 19 mln. eurų, sumažėjo 1,3 procento. EBITDA marža sudarė 37,6 proc. (prieš metus – 38,8 procento).
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 2,6 proc. ir 2015 m. sausį–kovą sudarė 18,4 proc. (prieš
metus – 18,2 proc.) visų pajamų.
2015 m. pirmojo ketvirčio veiklos pelnas (EBIT) buvo 4,7 proc. mažesnis nei prieš metus, o veiklos pelno
marža buvo 19,2 proc. (prieš metus – 20,6 procento).
2015 m. sausio–kovo finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo neigimas ir sudarėo 210 tūkst. eurų.
2015 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. to paties
laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 10,1 mln. eurų, sumažėjo 7,2 proc. ir sudarė 9,4 mln.
eurų.
Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl
mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2015 m. pirmojo ketvirčio pelno mokesčio
lengvata sudarė 521 tūkst. eurų (2014 m. – 608 tūkst. eurų). 2015 m. pirmų trijų mėnesių pelno mokestis
buvo 2 proc. mažesnis nei prieš metus.
2015 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu – 9,2 mln. eurų,
sumažėjo 7,7 proc. ir sudarė 8,5 mln. eurų. Pelno marža buvo 17 proc., o prieš metus – 18,7 procento.
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BALANSAS IR PINIGŲ SRAUTAI
Per 2015 m. pirmąjį ketvirtį visas „Teo“ įmonių grupės turtas beveik nepakito – sumažėjo tik 0,3 procento.
Visas ilgalaikis turtas sumažėjo 1,8 proc. dėl turto nusidėvėjimo bei amortizacijos ir sudarė 81,8 proc. viso
įmonių grupės turto. Visas trumpalaikis turtas padidėjo 11,3 proc. ir sudarė 18,2 proc. viso turto, o vien tik
pinigai sudarė 7,4 proc. viso turto.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius akcininkų nuosavybė padidėjo 3,5 proc. ir sudarė 86,8 proc. viso turto.
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių
popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, Lietuvos Respublikai nuo
2015 m. sausio 1 d. prisijungus prie euro zonos, Bendrovė 2015 m. pripažino vienkartinį 221 tūkst. eurų
nuostolį dėl Bendrovės akcijos nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir jos suapvalinimo
bei įstatinio kapitalo nominalios vertės perskaičiavimo.
Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2015 m. balandžio 29 d., pasiūlė 2014 m.
dividendams skirti 39,6 mln. eurų, t. y. 0,068 euro (0,235 lito) dividendų vienai akcijai.
Lietuvos ir užsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinti taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, o Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio
tarifą.
Valdyba pasiūlė sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6 mln. eurų – iki 16,9 mln. eurų, ir perkelti 5,6
mln. eurų į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.
Per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė pasiskolino 10 mln. eurų ir 2015 m. kovo pabaigoje bendra paskolų
suma, kurią sudarė paskola ir finansiniai įsipareigojimai, susiję su patalpų nuoma, buvo 10,3 mln. eurų, o
pinigai sudarė 21,1 mln. eurų.
2015 m. pirmų trijų mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu
2014 m., sumažėjo 25,4 procento. Laisvieji pinigų srautai (pinigų srautai iš įprastinės veiklos, atskaičiavus
ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2015 m. sausį–kovą buvo 57,6 proc. mažesni nei prieš metus.
Dalį (8,1 mln. eurų) per 2015 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro mokėjimai
už 2014 m. investicijas. Ši suma 2014 m. gruodžio 31 d. balanse buvo įrašyta trumpalaikių įsipareigojimų
eilutėje.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 4,3 mln. eurų (prieš metus – 3,8 mln.
eurų). Daugiausia (4 mln. eurų) investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą.
Informacinių sistemų plėtrai skirta 270 tūkst. eurų.
2015 m. kovo pabaigoje „Teo“ šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 837 tūkst. (prieš metus –
808 tūkst.), arba 69 proc. šalies namų ūkių.
„Teo“ atnaujina savo prekės ženklą ir 2015 m. vasarį Kaune atidarė pirmąjį naujos koncepcijos klientų
aptarnavimo saloną. Šiemet iš viso planuojama atnaujinti arba naujose vietose atidaryti daugiau kaip 10
salonų. Bendrovė per artimiausius porą metų į atsinaujinimą ir naujus salonus numatė investuoti 1 mln. eurų.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2015 m. pirmus tris mėnesius padidėjo 4,2 mln. eurų.
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AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI
Nuo 2014 m. spalio 20 d. TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 582 613 138 litai. Jį sudaro 582 613 138 vieno
lito (0,29 euro) nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos. Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas
nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų, anuliuojant 194 204 380 akcijas. Nuo 2014 m. spalio 20 d. balsus
visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 582 613 138.
Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris įvyko 2014 m. balandžio 29 d., nuspręsta
sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo suma – 194 204 380
litų). Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas,
proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. Bendrovės įstatinis kapitalas
mažinimo būdas – anuliuojant akcijas, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai, t. y. 194 204 380 litų.
2015 m. kovo 25 d. Bendrovės valdyba pasiūlė eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2015 m. balandžio
29 d., pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais, t. y.
nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas yra
lygus 168 957 810,02 euro.
582 613 138 TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos 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.
Informacija apie prekybą „Teo“ akcijomis 2015 m. sausį–kovą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX
Vilnius“:

Valiuta
EUR
LTL

Atidarymo
kaina
1,000
3,453

Didžiausia
kaina
1,100
3,798

Mažiausia
kaina
0,986
3,404

Uždarymo
kaina
1,090
3,764

Vidutinė
kaina
1,037
3,581

Apyvarta
vnt.
1 552 239
1 552 239

Apyvarta
1 610 055
5 559 198

2015 m. kovo 31 d. „Teo“ rinkos kapitalizacija buvo 635 mln. eurų (2 193 mln. litų), o prieš metus – 645 mln.
eurų (2 226 mln. litų).
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2014 m. balandžio 29 d., metu akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos (2014 m. balandžio 22 d.) duomenimis, bendras „Teo“ akcininkų skaičius buvo 11 913.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2015 m. kovo 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.)
513 594 774

Turima
įstatinio
kapitalo
dalis (%)
88,15

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis (%)
88,15

Akcininkui su
kartu veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)
-

69 018 364

11,85

11,85

-

582 613 138

100,00

100,00

-
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KITA ESMINĖ INFORMACIJA
2015 m. vasario 12 d. „Teo“ atnaujina savo prekės ženklą ir Kaune atidarė pirmąjį naujos koncepcijos klientų
aptarnavimo saloną. Šie pokyčiai atspindi bendrovės vertybes ir klientų lūkesčius šiuolaikinėmis
technologijomis naudotis paprastai, aiškiai ir lanksčiai.
2015 m. kovo 25 d. Bendrovės valdyba nusprendė 2015 m. balandžio 29 d. sušaukti eilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą. Valdyba pasiūlė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui iš Bendrovės paskirstytino pelno
39 886 tūkst. eurų (137 720 tūkst. litų) skirti 39 618 tūkst. eurų (136 792 tūkst. litų) 2014 m. dividendams
mokėti, t. y. 0,068 euro (0,235 lito) dividendų vienai akcijai. 2014 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams
skirti 93,8 tūkst. eurų (324 tūkst. litų), t. y. po 15 640 eurų (54 tūkst. litų) vienam valdybos nariui.
Valdyba pasiūlė sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6 mln. eurų ir perkelti šią sumą į Bendrovės
nepaskirstytąjį pelną. Taip pat valdyba pasiūlė išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2015
m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2015 m. Bendrovės konsoliduoto
metinio pranešimo įvertinimui.
Atsižvelgiant į tai, kad einamoji Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2015 balandžio 25 d., pagrindinė „Teo“
akcininkė „TeliaSonera AB“, turinti 88,15 proc. „Teo“ akcijų, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos
kadencijai siūlo perrinkti Robert Andersson, Stefan Block, Claes Nycander, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir
Rolandą Viršilą.
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 (2015 m. kovo 31 d. duomenys):
Turimų „Teo“ akcijų
skaičius

Vardas, pavardė

Pareigos valdyboje

Darbovietė

Robert Andersson

Valdybos pirmininkas,
Atlyginimų komiteto
pirmininkas

„TeliaSonera AB“ (Švedija) vykdantysis
viceprezidentas ir Europos regiono
vadovas

-

Valdybos narys,
Audito komiteto
pirmininkas

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos
padalinio vyriausias finansininkas

-

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos
padalinio vyriausias technologijų vadovas

-

Tiia Tuovinen

Valdybos narė,
Audito komiteto narė

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Teisės reikalų
padalinio vyriausioji patarėja konkurencijos
ir įmonių valdymo klausimais

-

Inga Skisaker

Valdybos narė,
Audito komiteto narė

„Nordea Bank AB Lietuvos skyrius"
(Švedija) generalinė direktorė ir
bankininkystės vadovė Baltijos šalims

-

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

UAB „Švyturys – Utenos alus“ generalinis
direktorius

75 000 akcijų, kurios
sudaro 0,0129 proc.
bendro „Teo“ akcijų ir
balsų skaičiaus

Stefan Block

Claes Nycander

Rolandas Viršilas
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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.
Vadovų komanda (2015 m. kovo 31 d. duomenys):
Vardas, pavardė

Pareigos Bendrovėje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

Turimų „Teo“ akcijų
skaičius

Kęstutis Šliužas

Generalinis direktorius

-

-

Aleksandras
Samuchovas

Verslo klientų padalinio
vadovas

TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB
„Baltic Data Center“ generalinis direktorius

-

Nerijus
Ivanauskas

Privačių klientų padalinio
vadovas

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ valdybos
narys

-

Andrius
Šemeškevičius

Technologijų ir IT vadovas

-

8 761 akcija. Tai
sudaro 0,0015 proc.
bendro „Teo“ akcijų ir
balsų skaičiaus

Lars Bolin

Finansų ir strateginio
planavimo padalinio vadovas

-

-

Ramūnas
Bagdonas

Personalo padalinio vadovas

-

-

Teisės reikalų padalinio
vadovė

Vilniaus tarptautinės mokyklos Tarybos
pirmininkė

-

Korporatyvinių reikalų
padalinio vadovas

BMI Alumni Asociacijos Tarybos narys

-

Giedrė
Tarbūnienė

Procesų padalinio vadovė

BMI Alumni Asociacijos Tarybos narė

-

Vytautas
Bučinskas

Rizikų valdymo padalinio
vadovas

-

-

Vidaus audito padalinio
vadovas

-

4 202 akcijos, kurios
sudaro 0,0007 proc.
bendro „Teo“ akcijų ir
balsų skaičiaus

Eglė GudelytėHarvey
Antanas Bubnelis

Kastytis Kmitas
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba
Pajamos

Sausis–kovas
2015 m.

2014 m.

49 954

49 077

Prekių ir paslaugų savikaina

(14 781)

(11 053)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(11 713)

(13 616)

(4 738)

(5 499)

0

30

72

93

(9 180)

(8 945)

9 614

10 087

32

59

Finansinės veiklos sąnaudos

(242)

(17)

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos

(210)

42

Pelnas neatskaičiavus mokesčių

9 404

10 129

(931)

(950)

8 473

9 179

-

-

8 473

9 179

8 473

9 179

-

-

0,015

0,012

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

2

Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos

Pelno mokestis

5

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 (eurais vienai akcijai)

6
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS

Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Investicinis turtas
Investicijos į susijusias ir dukterines įmones
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Atidėto mokesčio turtas

2
2

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turto iš viso

2015-03-31

2014-12-31

214 746
11 813
3 126
5
4 436
29
234 155

218 761
12 744
3 126
1
3 777
37
238 446

909
28 755
1 253
21 106
52 023
286 178

747
28 073
1 065
16 862
46 747
285 193

168 736
22 498
57 116
248 350

168 736
22 498
48 643
239 877

31
8 144
994
9 169

61
7 823
1 098
8 982

18 367
31
10 261
28 659
37 828
286 178

26 007
21
10 306

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

4

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 M. KOVO 31 D.

36 334
45 316
285 193

14

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

KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ

Likutis 2014 m. sausio 1 d.

Įstatinis
kapitalas

Įstatymų
numatytas
rezervas

Nepaskirstytas
pelnas

Nuosavybė iš viso

224 982

22 498

53 315

300 795

Grynasis pelnas

-

-

9 179

9 179

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

9 179

9 179

Likutis 2014 m. kovo 31 d.

224 982

22 498

62 494

309 974

Likutis 2015 m. sausio 1 d.

168 736

22 498

48 643

239 877

Grynasis pelnas

-

-

8 473

8 473

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

8 473

8 473

168 736

22 498

57 116

248 350

Likutis 2015 m. kovo 31 d.
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Sausis–kovas
2015 m.
2014 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai

8 473
931
9 180
(72)
(32)
21
89

9,179
950
8,945
(93)
(59)
6
22

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

(162)
(1 341)
(1 806)
15 281

(116)
977
484
20,295

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

(3)
32
(780)
14 530

(6)
75
(891)
19,473

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

(10 252)
41
(10 211)

(9,390)
96
(5,792)
5,792
(9,294)

Finansinė veikla
Grąžintos paskolos
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai

(75)
(75)

(72)
(72)

4 244

10,107

16 862
4 244
21 106

41,963
10,107
52,070

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Laikotarpio pradžioje
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Laikotarpio pabaigoje
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d., yra
parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų –
pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų
pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2014 metų finansines ataskaitas.
Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta
kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvencija. Ankstesnių metų
palyginamoji informacija perskaičiuota pagal oficialų lito konvertavimo į euro santykį: 1 euras = 3,4528
lito.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d., yra neaudituotos. Metinių
finansinių ataskaitų už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte
Lietuva”.

2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

Metai, pasibaigę 2014 m. kovo 31 d.
Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

223 556
3 721
(28)
(28)
(8 227)

14 556
69
(1)
(718)

Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.

218 994

13 906

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

218 761
4 230
(36)
219
(8 428)

12 744
68
(247)
(752)

Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d.

214 746

11 813

Metai, pasibaigę 2015 m. kovo 31 d.
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3

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

4

Nuosavybės dalis (%)
2015-03-31 2014-12-31

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 „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.

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.

VšĮ „Numerio
perkėlimas“

Lietuva

25 %

25 %

Ne pelno organizacija, įkurta kartu su trimis
Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriais, nuo
2016 m. sausio 1 d. administruos centrinę
telefonų numerių duomenų bazę.

Veikla

veiklos

Bendrovės

dukterinė

Įstatinis kapitalas
Nuo 2014 m. spalio 20 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių
kiekvienos nominali vertė lygi vienam litui. Iki 2014 m. spalio 20 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė
776 817 518 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi vienam litui. Įstatinis kapitalas
sumažintas anuliuojant 194 204 380 paprastųjų vardinių vieno lito nominalio vertės akcijų. Visos
akcijos yra visai apmokėtos.
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir
vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, Lietuvos
Respublikai nuo 2015 m. sausio 1 d. prisijungus prie euro zonos, Bendrovės akcininkai 2015 m.
balandžio 25 d. vyksiančiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi priimti sprendimą ir
nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis
kapitalas yra lygus 168 957 810,02 euro.
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5

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno
mokestį.
2015 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2014 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 2015 m. paskaičiavo 521 tūkst. eurų
pelno mokesčio lengvatą (2014 m. – 608 tūkst. eurų).

6

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. 2014 m. sausį–kovą svertinis akcijų
vidurkis buvo 776 818 tūkst., o 2015 m. sausį-kovą – 582 613 tūkstančių.
Sausis–kovas
2015 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

7

2014 m.

8 473

9 179

582 613

776 818

0,015

0,012

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2015 m. kovo 25 d. valdyba pasiūlė išmokėti akcininkams dividendus už 2014 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus. Siūloma dividendų suma yra 39 618 tūkstančiai eurų, arba 0,068 euro vienai
akcijai.

8

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „TeliaSonera AB“ (Švedija), kuri, 2015 m. kovo 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–kovas
2015 m.

2014 m.

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

2 281
2 281

2 247
2 247

Paslaugų pirkimas
Paslaugų pirkimas iš viso

1 079
1 079

844
844
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8

Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais
su „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Kovo 31 d.
2015 m.
Ilgalaikės gautinos sumos
Gautinos sumos
Sukauptos pajamos
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:
Gautos trumpalaikės paskolos
Mokėtinos sumos
Sukauptos sąnaudos
Gautos paskolos, mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš
viso:

2014 m.

307
652
736
1 695

335
621
590
1 546

10 000
14
26

68
22

10 040

90

2015 m. kovo 31 d. duomenimis, 16 tūkst. eurų tantjemų, skirtų už 2010 metus nebuvo išmokėta.

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko
periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, TEO LT, AB
generalinis direktorius Kęstutis Šliužas ir TEO LT, AB Finansų ir strateginio planavimo padalinio
vadovas Lars Bolin, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos TEO LT, AB
konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo
31 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės
standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo TEO LT, AB ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės
turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Kęstutis Šliužas,
Generalinis direktorius

Lars Bolin,
Finansų ir strateginio planavimo
vadovas

Vilnius, 2015 m. balandžio 20 d.
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