TEO LT, AB
KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 M. GRUODŽIO 31 D.
(NEAUDITUOTA)

Finansinių metų pradžia

2015 m. sausio 1 d.

Laikotarpio pabaiga

2015 m. gruodžio 31 d.

Įmonės pavadinimas

TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė)

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Įregistravimo data

1992 m. vasario 6 d.

Įmonės kodas

121215434

Registro tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Buveinės adresas

Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva

Telefonas

(8 5) 262 1511

Faksas

(8 5) 212 6665

Interneto adresas

www.teo.lt

Pagrindinė veikla

Integruotos telekomunikacijų, IT ir TV paslaugos gyventojams ir verslui
Lietuvoje

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 12 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

2

TURINYS

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS ........................................................................................................................ 4
KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA ............................................................................... 16
KONSOLIDUOTAS BALANSAS.................................................................................................................. 17
KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA ............................................................ 18
KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA ...................................................................................... 19
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS ....................................................................................................... 20
Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas ....................................................................................... 20
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas ......................................................................................... 20
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones ........................................................................................ 21
Įstatinis kapitalas ..................................................................................................................................... 21
Pelno mokestis ........................................................................................................................................ 22
Vienai akcijai tenkantis pelnas ................................................................................................................ 22
Vienai akcijai tenkantys dividendai .......................................................................................................... 22
Sandoriai su susijusiomis šalimis ............................................................................................................ 23
VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ ................................. 24

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 12 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

3

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

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
Išskirtinis ketvirtis ir gerėjantys metiniai rezultatai
2015 m. IV ketvirčio apžvalga
- Bendros pajamos išaugo 1,4 proc. ir siekė 54,2 mln. eurų (53,4 mln. eurų prieš metus). Tai didžiausios
ketvirčio pajamos per paskutinius 3 metus.
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, padidėjo 13,9 proc. ir sudarė 22,4 mln. eurų (19,7 mln.
eurų). Tai geriausias ketvirčio EBITDA rezultatas per paskutinius 2 metus.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 8,2 mln. eurų arba 15,4 proc. mažiau nei per atitinkamą laikotarpį prieš
metus dėl didesnių investicijų ir išaugusių gautinų sumų.
2015 m. apžvalga
- Tris iš keturių ketvirčių augusios bendros pajamos padidėjo 1,1 proc. ir metų pabaigoje siekė 204,6
mln. eurų (202,3 mln. eurų). Tai pirmas kartas po 2012 m. kai metų pajamos didėja.
- Metinė EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, sudarė 80,8 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m.
(83,1 mln. eurų), buvo 2,9 proc. mažesnė.
- Laisvieji pinigų srautai buvo 25,5 proc. mažesni nei prieš metus ir sudarė 30,3 mln. eurų.
Vadovybės komentaras
„Teo“ pasirinkta strategija kurti naujos kartos IT ir telekomunikacijų verslą veikia – paskutinis 2015 m. ketvirtis
išsiskyrė geriausiais pajamų ir EBITDA rodikliais per pastaruosius porą metų, o metinės bendrosios pajamos
pradėjo augti.
Paskutinio ketvirčio pagerėjęs pelningumo rodiklis taip pat atspindi ypatingą dėmesį, kurį bendrovė 2015 m.
skyrė pagrindinei veiklai išgryninti bei efektyvinti.
Vystydama savo verslą 2015 m. „Teo“ toliau investavo į naujos kartos šviesolaidinio tinklo plėtrą ir metų
pabaigoje jau 70 proc. (854 tūkst.) Lietuvos šeimų galėjo naudotis spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugomis.
Iš viso investicijoms į tinklo ir IT sistemų atnaujinimą bei plėtrą skirta 34,6 mln. eurų, t. y. 15,7 proc. daugiau
nei 2014 metais.
Visus 2015 m. didėjo išmaniosios televizijos (IPTV) ir plačiajuosčio interneto klientų skaičiaus:
- IPTV vartotojų skaičius išaugo 23,9 proc. ir pasiekė 163 tūkstančius.
- plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius išaugo 5,5 proc., o bendras plačiajuosčio interneto prieigų
skaičius pasiekė 391 tūkst. (iš jų 225 tūkst. – šviesolaidinių).
2015 m. kitęs paslaugų krepšelis užtikrino teigiamą pajamų dinamiką:
- stabilus pajamų iš interneto, TV ir IT paslaugų augimas visiškai kompensavo mažėjančias pajamas
iš mažmeninės balso telefonijos.
- pajamos iš verslo klientams teikiamų IT paslaugų bei IT įrangos pardavimo padidėjo 8,9 procento.
- pajamos iš įrangos pardavimo gyventojams per metus padidėjo 2,4 karto.
- pajamos iš balso tranzito paslaugų buvo tokios pat kaip prieš metus.
Nuosekliai transformuojant bendrovę iš tradicinės telekomunikacijų operatorės į naujos kartos IT ir
telekomunikacijų verslą, 2015 m. spalį „Teo“ informavo apie sprendimą įsigyti mobiliojo ryšio operatorių
„Omnitel“.
Ruošdamasi naujam bendrovės plėtros etapui, „Teo“ toliau grynino savo verslus ir paprastino įmonių grupės
valdymą. 2015 m. gruodį dukterinės įmonės „Hostex“ ir „Hosting“ buvo prijungtos prie „Baltic Data Center“.
2016 m. sausio 4 d. buvo padėtas kertinis akmuo kuriant naujos kartos telekomunikacijų įmonę – „Teo“ iš
„TeliaSonera“ įsigijo 100 proc. „Omnitel“ akcijų, o naujam verslui vadovauti pradėjo dar gruodį suformuota
bendra vadovų komanda.
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PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Finansų rodikliai

Sausis–gruodis
2015 m.
2014 m.

Pajamos (tūkst. Eur)
EBITDA (tūkst. Eur)
EBITDA marža (%)
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų (tūkst. Eur)
EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų (%)
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)

204 598
76 469
37,4
80 765
39,5
38 539
18,8
38 279
20,6
34 176
16,7
0,059
582 613
64 206
30 341

202 285
78 504
38,8
83 146
41,1
42 364
20,9
42 436
21,0
38 076
18,8
0,052
738 509
71 839
40 736

2015-12-31

2014-12-31

14,1
13,6
15,0
31,4
0,9
6,4
82,5
72,4
81,8

15,2
13,4
13,8
35,5
(2,7)
4,3
128,7
64,2
84,1

2015-12-31

2014-12-31

500 475

525 879

(4,8)

390 883
210 273
2 603
2 309

370 599
186 935
2 631
2 381

5,5
12,5
(1,1)
(3,0)

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 (%)
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
„Teo“ įmonių grupės pajamų
struktūra pagal klientus

Spalis–gruodis
2015 m.
2014 m.

Pokytis (%)

Sausis–gruodis
2015 m.
2014 m.

Pokytis (%)
1,1
(2,6)
(2,9)
(9,0)
(9,8)
(10,2)

(21,1)
(10,6)
(25,5)

Pokytis (%)

Pokytis (%)

Gyventojai
Verslas
Kita

26 203
26 982
980

24 148
28 446
842

8,5
(5,1)
16,4

97 751
103 160
3 688

93 148
104 238
4 900

4,9
(1,0)
(24,7)

Iš viso

54 165

53 436

1,4

204 598

202 285

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

Sausis–gruodis
2015 m.
2014 m.

Pokytis (%)

Sausis–gruodis
2015 m.
2014 m.

Pokytis (%)

Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos

17 976
13 966

20 739
13 409

(13,3)
4,2

73 871
54 641

80 036
53 463

(7,7)
2,2

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

5 611
5 582
9 935
1 095

5 666
4 691
7 992
939

(1,0)
19,0
24,3
16,6

21 753
20 648
29 658
4 027

22 758
18 134
22 322
5 572

(4,4)
13,9
32,9
(27,7)

54 165

53 436

1,4

204 598

202 285

1,1

Iš viso

PAJAMOS
2015 m. ketvirtąjį ketvirtį pajamos iš ne balso telefonijos paslaugų tokių kaip interneto, TV, IT paslaugos ir IT
įrangos pardavimas toliau didėjo ir visiškai kompensavo mažėjančias pajamas iš balso telefonijos paslaugų.
2015 m. ketvirtojo ketvirčio bendros pajamos buvo 54,2 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. ketvirtojo ketvirčio
pajamomis – 53,4 mln. eurų, padidėjo 1,4 procento.
2015 m. dvylikos mėnesių bendros pajamos sudarė 204,6 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. dvylikos mėnesių
pajamomis – 202,3 mln. eurų, padidėjo 1,1 procento. Bendros pajamos, neįskaičiavus pajamų, gautų iš balso
telefonijos paslaugų, padidėjo 6,9 procento.
Per 2015 m. pajamos už paslaugas, suteiktas gyventojams, palyginti su tomis pačiomis pajamomis prieš
metus, padidėjo 4,9 proc. dėl didesnio klientų skaičiaus ir išaugusio IT įrangos pardavimo. Pajamos iš verslo
klientų (tarp jų ir kitų telekomunikacijų operatorių) buvo 1 proc. mažesnės.
Pajamų iš ne balso telefonijos paslaugų dalis toliau didėjo ir sudarė 63,9 proc. bendrų 2015 m. pajamų.
Pajamų iš interneto paslaugų dalis didėjo ir sudarė 26,7 proc., IT paslaugų ir IT įrangos pardavimo – 14,5
proc., televizijos  –ؘ10,1 proc. bendrų pajamų. Pajamų iš duomenų perdavimo ir su tinklu susijusių paslaugų
bei kitų paslaugų dalys sudarė atitinkamai 10,6 ir 2 proc. bendrų pajamų. Pajamų iš balso telefonijos paslaugų
dalis sumažėjo – iki 36,1 proc. bendrų pajamų.
Per 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 6,3 tūkst. (prieš metus –
7,5 tūkst.), o per 2015 m. sausį–gruodį – 25,4 tūkst. (2014 m. – 39 tūkst.).
Dėl to per 2015 m. spalį–gruodį pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų sumažėjo 9,7 proc. (prieš
metus – 15,7 proc.), o per 2015 m. dvylika mėnesių pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų
sumažėjo 11,8 procento. Per ketvirtąjį ketvirtį pajamų iš balso tranzito paslaugų sumažėjo 18,6 proc. ir dėl to
2015 m. pajamos iš balso tranzito paslaugų buvo tokios pat kaip 2014 metais.
Per 2015 m. gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai, palyginti su srautu 2014 m., sumažėjo
atitinkamai 13,6 ir 6,7 proc., tačiau skambučių į mobiliuosius tinklus srautas padidėjo 16,1 proc. dėl patrauklių
mokėjimo planų skambučiams į mobiliuosius tinklus.
Per 2015 m. spalį–gruodį plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo 6,6 tūkst. (prieš
metus – 5,7 tūkst.), o per 2015 m. dvylika mėnesių – 20,3 tūkst. (2014 m. – 14 tūkst.).
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 12,4 proc. ir 2015 m. pabaigoje viršijo
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225 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 2,7 proc. –
iki 165 tūkstančių.
2015 m. pabaigoje 57,7 proc. visų 391 tūkst. „Teo“ plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) paslaugų
vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Didėjant internetu perduodamų duomenų kiekiams, „Teo“ pereina prie naujų interneto greitaveikos standartų.
Nuo 2015 m. lapkričio standartinis „Teo“ šviesolaidinio interneto planas „Optimalus plius“ suteikia iki 300 Mb/s
spartą, 300 GB saugyklą, laiko kontrolės ir interneto apsaugos funkcijas. Planas su 100 Mb/s lieka ekonominiu
variantu, o maksimalių pridėtinių verčių ir greičio norintys klientai gali rinktis iki 600 Mb/s greitaveiką turintį
planą.
Palyginti su 2014 m. dvylikos mėnesių duomenimis, pajamų tik iš duomenų perdavimo paslaugų sumažėjo
0,7 proc., o pajamų tik iš su tinklu susijusių paslaugų sumažėjo 9,1 procento.
Per 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius rekordiškai padidėjo
10,5 tūkst. (prieš metus – 7,6 tūkst.), o per metus – 31,5 tūkst. (2014 m. – 25,3 tūkst.), ir 2015 m. pabaigoje
sudarė 163 tūkstančius. Per 2015 m. skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius
sumažėjo 8,2 tūkst. ir sudarė 47 tūkstančius. Per metus bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius
padidėjo 23,3 tūkst. arba 12,5 procento.
Nuo 2015 m. spalio 1 d. „Teo“ interneto televizijos platformą „Interneto.tv“ papildė DELFI TV kanalas su sporto,
naujienų, mados, interjero ir pramogų rubrikomis, o nuo spalio vidurio – dar keturi muzikiniai ir filmų vaikams
kanalai.
Pajamas iš informacinių technologijų paslaugų sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų
valdymo ir svetainių prieglobos paslaugų teikiamų šalies ir užsienio įmonėms bei IT įrangos pardavimo.
Per metus pajamos iš įrangos pardavimo verslo ir privatiems klientams padidėjo 1,8 karto. Tai lėmė daugiau
kaip dešimt kartų padidintas prekių asortimentas, patogus ir paprastas įrangos įsigijimas „Teo“ e-parduotuvėje,
tiesioginės sutartys su gamintojais ir patrauklūs pasiūlymai. 2015 m. birželį „Teo“ tapo įgaliota „Apple“
produktų pardavėja Lietuvoje, o metų pabaigoje pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su „Samsung“.
2015 m. spalį, „Teo“ verslui pristatė debesų kompiuterija paremtą „Office 365“ paketą, kurį sudaro naujausios
„Microsoft Office“ programos, verslui skirta „Skype“ bendravimo ir videokonferencijų platforma, 50 GB verslo
klasės paštas, 1 TB saugykla dokumentams bei nuolatinė „Teo“ specialistų pagalba. Bendrovė tapo pirmąja
Baltijos šalyse, siūlančia tokį sprendimą mėnesio mokėjimų pagrindu.
2015 m. pabaigoje SAP kompetencijas Lietuvoje auginanti „Teo“ kartu su „Rimi Baltic“ komanda atliko
didžiausią SAP HANA atminties (in-memory) duomenų bazės diegimo projektą Baltijos šalyse. „Teo“ turima
patirtis leido migruoti visus duomenis nestabdant „Rimi“ verslo valdymo sistemų ir užbaigti procesą suplanuotu
laiku per penkis mėnesius. „Rimi Baltic“ šiuo metu yra didžiausias SAP klientas Baltijos šalyse.
Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip „Lintel“ kontaktų centrai,
patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos.
Nors per 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį pajamų iš kontaktų centrų padidėjo 31,4 proc., tačiau per metus pajamų
gautų iš kontaktų centro paslaugų sumažėjo 24,7 proc. dėl to, kad 2014 m. baigėsi vykdyti projektai. Per metus
pajamų iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų sumažėjo 30,4 procento.
Kitas pajamas 2014 m. sudarė 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). 2015 m. gruodį, „Teo“ įmonių grupė pardavė Kauno senamiestyje esančius pastatus, kuriuose
veikė Bendrovės finansuojamas Ryšių istorijos muziejus. Muziejus nutrauks savo veiklą 2016 m. kovą.
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RINKA
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, 2015 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos elektroninių
ryšių rinka, palyginti su 2015 m. antruoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 1,8 proc., o, palyginti su
2014 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 4,9 proc. ir sudarė 159 mln. eurų. Per 2015 m. devynis mėnesius bendros
rinkos pajamos sudarė 467 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. devynių mėnesių duomenimis, padidėjo 3,4
procento.
2015 m. rugsėjo 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 40,3 (prieš metus – 37,4) interneto prieigos abonentų, o
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 28,5 (prieš metus – 27) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių
teko 56,2 (prieš metus – 55,2) mokamos televizijos abonentų, o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui
gyventojų sudarė 19,1 (prieš metus – 19,8) linijos.
„Teo“ rinkos dalis (%), skaičiuojant
vartotojus
pajamas
2015 m. III
2014 m. III
2015 m. III
2014 m. III
ketv.
ketv.
ketv.
ketv.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

89,9

90,1

94,0

94,2

Interneto prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos

46,4

45,9

56,3

55,6

Interneto prieigos paslaugos (iš viso)

32,8

33,2

45,8

46,8

Mokamos televizijos paslaugos

28,0

25,2

34,5

30,1

Tinklų sujungimo paslaugos

n/d

n/d

19,6

22,9

Duomenų perdavimo paslaugos

n/d

n/d

82,8

55,5

Skirtųjų linijų paslaugos

n/d

n/d

53,5

55,9

VEIKLOS SĄNAUDOS
Per 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su 2014 m. ketvirtojo ketvirčio
duomenimis, padidėjo 2,1 proc., o 2015 m. dvylikos mėnesių prekių ir paslaugų savikaina buvo 12,3 proc.
didesnė nei prieš metus dėl didesnio IT įrangos pardavimo ir balso tranzito srauto.
2015 m. ketvirtojo ketvirčio veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinių
sąnaudų), palyginti su 2014 m. ketvirtojo ketvirčio sąnaudomis, buvo 2,3 proc. mažesnės, o 2015 m. dvylikos
mėnesių veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinių sąnaudų), palyginti su
praėjusių metų sąnaudomis, buvo 0,2 proc. mažesnės.
2015 m. ketvirtojo ketvirčio su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
išeitinėms išmokoms) buvo 3,1 proc. mažesnės nei prieš metus, tačiau su darbuotojais susijusios sąnaudos
įskaičiavus vienkartines sąnaudas išeitinėms išmokoms buvo 7,3 proc. didesnės.
Kitokių kompetencijų poreikis ir spaudimas atlyginimams (ypač IT srityje), nepaisant to, kad bendras
darbuotojų skaičius sumažėjo, lėmė tai, kad 2015 m. su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus
vienkartinių sąnaudų išeitinėms išmokoms) buvo 2,8 proc. didesnės. Su darbuotojais susijusios sąnaudos
įskaičiavus vienkartines sąnaudas išeitinėms išmokoms buvo tik 1,2 proc. didesnės nei prieš metus.
Per 2015 m. dvylika mėnesių vienkartinės su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 4 mln. eurų (prieš
metus – 4,6 mln. eurų).
Per 2015 m. spalį–gruodį bendras „Teo“ įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo 11 darbuotojų: „Lintel“
padidėjo 31, o „Teo“ ir kitose dukterinėse įmonėse sumažėjo 20 darbuotojų. Per metus bendras darbuotojų
skaičius sumažėjo 28 darbuotojais (nuo 2631 iki 2603 darbuotojų): „Lintel“ darbuotojų skaičius padidėjo 101,
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o „Teo“ ir kitų dukterinių įmonių darbuotojų skaičius sumažėjo 129 darbuotojais. Visu etatu dirbančių
darbuotojų skaičius „Teo“ įmonių grupėje per 2015 m. spalį–gruodį padidėjo 19, o per metus sumažėjo 72
darbuotojais nuo 2381 iki 2309.
Kitos sąnaudos 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 0,8 proc. mažesnės nei prieš metus, o 2015 m. dvylikos
mėnesių kitos sąnaudos sumažėjo 6,5 procento.
VEIKLOS REZULTATAI
2015 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų), palyginti su 2014 m. ketvirtojo
ketvirčio EBITDA – 19,7 mln. eurų, padidėjo 13,9 proc. ir sudarė 22,4 mln. eurų. 2015 m. ketvirtojo ketvirčio
EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) siekė 41,4 proc. (prieš metus – 36,8 procento).
2015 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA įskaičiavus vienkartines sąnaudas, palyginti su 2014 m. ketvirtojo ketvirčio
EBITDA – 19,3 mln. eurų, padidėjo 6,5 proc. ir sudarė 20,6 mln. eurų. 2015 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA
marža buvo 38 proc. (prieš metus – 36,1 procento).
2015 m. dvylikos mėnesių EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų), palyginti su 2014 m. dvylikos
mėnesių EBITDA – 83,1 mln. eurų, sumažėjo 2,9 proc. ir buvo 80,8 mln. eurų. EBITDA marža (neįskaičiavus
vienkartinių sąnaudų) siekė 39,5 proc. (2014 m. – 41,1 proc.). Per metus EBITDA įskaičiavus vienkartines
sąnaudas sumažėjo 2,6 proc. nuo 78,5 mln. eurų 2014 m. iki 76,5 mln. eurų 2015 metais. 2015 m. EBITDA
marža įskaičiavus vienkartines sąnaudas buvo 37,4 proc. (prieš metus – 38,8 procento).
2015 m. ketvirtojo ketvirčio ir dvylikos mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo
sąnaudos, palyginti su atitinkamo laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės
sumažėjimo sąnaudomis, buvo didesnės atitinkamai 12 ir 5 procentais. 2015 m. nusidėvėjimo, amortizacijos
ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos sudarė 18,6 proc. (prieš metus – 17,9 proc.) visų pajamų.
Veiklos pelnas (EBIT) per 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su to paties laikotarpio pelnu prieš metus,
padidėjo 1,7 proc., tačiau per 2015 m. dvylika mėnesių sumažėjo 9 procentais. 2015 m. ketvirtojo ketvirčio
veiklos pelno marža buvo 19,2 proc. (prieš metus – 19,1 proc.), o 2015 m. dvylikos mėnesių – 18,8 proc. (prieš
metus – 20,9 procento). Veiklos pelnas (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) 2015 m. buvo 9,5 proc. mažesnis
nei 2014 m., o veiklos pelno marža (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) buvo 20,8 procento.
2015 m. finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo neigimas ir sudarė 260 tūkst. eurų.
2015 m. ketvirtojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. to paties ketvirčio
pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 10,2 mln. eurų, padidėjo 1,4 proc. ir sudarė 10,4 mln. eurų. 2015 m.
pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio –
42,4 mln. eurų, sumažėjo 9,8 proc. ir sudarė 38,3 mln. eurų. Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio ir
neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo 10,2 proc. mažesnis nei 2014 m. dvylikos mėnesių pelnas.
Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl
mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2015 m. pelno mokesčio lengvata sudarė
2 mln. eurų (2014 m. – 2,3 mln. eurų). 2015 m. pelno mokestis buvo 5,9 proc. mažesnis nei prieš metus.
2015 m. spalio–gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu, buvo 0,1 proc.
didesnis ir sudarė 9,3 mln. eurų. 2015 m. ketvirtojo ketvirčio pelno marža buvo 17,2 proc. (prieš metus –
17,4 procento). 2015 m. sausio–gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu –
38,1 mln. eurų, sumažėjo 10,2 proc. ir sudarė 34,2 mln. eurų. Pelno marža sudarė 16,7 proc. (prieš metus –
18,8 procento). Laikotarpio pelnas (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) buvo 10,6 proc. mažesnis nei 2014 m.
sausio–gruodžio pelnas, o pelno marža (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) siekė 18,7 procento.
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BALANSAS IR PINIGŲ SRAUTAI
Per 2015 m. sausį–gruodį visas „Teo“ įmonių grupės turtas padidėjo 0,6 procento.
Visas ilgalaikis turtas sumažėjo 0,1 proc. ir sudarė 83 proc. viso įmonių grupės turto. Gegužę, vadovaujantis
2015 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, „Teo“ akcininkams buvo išmokėti
39,6 mln. eurų 2014 m. dividendų, t. y. 0,068 euro dividendų vienai akcijai. Per metus visas trumpalaikis
turtas padidėjo 2,1 proc. ir sudarė 17 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 4,5 proc. viso turto.
Per metus akcininkų nuosavybė sumažėjo 2,2 proc. ir sudarė 81,8 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 222 tūkst. eurų
nuostolį dėl Bendrovės akcijos nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir jos suapvalinimo
bei įstatinio kapitalo nominalios vertės perskaičiavimo.
Vadovaujantis 2015 m. balandžio 29 d. įvykusios visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, 2015 m. birželio
5 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra
0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas – 168 957 810,02 euro.
Akcininkų susirinkimas taip pat nusprendė sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6 mln. eurų – iki 16,9
mln. eurų, ir perkelti 5,6 mln. eurų į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, konsoliduotas „Teo“ įmonių grupės nepaskirstytas pelnas sudarė
48,8 mln. eurų, o pagrindinės įmonės nepaskirstytas pelnas – 39,9 mln. litų arba 0,068 euro vienai akcijai.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonės
nepaskirstyto pelno.
Per 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovės grąžino trumpalaikės 35 mln. eurų paskolos, skirtos dividendų
mokėjimui, dalį – 10 mln. eurų (10 mln. eurų grąžinta per trečiąjį ketvirtį). 2015 m. pabaigoje bendra
trumpalaikių paskolų suma, kurią sudarė paskola ir finansiniai įsipareigojimai, susiję su patalpų nuoma, buvo
15,1 mln. eurų, o pinigai sudarė 12,9 mln. eurų.
2015 m. grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2014 m. duomenimis, sumažėjo 10,6
procento. Laisvieji pinigų srautai (pinigų srautai iš įprastinės veiklos, atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms
skirtus pinigus) 2015 m. sausį–gruodį buvo 25,5 proc. mažesni nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Dalį (8,1 mln. eurų) per 2015 m. sausį–gruodį 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. ketvirtąjį ketvirtį ilgalaikėms investicijoms skirta 14,1 mln. eurų, t. y. 18,5 proc. daugiau nei tuo
pačiu laikotarpiu prieš metus. 2015 m. ilgalaikės investicijos, palyginti su 2014 m. ilgalaikėmis investicijomis –
29,9 mln. eurų, padidėjo 15,7 proc. ir siekė 34,6 mln. eurų. Daugiausia investuota į naujos kartos
šviesolaidinės prieigos ir pagrindinio tinklo plėtrą (69 proc., arba 23,7 mln. eurų). Informacinių sistemų plėtrai
skirta 10,2 mln. eurų. 2016 m. pradžioje Bendrovė atidarys naują „Tier III“ standarto duomenų centrą Vilniuje.
2015 m. gruodžio pabaigoje „Teo“ šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 854 tūkst. (prieš metus
– 836 tūkst.), arba 70 proc. šalies namų ūkių.
2015 m. lapkritį „Teo“ ir „Omnitel“ Alytuje atidarė pirmąjį eksperimentinį bendrą klientų aptarnavimo saloną,
kuriame klientai gali susipažinti su abiejų bendrovių paslaugomis – sparčiuoju mobiliuoju bei šviesolaidiniu
internetu, išmaniąja televizija, balso telefonijos paslaugomis, namų įranga ir įvairiais nešiojamais įrenginiais.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2015 m. sausį–gruodį sumažėjo 3,9 mln. eurų.
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AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI
Nuo 2015 m. birželio 5 d. TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 168 957 810,02 euro. Jį sudaro 582 613 138
paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime
suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 582 613 138.
2015 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta 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.
2014 m. spalio 20 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo sumažintas nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 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 194 204 380 akcijų, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai, t. y. 194 204 380
litų. Tuo metu vienos Teo akcijos nominali vertė buvo vienas litas.
582 613 138 TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių
popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEO1L). Vertybinių popierių birža
„Nasdaq 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 2015 m. balandžio 29 d., metu akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos (2015 m. balandžio 22 d.) duomenimis, bendras „Teo“ akcininkų skaičius buvo 11 624.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2015 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

Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų vardinių
akcijų skaičius (vnt.)
513 594 774

Kiti akcininkai
IŠ VISO

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

-

Informacija apie prekybą „Teo“ akcijomis 2015 m. sausį–gruodį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:
Valiuta

Atidarymo
kaina

Didžiausia
kaina

Mažiausia
kaina

Uždarymo
kaina

Vidutinė
kaina

Apyvarta
vnt.

EUR

1,000

1,110

0,986

1,010

1,039

6 158 002

6 397 257

LTL

3,453

3,833

3,404

3,487

3,587

6 158 002

22 088 448

Apyvarta

2015 m. gruodžio 31 d. „Teo“ rinkos kapitalizacija buvo 588 mln. eurų, o prieš metus – 577 mln. eurų.
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KITA ESMINĖ INFORMACIJA
2015 m. vasario 12 d. „Teo“ atnaujina savo prekės ženklą ir atidarė pirmąjį naujos koncepcijos klientų
aptarnavimo saloną. Šie pokyčiai atspindi bendrovės vertybes ir klientų lūkesčius šiuolaikinėmis
technologijomis naudotis paprastai, aiškiai ir lanksčiai.
2015 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotas
2014 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas ir paskirstyti 2014 m. Bendrovės pelną: iš
Bendrovės paskirstytino pelno 39 886 tūkst. eurų skirti 39 617 tūkst. eurų 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, t. y. po 15 640 eurų vienam valdybos nariui.
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat nuspręsta sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6
mln. eurų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną. Akcininkai išrinko 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 Bendrovės valdybos dvejų metų kadencija baigėsi 2015 balandžio 25 d., pagrindinė
„Teo“ akcininkė „TeliaSonera AB“, turinti 88,15 proc. „Teo“ akcijų, į Bendrovės valdybą naujai dvejų metų
valdybos kadencijai pasiūlė, o akcininkai perrinko Robert Andersson, Stefan Block, Claes Nycander, Tiia
Tuovinen, Ingą Skisaker ir Rolandą Viršilą.
Vadovaujantis 2015 m. balandžio 29 d. įvykusios visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl Bendrovės
akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, 2015 m. birželio 5 d.
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija. Nuo tada
Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus
168 957 810,02 euro.
2015 m. birželio 4 d. valdyba išrinko Robert Andersson Bendrovės valdybos pirmininku šios valdybos
kadencijos terminui (iki 2017 m. balandžio 29 d.). Valdyba išrinko šiuos valdybos narius: Stefan Block, Tiia
Tuovinen ir Ingą Skisaker (nepriklausoma valdybos narė) Bendrovės Audito komiteto nariais dviejų metų
kadencijai (bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos), o Audito komiteto pirmininku išrinko Stefan Block.
Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai (iki 2016 m. birželio 4 d.) išrinko šiuos
valdybos narius: Robert Andersson, Claes Nycander ir Rolandą Viršilą (nepriklausomas valdybos narys).
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. „Teo“ Teisės reikalų vadovė Eglė Gudelytė-Harvey prisijungė prie „TeliaSonera“
įmonių grupės Teisės reikalų padalinio ir tapo atsakinga už reguliavimo klausimus. „Teo“ teisės reikalų vadovo
pareigas laikinai perėmė Bendrovės vyriausiasis juriskonsultas Paulius Pakutinskas. Nuo 2015 m. gruodžio
7 d. Giedrė Kaminskaitė-Salters tapo Teisės reikalų padalinio vadove.
2015 m. spalio 6 d. Bendrovė pranešė, kad „Teo“ iš „TeliaSonera AB“, kuri valdo 88,15 proc. „Teo“ akcijų,
įsigys 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų. 2016 m. sausio 4 d. „Teo“ įsigijo 100 proc. „Omnitel“ akcijų už 220 mln.
eurų, neskaičiuojant įmonės turimų grynųjų pinigų ir skolų (angl. on a cash and debt free basis). 2015 m.
gruodžio 18 d. „Teo“ su SEB banku ir „Danske Bank“ pasirašė sutartį dėl 150 mln. eurų ilgalaikės paskolos
skirtos finansuoti šį sandorį. Skaičiuojama, jog visiškai įgyvendinus sinergiją, jos efektas sieks maždaug 10
mln. eurų per metus.
2015 m. gruodžio 1 d. „Teo“ valdyba patvirtino bendrą „Teo“ ir „Omnitel“ vadovų komandą, kuri nuo 2016 m.
sausio vadovaus įmonėms, pasiūlysiančioms naujų jungtinių plačiajuosčio ir mobiliojo ryšio, interneto,
televizijos bei IT paslaugų. Nuo 2016 m. sausio 1 d. „Teo“ vadovas Kęstutis Šliužas taip pat tapo ir „Omnitel“
vadovu. „Omnitel“ Verslo klientų vadovas Petteri Ahonen nuo 2016 m. sausio 1 d. tapo ir „Teo“ verslo klientų
vadovu. Norbertas Žioba užėmė abiejų bendrovių Privačių klientų vadovo poziciją. „Omnitel“ Finansų vadovas
Laimonas Devyžis tapo ir „Teo“ finansų vadovu. „Teo“ Technologijų ir IT padalinio vadovas Andrius
Šemeškevičius tapo abiejų įmonių Technologijų vadovas. „Omnitel“ Technologijų vadovas Andrius Byčkovas
nuo 2016 m. sausio tapo Klientų proceso vadovu. „Teo“ Personalo vadovas Ramūnas Bagdonas atsakingas
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už abiejų įmonių žmogiškuosius resursus, o „Omnitel“ Komunikacijos vadovė Audronė Mažeikaitė už abiejų
įmonių korporatyvinius reikalus. „Teo“ Teisės reikalų padalinio vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters nuo
2016 m. sausio tapo ir „Omnitel“ Teisės vadove. Prie „Teo“ 2015 m. rugpjūtį prisijungęs Mantas Goštautas
tapo abiejų įmonių Verslo vystymo vadovu. „Teo“ Rizikų valdymo padalinio vadovas Vytautas Bučinskas tapo
ir „Omnitel“ Rizikų vadovu.
2015 m. spalio 6 d. Bendrovė informavo, jog dėl „Teo“ įmonių grupei priklausančio žemės sklypo Vilniuje,
Lvovo g. 21A yra svarstomi visi galimi panaudojimo variantai, įskaitant ir sklypą valdančios UAB „Verslios
investicijos“ akcijų pardavimą. Tačiau šiuo metu jokių teisiškai įpareigojančių sprendimų nėra priimta.
2015 m. gruodį baigtas „Teo“ įmonių grupei priklausančių UAB „Hostex“ ir UAB „Hosting“ reorganizavimas,
prijungiant minėtas įmones prie uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Data Center“ (BDC). UAB „Hostex“ ir
UAB „Hosting“ buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį
prijungimo būdu, prijungiant UAB „Hosting“ ir UAB „Hostex“, kurios po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip
juridiniai asmenys, prie UAB „Baltic Data Center“, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą. UAB „Hosting“ buvo
veiklos nevykdanti dukterinė UAB „Hostex“ įmonė, o UAB „Hostex“, kuri teikė domenų registravimo, svetainių
talpinimo ir dedikuotų serverių paslaugas, buvo dukterinė UAB „Baltic Data Center“ įmonė. „Teo“ turi 100 proc.
UAB „Baltic Data Center“ akcijų. Po reorganizavimo veiklą tęsianti UAB „Baltic Data Center“ perėmė visą UAB
„Hostex“ ir UAB „Hosting“ turtą ir įsipareigojimus bei teises ir pareigas.
2015 m. gruodžio 29 d. „Teo“ įmonių grupei Kauno senamiestyje (Rotušės aikštė 17, 18, 19 ir 20) priklausantys
pastatai, kuriuose veikia Ryšių istorijos muziejus, parduoti nekilnojamojo turto nuoma Kaune
besispecializuojančiai UAB „Reksus“.Ryšių istorijos muziejus, kurį „Teo“ valdė ir finansavo per VšĮ „Ryšių
istorijos muziejus“, savo veiklą tęs tris artimiausius mėnesius. Siekiama, kad sukaupti eksponatai ir toliau būtų
prieinami visuomenei, todėl dėl jų perdavimo tariamasi su kitais muziejais ir institucijomis. Muziejaus kolekciją
sudaro pašto, radijo, telegrafo, telefono, informatikos eksponatai, pašto ženklų rinkiniai, elektroninės
skaičiavimo mašinos.
2016 m. sausį likviduota veiklos nevykdžiusi UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė Latvijoje – „Baltic Data
Center SIA“.
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VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai (2015 m. gruodžio 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) vyriausioji
patarėja teisės klausimais, įmonių grupės
teisės reikalų konkurencijos padalinio
vadovė

-

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

Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq 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.
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Vadovų komanda (2015 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Vardas, pavardė

Turimų „Teo“
akcijų skaičius

Pareigos Bendrovėje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

Vadovas

Asociacijos INFOBALT valdybos narys;
Kauno technologijos universiteto Verslo
tarybos narys

-

Aleksandr
Samuchov

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

-

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

-

-

Korporatyvinių reikalų
padalinio vadovas

BMI Alumni Asociacijos Tarybos narys;
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
lektorius

-

Rizikų valdymo padalinio
vadovas

Kibernetinio saugumo tarybos narys;
Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio
saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas;
ETNO (European Telecommunications
Network Operator’s Association) Tinklo ir
paslaugų saugumo bei apgavysčių kontrolės
komiteto pirmininko pavaduotojas

-

Vidaus audito padalinio
vadovas

-

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

Kęstutis Šliužas

Andrius
Šemeškevičius

Giedrė
KaminskaitėSalters
Antanas Bubnelis

Vytautas
Bučinskas

Kastytis Kmitas
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Spalis–gruodis
Pastaba

Sausis–gruodis

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

54 165

53 436

204 598

202 285

Prekių ir paslaugų savikaina

(17 783)

(17 413)

(61 632)

(54 861)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(12 279)

(11 444)

(48 264)

(47 676)

(5 328)

(5 368)

(20 325)

(21 729)

-

4

-

81

1 791

90

2 091

404

(10 165)

(9 075)

(37 929)

(36 140)

10 401

10 230

38 539

42 364

34

49

135

224

Finansinės veiklos sąnaudos

(48)

(38)

(395)

(152)

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos

(14)

11

(260)

72

10 387

10 241

38 279

42 436

(1 085)

(947)

(4 103)

(4 360)

9 302

9 294

34 176

38 076

-

-

-

-

9 302

9 294

34 176

38 076

9 302

9 294

34 176

38 076

-

-

-

-

0,016

0,016

0,059

0,052

Pajamos

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

2

Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos

Pelnas neatskaičiavus mokesčių
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
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
Atidėjiniai
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso

4

2015-12-31

2014-12-31

214 882
12 370
3 126
7 768
238 146

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

1 371
33 568
874
12 898
48 711
286 857

747
28 073
1 065
16 862
46 747
285 193

168 958
16 896
48 804
234 658

168 736
22 498
48 643
239 877

8 922
424
9 346

61
7 823
1 098
8 982

26 861
91
15 061
840
42 853
52 199
286 857

26 007
21
10 306
36 334
45 316
285 193
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Įstatinis
kapitalas

GRUPĖ
Likutis 2014 m. sausio 1 d.

Įstatymų
numatytas
rezervas

Nepaskirstytas
pelnas

Nuosavybė iš
viso

224 982

22 498

53 315

300 795

Grynasis pelnas

-

-

38 076

38 076

Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį
iš viso

-

-

38 076

38 076

(56 246)

-

-

(56 246)

-

-

(42 748)

(42 748)

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.

168 736

22 498

48 643

239 877

Likutis 2015 m. sausio 1 d.

168 736

22 498

48 643

239 877

Grynasis pelnas

-

-

34 176

34 176

Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį
iš viso

-

-

34 176

34 176

Išmokėti dividendai už 2014 m.

-

-

(39 617)

(39 617)

222

-

-

222

-

(5 602)

5 602

-

168 958

16 896

48 804

234 658

Įstatinio kapitalo mažinimas
Išmokėti dividendai už 2013 m.

Įstatinio kapitalo vertės koregavimas dėl
konvertavimo į eurus
Įstatymo numatyto rezervo sumažinimas
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.

4
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis–gruodis
2015 m.
2014 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Įstatinio kapitalo vertės koregavimas dėl konvertavimo į eurus
Kiti nepiniginiai sandoriai

34 176
4 103
37 929
(129)
(134)
88
222
459

38 075
4 360
36 139
(403)
(221)
78
262

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

(624)
(9 487)
257
66 860

(109)
(2 840)
194
75 535

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

(82)
134
(2 706)
64 206

(72)
323
(3 947)
71 839

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

(33 865)
618
(33 247)

(31 103)
389
(17 377)
40 438
(7 654)

Finansinė veikla
Grąžintos paskolos
Gautos paskolos
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
Išmoka Bendrovės akcininkams dėl įstatinio kapitalo sumažinimo

(30 306)
35 000
(39 617)
-

(294)
10 000
(42 746)
(56 246)

Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai

(34 923)

(89 286)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(3 964)

(25 101)

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

16 862
(3 964)
12 898

41 963
(25 101)
16 862

4
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2015 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 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. gruodžio 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

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

223 556
28 774
(211)
(110)
(33 248)

14 556
1 088
(7)
(1)
(2 892)

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.

218 761

12 744

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

218 761
30 771
(831)
(120)
(33 699)

12 744
3 853
3
(4 230)

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

214 882

12 370

Metai, pasibaigę 2014 m. gruodžio 31 d.

Metai, pasibaigę 2015 m. gruodžio 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

Įmonė

Įsteigimo
šalis

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

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 %

UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė,
teikusi interneto svetainių prieglobos ir
duomenų centrų paslaugas, 2015 m. gruodį
prijungta prie UAB „Baltic Data Center“.

UAB „Hosting“

Lietuva

-

100 %

Nevykdanti veiklos UAB „Hostex“ dukterinė
įmonė 2015 m. gruodį prijungta prie UAB „Baltic
Data Center“.

„Baltic Data Center
SIA“

Latvija

100 %

100 %

Nevykdanti veiklos UAB „Baltic Data Center“
dukterinė įmonė likviduota 2016 m. sausį.

UAB „Kompetencijos
ugdymo centras“

Lietuva

100 %

100 %

Nevykdanti veiklos Bendrovės dukterinė 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. administruoja centrinę
telefonų numerių duomenų bazę.

Veikla

Įstatinis kapitalas
Nuo 2015 m. birželio 5 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių
kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Nuo 2014 m. spalio 20 d. iki 2015 m. birželio 5 d. Bendrovės
įstatinį kapitalą sudarė 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė buvo lygi
vienam litui. Iki 2014 m. spalio 20 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 776 817 518 paprastųjų akcijų,
kurių kiekvienos nominali vertė buvo lygi vienam litui. 2014 m. spalio 20 d. įstatinis kapitalas sumažintas
anuliuojant 194 204 380 paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų. Visos akcijos yra visai
apmokėtos.
Lietuvos Respublikai nuo 2015 m. sausio 1 d. prisijungė prie euro zonos. Remiantis Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių
nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, Bendrovės akcininkai
2015 m. balandžio 25 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė, 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 2,0 mln. eurų pelno
mokesčio lengvatą (2014 m. – 2,3 mln. 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–gruodį svertinis akcijų vidurkis buvo 738 509 tūkst., o 2015 m. sausį–gruodį – 582 613
tūkstančių.
Sausis–gruodis
2015 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

7

2014 m.

34 176

38 076

582 613

738 509

0,059

0,052

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2015 m. balandžio 29 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2014 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2015 m. gegužę išmokėta suma sudarė
39 617 tūkst. eurų arba 0,068 euro vienai akcijai.
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8

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „TeliaSonera AB“ (Švedija), kuri, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, turėjo
88,15 proc. Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.).
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis–gruodis
2015 m.

2014 m.

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

9 715
9 715

9 211
9 211

Paslaugų pirkimas
Paslaugų pirkimas iš viso

4 407
4 407

4 002
4 002

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

279
1 035
976
2 290

307
500
697
1 504

15 000
203
6

10 000
315
24

15 209

10 339

Per 2015 m. šešiems Bendrovės valdybos nariams paskirta 94 tūkst. eurų tantjemų už 2014 metus
(2014 m. – 94 tūkst. eurų). 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 16 tūkst. eurų tantjemų, skirtų už 2010
metus nebuvo išmokėta.

9

Įvykiai po balanso parengimo datos
2016 m. sausio 6 d. „Teo“ iš „TeliaSonera AB“, kuri valdo 88,15 proc. „Teo“ akcijų, įsigys 100 proc. UAB
„Omnitel“ akcijų už 220 mln. eurų, neskaičiuojant įmonės turimų grynųjų pinigų ir skolų (angl. on a cash
and debt free basis). 2015 m. gruodžio 18 d. „Teo“ su SEB banku ir „Danske Bank“ pasirašė sutartį dėl
150 mln. eurų ilgalaikės paskolos skirtos finansuoti šį sandorį. Skaičiuojama, jog visiškai įgyvendinus
sinergiją, jos efektas sieks maždaug 10 mln. eurų per metus.
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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 vadovas Kęstutis
Šliužas ir TEO LT, AB Finansų vadovas Laimonas Devyžis, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių
netikrintos TEO LT, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2015 m. gruodžio 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
Vadovas

Laimonas Devyžis
Finansų vadovas

Vilnius, 2016 m. sausio 28 d.
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