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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
2018 m. antrasis ketvirtis*:
Bendros pajamos sudarė 93,1 mln. eurų ir, palyginti su 2017 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 94,6 mln. eurų,
sumažėjo 1,6 procento.
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su perskaičiuota 2017 m. antrojo ketvirčio EBITDA,
neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 29 mln. eurų, padidėjo 8,2 proc. ir siekė 31,4 mln. eurų.
Laikotarpio pelnas buvo 13,8 mln. eurų ir, palyginti su 11,9 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 16,1 procento.
2018 m. pirmasis pusmetis:
Bendros pajamos sudarė 183,8 mln. eurų ir, palyginti su 2017 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 179,5 mln.
eurų, padidėjo 2,4 procento.
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su perskaičiuota 2017 m. pirmojo pusmečio EBITDA,
neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 57,5 mln. eurų, padidėjo 8,4 proc. ir siekė 62,4 mln. eurų.
Laikotarpio pelnas buvo 25,8 mln. eurų ir, palyginti su 21,4 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 20,2 procento.
Laisvieji pinigų srautai sudarė 23,4 mln. eurų (prieš metus – 15,8 mln. eurų).
Vadovybės komentaras:
2018 m. antrąjį ketvirtį pasiūlėme dar vieną apjungtų technologijų paslaugą – kokybiško turinio namuose sinonimu tapusi
išmanioji „Telia“ televizija (IPTV) nuo šiol teikiama net tik laidais, bet ir per sparčiausią „Telia“ mobilųjį LTE 4G tinklą
visoje Lietuvoje. Ši naujovė yra dar vienas mūsų paslaugų ir technologijų sinergijos pavyzdys, kuris suteikia mūsų
klientams naujų galimybių ir papildomos vertės. Be to, ši technologija pakeis senąją antžeminę skaitmeninę televiziją
(DVB-T), kurios retransliacijų bus atsisakyta rudenį.
Visų naujovių, pasiūlymų ir paslaugų kokybės pagrindas yra šiuolaikiškas ir patikimas telekomunikacijų tinklas. Tam,
kad patenkintume augančią duomenų ir turinio paklausą, baigiame įgyvendinti prieš metus pradėtą IP tinklo atnaujinimo
projektą. Per pirmąjį šių metų pusmetį į fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų plėtrą investavome 24,7 mln. eurų. Be to, vykdant
verslo transformacijos programą IT sistemų atnaujinimui skyrėme 7,4 mln. eurų. Bendros investicijos pirmąjį pusmetį
sudarė 33,2 mln. eurų ir, palyginti su investicijomis prieš metus – 26,9 mln. eurų, padidėjo 23,4 procento.
Per 2018 m. balandį–birželį klientų, pasinaudojusių apjungtų paslaugų pasiūlymu „Telia One“, skaičius išaugo du kartus
ir liepos pradžioje viršijo 20 tūkstančių. Unikalus rinkoje pasiūlymas suteikia daugiau spartos, daugiau duomenų ir
daugiau TV turinio tiems, kad naudojasi „Telia Lietuva“ fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugomis.
2017 m. spalį pateiktas pasiūlymas „Telia One“ padėjo pritraukti naujų klientų. Dėl to per metus
išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 10,6 proc. – iki 220 tūkst.,
reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 6,9 proc. – iki 1112 tūkst.,
šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,3 proc. – iki 271 tūkstančio.
Tikslingai sumažinus nedidelę maržą turinčių balso tranzito paslaugų apimtis, 2018 m. antrojo ketvirčio pajamos buvo
mažesnės nei prieš metus, tačiau dėl to išaugo veiklos pelningumas. Pajamas didino nauji klientai, didelis mobiliųjų
duomenų srautas ir įrangos pardavimai. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2017 m. pirmuoju pusmečiu,
pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 18,3 proc.,
pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 12,8 proc.,
pajamos iš TV paslaugų padidėjo 11 procentų.
Didesnės pajamos, sąnaudų kontrolė ir veiklos efektyvumas lėmė tai, kad pelno didėjimą skaičiuojame dviženkliais
skaičiais. Verslo transformacijos programa vyksta toliau: jau du trečdaliai namų paslaugų vartotojų perkelta į naują SAP
sistemą.
Gegužę išmokėjome rekordinius dividendus už 2017 metus – 0,07 euro vienai akcijai (iš viso 40,8 mln. eurų). Birželį,
Telia Lietuva antrus metus iš eilės išrinkta Geidžiamiausiu metų darbdaviu. 2018 m. liepos 4 d. Dan Strömberg tapo
naujuoju „Telia Lietuva“ vadovu, po to kai Kęstutis Šliužas, kuris vadovavo Bendrovei nuo 2013 m. lapkričio,
atsistatydino iš savo pareigų.
PASTABA. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartą „Pajamos iš
sutarčių su klientais“ ir tam, kad 2018 m. finansiniai rezultatų būtų palyginami su finansiniais rezultatais prieš metus, Bendrovė
perskaičiavo 2017 m. finansų duomenis. Dėl perskaičiavimo 2017 m. pirmojo pusmečio pajamos sumažėjo 395 tūkst. eurų, o veiklos
sąnaudos padidėjo 486 tūkst. eurų, ir tai turėjo 881 tūkst. eurų neigiamos įtakos EBITDA ir EBIT.
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PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Sausis–birželis
Finansų rodikliai

2018 m.

2017 m.
(perskaičiuota)*

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

183 849
62 352
33,9
62 045
33,7
31 046
16,9
30 739
16,5
30 729
16,7
25 757
14,0
0,044
582 613
58 426
23 420

179 497
57 507
32,0
55 382
30,9
26 001
14,5
23 876
13,3
23 461
13,1
21 431
11,9
0,036
582 613
49 525
15 844

2018-06-30

2017-06-30

Pokytis (%)

1 383
1 112
271

1 328
1 040
288

4,1
6,9
(5,9)

411
271
140
389
247
220
27
2 722
2 469

405
255
150
441
234
199
35
3 104
2 817

1,5
6,3
(6,7)
(11,8)
5,6
10,6
(22,9)
(12,3)
(12,4)

2018-06-30

2017-06-30*

13,4
10,8
18,0
33,1
52,1
57,1
115,3
67,2
53,0

9,6
8,0
15,1
30,7
62,0
66,6
125,1
64,1
51,7

Veiklos rodikliai
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):
reguliaraus mokėjimo (tūkst.)
išankstinio mokėjimo (tūkst.)
Plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) prieigų
skaičius, iš viso (tūkst.):
šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)
varinės prieigos (DSL) (tūkst.)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):
išmaniosios (IPTV) (tūkst.)
skaitmeninės antžeminės (DVB-T) (tūkst.)
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius
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 (%)

Pokytis (%)
2,4
8,4
12,0
19,4
26,3
31,0
20,2

18,0
47,8

* PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo
data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d.
arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių
ataskaitų duomenys už 2017 m. antrąjį ketvirtį, pirmąjį pusmetį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti retrospektyviai vadovaujantis 15uoju TFAS.
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Pajamų struktūra pagal
paslaugas
Fiksuotojo ryšio paslaugos
Balso telefonijos
paslaugos
Interneto paslaugos
Duomenų perdavimo ir su
tinklu susijusios paslaugos
TV paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos
Mobiliojo ryšio paslaugos
Mažmeninės mobiliojo
ryšio paslaugos
Kitos mobiliojo ryšio
paslaugos
Įrangos pardavimas
Iš viso

Balandis–birželis
2017 m.
(perskaičiuota)
2018 m.

Pokytis
(%)

Sausis–birželis
2017 m.
(perskai2018 m.
čiuota)

Pokytis
(%)

45 504

53 104

(14,3)

91 641

99 132

(7,6)

14 924
14 574

24 266
14 468

(38,5)
0,7

31 566
29 061

41 944
28 872

(24,7)
0,7

4 804
6 707
2 351
2 144
29 946

4 804
5 872
2 390
1 304
26 149

14,2
(1,6)
64,0
14,5

9 495
13 028
4 961
3 530
58 339

9 657
11 741
4 810
2 108
51 733

(1,7)
11,0
3,1
67,3
12,8

24 630

21 885

12,5

48 219

43 021

12,1

5 316
17 632

4 264
15 354

24,7
14,8

10 120
33 869

8 712
28 632

16,2
18,3

93 082

94 607

(1,6)

183 849

179 497

2,4

PAJAMOS
Dėl 15-ojo Tarptautinės finansinės atskaitomybės standarto „Pajamos iš sutarčių su klientais“ įvedimo 2017 m.
antrojo ketvirčio ir pirmojo pusmečio pajamos buvo perskaičiuotos. Pagrindinis pokytis buvo tai, kad 2017 m. antrąjį
ketvirtį 806 tūkst. eurų, o 2017 m. pirmąjį pusmetį – 1622 tūkst. eurų, sumos – pajamos iš galinės įrangos nuomos –
buvo perkeltos iš pajamų iš TV paslaugų grupės į pajamų iš įrangos pardavimo grupę bei paskaičiuota tikroji įrangos,
parduotos su atidėtu mokėjimu (daugiausia mobilieji telefonai ir kiti išmanieji prietaisai), vertė. Dėl to 2017 m. antrojo
ketvirčio perskaičiuotos bendros pajamos padidėjo 9 tūkst. eurų, o 2017 m. pirmojo pusmečio perskaičiuotos bendros
pajamos sumažėjo 395 tūkst. eurų.
Bendros konsoliduotos pajamos 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 93,1 mln. eurų, ir palyginti su 2017 m. antrojo
ketvirčio bendromis pajamomis – 94,6 mln. eurų, sumažėjo 1,6 proc., tačiau palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu,
pajamos padidėjo 2,6 procento.
2018 m. antrojo ketvirčio pajamos iš nedidelės maržos balso tranzito paslaugų, palyginti su to paties ketvirčio
pajamomis prieš metus, sumažėjo 54,4 proc. ir turėjo neigiamos įtakos bendroms pajamoms, nors pajamos iš įrangos
pardavimo, televizijos, mobiliojo ryšio ir plačiajuosčio interneto paslaugų toliau didėjo.
Nepaisant to, bendros 2018 m. pirmų šešių mėnesių pajamos buvo 183,8 mln. eurų, ir palyginti su to paties laikotarpio
pajamomis prieš metus – 179,5 mln. eurų, padidėjo 2,4 procento.
Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 49,9 ir 31,7 proc. bendrų 2018 m. pirmų šešių
mėnesių pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 18,4 procento.
Pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 57,3 proc., iš verslo klientų – 41,6 proc., o kitos pajamos –
1,1 proc. bendrų 2018 m. pirmojo pusmečio pajamų.
Per 2018 m. balandį–birželį klientų, kurie naudojasi pasiūlymo „Telia One“ teikiamu pranašumu, skaičius padidėjo du
kartus ir birželio pabaigoje sudarė beveik 20 tūkstančių. 2017 m. spalį pristatytas pasiūlymas „Telia One“ suteikia
daugiau spartos, daugiau duomenų ir daugiau TV turinio tiems, kas naudojasi „Telia Lietuva“ fiksuotojo ir mobiliojo
ryšio paslaugomis.
Per 2018 m. sausį–birželį reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų abonentų skaičius padidėjo 37 tūkst.,
tačiau išankstinio mokėjimo abonentų skaičius sumažėjo 6 tūkstančiais. Per paskutinius dvylika mėnesių, reguliaraus
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mokėjimo paslaugų abonentų skaičius padidėjo 72 tūkst., o išankstinio mokėjimo – sumažėjo 17 tūkstančių. Per
metus bendras aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičius padidėjo 55 tūkstančiais.
2018 m. birželį Kauno miesto savivaldybės administracija į „Telia“ mobilųjį tinklą perkėlė visus miesto savivaldybės
ir jai pavaldžių įmonių ir įstaigų abonentus – iš viso beveik 3 tūkstančius. Šiuo metu „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugas
teikia penktadaliui Lietuvos savivaldybių.
Dėl didesnio bendro aktyvių mobiliojo ryšio (ypač reguliaraus mokėjimo) vartotojų skaičiaus ir išaugusio mobiliųjų
duomenų srauto pajamų iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų didėjimas skaičiuojamas dviženkliais skaičiais. Per
2018 m. sausį–birželį mobiliųjų duomenų srautas buvo 1,7 karto didesnis nei prieš metus, o duomenų kiekis, kurį
būdami užsienyje suvartojo „Telia Lietuva“ klientai, padvigubėjo po to, kai Europos Sąjungoje nuo 2017 m. birželio
15 d. įsigaliojo suvienodinti tarptinkliniai mokesčiai.
Birželį, „Telia Lietuva“ žengė dar vieną žingsnį link daiktų interneto eros – pasiūlė „Išmaniųjų namų“ sprendimą su
vokiečių gamintojo „Devolo“ kuriama įranga. Jos išskirtinumas tas, kad į vieną išmaniųjų namų sistemą galima jungti
ne tik „Devolo“ siūlomą įrenginių asortimentą, bet ir kitų gamintojų prietaisus, palaikančius atvirą belaidžio ryšio
protokolą „Z-Wave“. Bendrovės klientai gali rinktis vieną iš trijų „Išmaniųjų namų“ rinkinių su valdymui skirta mobiliąja
programėle ir įrenginiais, kurie leidžia pradėti kurti savo išmaniųjų namų ekosistemą. Sprendimų kainos prasideda
nuo 7,99 eurų mėnesiui.
Pajamas iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų sudaro pajamos iš Bendrovės teikiamų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo
paslaugų, tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies lankytojų ir kitų tinklo paslaugų. Per metus pajamos iš tarptinklinio
ryšio mokesčių iš šalies lankytojų padidėjo 1,5 karto. Jau prieš metus ir ypač po to, kai ES nuo 2017 m. birželio 15 d.
įsigaliojo suvienodinti tarptinkliniai mokesčiai, prie „Telia Lietuva“ 4G tinklo besijungiančių ir mobiliuoju internetu mūsų
šalyje besinaudojančių abonentų iš daugiau kaip 110 pasaulio valstybių sunaudojamų duomenų kiekis padidėjo.
Per 2018 m. sausį–birželį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 27 tūkst., o per paskutinius dvylika
mėnesių – 52 tūkstančiais. Per metus bendras mažmeninių pokalbių srautas sumažėjo 11,3 procento. Dėl to, per
2018 m. pirmąjį pusmetį pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų, palyginti su 2017 m. pirmojo pusmečio
pajamomis, sumažėjo 14,2 procento. Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius pajamos iš nedidelės maržos balso tranzito
paslaugų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 33,9 proc. ir dėl to bendros pajamos iš balso
telefonijos paslaugų sumažėjo 24,7 procento.
Per 2018 m. antrąjį ketvirtį pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų, palyginti su 2017 m. antrojo ketvirčio
pajamomis, sumažėjo 14,4 proc., o pajamų iš balso tranzito paslaugų – 54,4 procento. 2018 m. antrojo ketvirčio
bendros pajamos iš balso telefonijos paslaugų buvo 38,5 proc. mažesnės nei prieš metus.
Per 2018 m. pirmąjį pusmetį plačiajuosčio interneto vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B
technologijas skaičius padidėjo 6,6 tūkst., tačiau plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų
skaičius sumažėjo 3,6 tūkstančio. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) vartotojų skaičius
padidėjo 3 tūkstančiais.
Per paskutinius dvylika mėnesių, bendras plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo
6,3 tūkstančio. Šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 16 tūkst. ir 2018 m. birželio pabaigoje sudarė
271 tūkst., o per varinę prieigą teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 9,7 tūkst. – iki 140 tūkstančių. 2018 m.
birželio pabaigoje 65,8 proc. visų 411 tūkst. Bendrovės plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) paslaugų
vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
2018 m. sausį Bendrovė pristatė „Super VDSL“ (S-VDSL) technologiją, kuri suteikia galimybę varinėmis linijomis
(priklauso nuo „Telia“ pastotę ir galinę įrangą jungiančios varinės linijos ilgio) naudotis net iki 250 Mb/s spartos
internetu. Birželio pabaigoje jau daugiau nei 7 tūkst. varinės prieigos vartotojų buvo perjungti iš DSL į S-VDSL
technologiją ir iki 25 tūkst. vartotojų gali būti perjungta.
Palyginti su 2017 m. atitinkamų laikotarpių duomenimis, pajamų tik iš duomenų perdavimo paslaugų per 2018 m.
antrąjį ketvirtį ir pirmąjį pusmetį padidėjo atitinkamai 1,9 ir 2,7 proc., o pajamų tik iš su tinklu susijusių paslaugų
atitinkamai sumažėjo 2,5 ir 7,5 procento.
Per 2018 m. sausį–birželį išmaniosios televizijos (IPTV) (įskaičiavus ir „Interneto.tv“) paslaugos klientų skaičius
padidėjo 9 tūkst., o per metus – 21 tūkst., ir 2018 m. birželio pabaigoje sudarė 220 tūkstančių. Per paskutinius dvylika
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mėnesių skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 8 tūkst. ir siekė 27
tūkstančius. Per metus bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 13 tūkstančių.
Nuo 2018 m. balandžio visoje Europos Sąjungoje (ES) keliaujantys ir „Interneto.tv“ paslaugą, kuri siūlo 35 TV kanalus
su 3 dienų programų atsisukimo galimybę, turintys žmonės be papildomo mokesčio gali toliau žiūrėti namuose
pamėgtas TV programas. Visose ES šalyse internetinės televizijos tiekėjai nuo balandžio pradėjo be papildomų
mokesčių teikti turinio perkėlimo paslaugą.
2018 m. birželį „Telia Lietuva“ visoje šalyje pradėjo išmaniosios televizijos retransliacijos per mobilųjį LTE 4G tinklą.
Nuo šiol išmanioji „Telia“ televizija namus pasiekia ne tik laidais, bet ir per sparčiausią mobilųjį 4G LTE tinklą, kuris
dengia beveik visą apgyvendintą šalies teritoriją. IPTV per 4G ryšiu rodo net 90 kanalų, kurių dauguma yra aukštos
raiškos (HD), kaip ir laidinės prieigos atveju. Taip pat žmonės gali valdyti transliacijas, žiūrėti dviejų savaičių įrašus,
rinktis naujausius filmus videonuomoje ar serialus „Kino klube“, o „Vaikų kampelyje“ rasti tik mažiesiems žiūrovams
skirto turinio.
Ši technologija pakeis senąją antžeminę skaitmeninę televiziją (DVB-T), kurios retransliacijos bus pradėta atsisakyti
nuo 2018 m. rugpjūčio.
Dar viena naujovė – lankstūs, įvairiems klientų poreikiams pritaikyti išmaniosios televizijos mokėjimo planai, kurių
kainos prasideda nuo 6 eurų per mėnesį. Lietuviškos televizijos mėgėjams skirtas planas MINI su 22 televizijos
kanalais, įvairiems pomėgiams pritaikytas MIDI siūlo 55 kanalus, o išrankiausių žiūrovų poreikius patenkins MAXI
planas, siūlantis net 90 kanalų, teminius paketus bei „Kino klubo“ filmus ir serialus.
Pajamas iš IT paslaugų sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieglobos
paslaugų, teikiamų šalies ir užsienio įmonėms.
Kovą „Telia Lietuva“ gavo Vokietijoje įsteigtos vienos didžiausių pasaulyje programinės įrangos gamintojų ir verslo
taikomųjų programų rinkos lyderės SAP sertifikatą. SAP ekspertų atliktas auditas patvirtino, kad Bendrovė atitinka
visus kriterijus, turi reikiamas kompetencijas ir yra sukaupusi pakankamai patirties organizuojant stambių įmonių IT
SAP sistemų priežiūrą.
Aukščiausia Bendrovės IT specialistų kompetencija antrus metus iš eilės įvertinta „Hewlett Packard Enterprise“
(HPE) suteiktu „Platinum Partner“ sertifikatu už kompetenciją duomenų saugyklų, tinklo darbo stočių, tinklinės
įrangos ir HPE serviso paslaugų pardavimuose. Bendrovė taip pat sulaukė „Microsoft“ įvertinimo: esame pripažinti
korporacijos metų partnere Lietuvoje. Šis apdovanojimas skirtas įvertinus „Telia“ siūlomas inovacijas ir pažangius
sprendimus, paremtus „Microsoft“ technologijomis. Prieš tris metus Bendrovė pradėjo aktyvų „Office 365“ paslaugos
pardavimą, o šiais metais verslo klientams pasiūlė naujovę – integruotą produktyvumo ir saugumo sprendimą
„Microsoft 365“.
2018 m. kovą Bendrovė ir Šiaulių bankas pasirašė kompiuterinių darbo vietų nuomos ir priežiūros sutartį. Pagal šį
susitarimą, „Telia“ nuomos Šiaulių bankui visą reikalingą kompiuterinę įrangą ir perims jos priežiūrą. Specialiai pagal
Šiaulių banko poreikius sukurta darbo vietų nuoma ir priežiūra yra visiškai nauja „Telia“ paslauga. Ji leis sumažinti
IT skiriamas išlaidas ir tuo pačiu metu turėti aukščiausios kompetencijos IT priežiūrą. Dar vienas didelis šios
integruotos paslaugos privalumas – bankui įdiegtos naujausios rinkoje saugumo sistemos ir technologijos, kurios
atitinka itin griežtus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Tai yra ne tik didesnis asmens
duomenų, bet ir banko sistemų kibernetinės saugos garantas.
Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: kontaktų centrai, patalpų nuoma,
suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį pajamos iš kontaktų centrų paslaugų,
palyginti su 2017 m. pirmojo pusmečio pajamomis, sumažėjo 61,3 proc., nes Bendrovės dukterinė įmonė, valdantis
kontaktų centrus, nuo 2017 m. vasario 1 d. atsisakė išorinių klientų aptarnavimo paslaugų, išskyrus informacijos
telefonu 118, teikimo. 2018 m. sausio–birželio pajamos iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu prieš metus, padidėjo 78,9 procento.
Gegužę Vilniaus mieste Bendrovė už 900 tūkst. eurų įrengė daugiau kaip 100 naujų modernių miesto stebėjimo
kamerų. Vaizdas iš naujosios Vilniaus stebėjimo sistemos perduodamas naudojant „Telia Lietuva“ 4G mobilųjį ir
šviesolaidinį ryšį, kuris iki 1 Gb/s sparta perduodamas policijai uždaru tinklu. Bendrovė įsipareigojo septynerius metus
prižiūrėti šią sistemą.
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Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip
kitas pelnas (nuostolis). 2018 m. pirmąjį pusmetį vienkartinis pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 424 tūkst. eurų.
RINKA
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2018 m. pirmąjį
ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, sumažėjo 2,3 proc., bet palyginti su 2017 m.
pirmuoju ketvirčiu padidėjo 1,6 proc. – iki 167,9 mln. eurų.
„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant
pajamas, per metus padidėjo 0,1 procentinio punkto ir 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 42 procentus.
Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant vartotojus
Pokytis per
2018 m. I ketv.
metus
(proc. punkt.)
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos
Fiksuotojo interneto paslaugos
Mobiliojo interneto paslaugos
Mokamos televizijos paslaugos
Duomenų perdavimo paslaugos

85,0
28,8
51,6
29,3
34,3
n/d

(2,9)
1,3
2,1
(9,4)
2,1
n/d

Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant pajamas
Pokytis per
2017 m. I ketv.
metus
(proc. punkt.)
91,0
29,1
60,2
31,7
38,3
67,7

(0,7)
1,4
1,5
(2,9)
(1,4)
(6,5)

2018 m. kovo 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 42,8 (prieš metus – 39) interneto prieigos abonentų. Šimtui
Lietuvos namų ūkių teko 52,4 (2017 m. – 56,2) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio
abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 136 (prieš metus – 131,1), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui
namų ūkių sudarė 34,1 (prieš metus – 40,3) linijų.
VEIKLOS SĄNAUDOS
Per 2018 m. balandį–birželį prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir
paslaugų savikaina, sumažėjo 8,6 proc. dėl mažesnio balso tranzito srauto. Nepaisant to, 2018 m. pirmojo pusmečio
prekių ir paslaugų savikaina buvo 2,6 proc. didesnė nei prieš metus, nes balso tranzito srautas 2018 m. pirmąjį ketvirtį
buvo didesnis nei prieš metus. Be to, 2018 m. įrangos parduodama daugiau nei 2017 metais.
Dėl TFAS 15 įvedimo ir 2017 m. pelno (nuostolio) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos perskaičiavimo, 2017 m. antrojo
ketvirčio su darbuotojais susijusios sąnaudos sumažėjo 788 tūkst. eurų, o to paties laikotarpio kitos veiklos sąnaudos
padidėjo 1 mln. eurų. 2017 m. pirmojo pusmečio su darbuotojais susijusios sąnaudos sumažėjo 1,5 mln. eurų, o to
paties laikotarpio kitos veiklos sąnaudos padidėjo 2 mln. eurų. Dėl to, 2017 m. balandžio–birželio perskaičiuotas
bendros veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos) padidėjo 230 tūkst. eurų, o 2017 m. pirmų
šešių mėnesių – 486 tūkst. eurų.
2018 m. antrojo ketvirčio veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinių sąnaudų),
palyginti su perskaičiuotomis 2017 m. antrojo ketvirčio veiklos sąnaudomis, buvo 6,2 proc. mažesnės, 2018 m.
sausio–birželio veiklos sąnaudos buvo 7,2 proc. mažesnės nei prieš metus.
2018 m. balandį–birželį su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų išeitinėms
išmokoms) buvo 7,2 proc. mažesnės nei perskaičiuotos su darbuotojais susijusios sąnaudos prieš metus. 2018 m.
pirmojo pusmečio su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 5 proc. mažesnės nei prieš metus. Per 2018 m. pirmąjį
pusmetį vienkartinės su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 0,7 mln. eurų (prieš metus – 1,4 mln. eurų).
Per 2018 m. pirmąjį pusmetį bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 305, o per paskutinius dvylika mėnesių – 382
darbuotojais (nuo 3104 iki 2722 darbuotojų). 2018 m. birželio 1 d. 196 „Telia Lietuva“ darbuotojai, kurie teikė
paslaugas „Telia Company“ įmonių grupei, buvo perkelti į tuo metu dukterinę įmonę Telia Global Services Lithuania,
UAB – „Telia“ įmonių grupės paslaugų centrą Vilniuje, ir „Telia Company AB“ tą pačią dieną įsigijo 100 proc. Telia
Global Services Lithuania, UAB akcijų iš „Telia Lietuva“. Be to, per metus Bendrovės dukterinės įmonės Telia
Customer Service LT, UAB, kuri teikia nuotolinio Bendrovės klientų aptarnavimo paslaugas, konsultantų skaičius
sumažėjo 166 darbuotojais.
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Visu etatu dirbančių „Telia Lietuva“ įmonių grupės darbuotojų skaičius 2018 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo 264 (iš
kurių 196 perkelti į „Telia“ paslaugų centrą), o per metus visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 348 (iš
kurių 130 – Telia Customer Service LT) darbuotojais nuo 2817 iki 2469.
2018 m. antrojo ketvirčio kitos sąnaudos buvo 1,4 proc. didesnės nei perskaičiuotos kitos sąnaudos prieš metus,
tačiau 2018 m. pirmojo pusmečio kitos sąnaudos buvo 7,8 proc. mažesnės nei perskaičiuotos sąnaudos 2017 metais.
Per 2017 m. sausį–birželį vienkartinės su Bendrovės pavadinimo ir prekės ženklo keitimu susijusios sąnaudos sudarė
0,7 mln. eurų.
VEIKLOS REZULTATAI
Vadovaujantis nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu TFAS 15 perskaičiuoti 2017 m. finansų duomenys turėjo
neigiamos 221 tūkst. eurų ir 881 tūkst. eurų įtakos atitinkamai 2017 m. antrojo ketvirčio ir pirmojo pusmečio EBITDA
ir veiklos pelno (EBIT) rodikliams.
2018 m. antrojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2017 m. antrojo ketvirčio
perskaičiuota EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 29 mln. eurų, padidėjo 8,2 proc. ir sudarė 31,4 mln.
eurų. 2018 m. antrojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža siekė 33,7 proc., o prieš metus
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža buvo 30,6 procento.
2018 m. pirmojo pusmečio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2017 m. pirmojo pusmečio
perskaičiuota EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 57,5 mln. eurų, padidėjo 8,4 proc. ir sudarė 62,4 mln.
eurų. 2018 m. pirmojo pusmečio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža buvo 33,9 proc. (prieš metus –
32 proc.).
2018 m. balandžio–birželio EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, palyginti su perskaičiuota to paties
laikotarpio prieš metus EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, – 27,8 mln. eurų, padidėjo 12,1 proc. ir sudarė
31,2 mln. eurų. 2018 m. balandžio–birželio EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža siekė 33,5 proc., o
prieš metus EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža buvo 29,4 procento.
2018 m. pirmojo pusmečio EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, palyginti su perskaičiuota 2017 m. pirmojo
pusmečio EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, – 55,4 mln. eurų, padidėjo 12 proc. ir sudarė 62 mln. eurų.
2018 m. pirmojo pusmečio EBITDA marža, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, buvo 33,7 proc. (2017 m. – 30,9
proc.).
Per 2018 m. antrąjį ketvirtį nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos, palyginti su to
paties laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis, padidėjo 3,7 proc.
ir 2018 m. balandį–birželį sudarė 16,7 proc. (prieš metus – 15,9 proc.) visų pajamų.
2018 m. pirmojo pusmečio nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos, palyginti su
nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis prieš metus, sumažėjo 0,6 proc. ir per 2018 m.
pirmus šešis mėnesius sudarė 17 proc. (prieš metus – 17,6 proc.) visų pajamų.
Veiklos pelnas (EBIT), neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m.
antrojo ketvirčio perskaičiuotu veiklos pelnu, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, padidėjo 13,1 procento. 2018 m.
antrojo ketvirčio veiklos pelno, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža siekė 16,9 proc. (2017 m. perskaičiuota
marža buvo 14,7 proc.).
Veiklos pelnas (EBIT), neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per 2018 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su to paties
laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, 2017 m., padidėjo 19,4 procento. 2018 m.
pirmojo pusmečio veiklos pelno, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža buvo 16,9 proc. (2017 m. perskaičiuota
marža siekė 14,5 proc.).
Veiklos pelnas (EBIT), įskaičiavus vienkartines sąnaudas, per 2018 m. balandį–birželį, palyginti su to paties
laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (įskaičiavus vienkartines sąnaudas) 2017 m., padidėjo 21,9 procento. 2018 m.
antrojo ketvirčio veiklos pelno, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža siekė 16,7 proc. (2017 m. perskaičiuota
marža buvo 13,5 proc.).
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Veiklos pelnas (EBIT), įskaičiavus vienkartines sąnaudas, per 2018 m. pirmus šešis mėnesius, palyginti su pirmų
šešių mėnesių laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, 2017 m., padidėjo 26,3
procento. 2018 m. antrojo ketvirčio veiklos pelno, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža siekė 16,5 proc. (2017 m.
perskaičiuota marža buvo 13,3 proc.).
2018 m. sausio–birželio finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 10 tūkst. eurų.
Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte prieš metus irgi buvo neigiamas ir sudarė 415 tūkst. eurų.
2018 m. antrojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio
perskaičiuotu pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, – 12,6 mln. eurų, padidėjo 24,9 proc. ir sudarė 15,7 mln. eurų.
Palyginti su 2017 m. pirmojo pusmečio perskaičiuotu pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, – 23,5 mln. eurų,
2018 m. pirmojo pusmečio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, padidėjo 31 proc. ir buvo 30,7 mln. eurų.
Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio
lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2017 m. pirmojo pusmečio pelno mokesčio lengvata sudarė
2 mln. eurų, o 2018 m. mokesčio lengvatos Bendrovė netaikė. Dėl to, 2018 m. pirmų šešių mėnesių pelno mokestis
buvo 2,4 karto didesnis nei pelno mokestis prieš metus.
2018 m. balandžio–birželio laikotarpio pelnas, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio perskaičiuotu pelnu – 11,9
mln. eurų, padidėjo 16,1 proc. ir sudarė 13,8 mln. eurų. Pelno marža siekė 14,8 proc., o prieš metus perskaičiuota
pelno marža buvo 12,5 procento.
2018 m. sausio–birželio laikotarpio pelnas, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio perskaičiuotu pelnu – 21,4 mln.
eurų, padidėjo 20,2 proc. ir sudarė 25,8 mln. eurų. Pelno marža siekė 14 proc., o prieš metus perskaičiuota pelno
marža buvo 11,9 procento.
FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI
Dėl TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“ įvedimo audituota 2017 m. Finansinės būklės ataskaita buvo
perskaičiuota ir įvestos naujos „Sukauptų sutarčių gavimo sąnaudų“, „Sutarčių turto“ ir „Sutarčių įsipareigojimo“
eilutės. Dėl to, perskaičiuotas 2017 m. gruodžio 31 d. bendras turtas buvo 2,2 mln. eurų didesnis nei audituotas
turtas 2017 m. pabaigoje ir sudarė 568,5 mln. eurų. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį visas įmonių grupės turtas sumažėjo
3,6 procento.
Per 2018 m. sausį–birželį visas ilgalaikis turtas sumažėjo 0,4 proc. ir sudarė 77,8 proc. viso įmonių grupės turto.
Visas trumpalaikis turtas sumažėjo 13,4 proc. ir sudarė 21,7 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 2,6 proc. viso
turto.
Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius akcininkų nuosavybė sumažėjo 4,9 proc. dėl dividendų mokėjimo ir 2018 m.
birželio pabaigoje sudarė 53 proc. viso turto.
2018 m. balandžio 25 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstytino pelno 116,7 mln.
eurų skirti 40,8 mln. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 76 mln. eurų perkelti
kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 2017 m. dividendai akcininkams buvo išmokėti 2018 m. gegužę.
Per 2018 m. antrąjį ketvirtį Bendrovė grąžino dar vieną ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos dalį – 7,5 mln. eurų. 2018 m.
birželio pabaigoje bendra paskolų suma buvo 166,1 mln. eurų (184,5 mln. eurų prieš metus), iš kurių 142,5 mln.
eurų sudaro paskolos iš bankų, 20 mln. eurų trumpalaikė vidinė paskola suteikta didžiausios Bendrovės akcininkės
„Telia Company“ ir 3,6 mln. eurų – įsipareigojimai pagal finansinio lizingo sutartis.
2018 m. pirmų šešių mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su perskaičiuotais pinigų
srautais tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., padidėjo 18 procentų. Laisvieji pinigų srautai (pinigų srautai iš įprastinės
veiklos, atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2018 m. sausį–birželį sudarė 23,4 mln. eurų ir buvo
47,8 proc. didesni nei prieš metus.
Per 2018 m. sausį–birželį ilgalaikėms investicijoms skirta 33,2 mln. eurų, t. y. 23,4 proc. daugiau nei prieš metus kai
ilgalaikės investicijos sudarė 26,9 mln. eurų. Daugiausia (18,9 mln. eurų arba 56,8 proc.) investuota į pagrindinio
tinklo atnaujinimą ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mobiliojo ryšio tinklo plėtrai skirta 5,8 mln. eurų,
informacinėms sistemoms susijusioms su verslo transformacijos (klientų, finansų ir verslo valdymo sistemų perkėlimo
į SAP) projektu – 7,4 mln. eurų ir kitoms investicijoms – 1,2 mln. eurų.
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2017 m. balandį Bendrovės pradėjo IP tinklo atnaujinimo projektą, kuris leis padidinti Bendrovės tinklo talpą ir
užtikrins duomenų augimo pajėgumą artimiausiems penkeriems metams. Pagrindiniu Bendrovės IP tinklu teikiamos
visos interneto, televizijos, telefonijos, fiksuotojo bei mobiliojo ryšio paslaugos. Iki 2018 m. birželio pabaigos
įgyvendintas pagrindinis projekto etapas – visos paslaugos perjungtos į naują „Huawei“ tinklą. Metro tinklo talpa
padidinta 5 kartus, o tinklo mazgų skaičius sumažintas 2 kartus. Šiame etape tinkle įdiegtas naujas IPTV sprendimas
leis užtikrinti IPTV paslaugų patikimumą ir geresnę kokybę. Paskutinis Bendrovės IP tinklo atnaujinimo etapas bus
baigtas 2018 m. spalį.
Per 2018 m. sausį–birželį Bendrovė įrengė 240 naujų LTE 4G bazinių stočių ir dabar turi 2235 bazines 4G stotis
visoje Lietuvoje. Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimai rodo, kad „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė
99 proc. gyvenamos Lietuvos teritorijos ir išlieka sparčiausias šalyje – vidutinė 4G ryšio sparta „Telia Lietuva“ tinkle
siekia 44 Mb/s.
2018 m. birželio pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 900 tūkst. (prieš metus –
878 tūkst.), arba 73 proc. šalies namų ūkių.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2018 m. pirmus šešis mėnesius sumažėjo 8,5 mln. eurų.
AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI
Bendrovės 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.
582 613 138 Telia Lietuva, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių
popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEL1L). Vertybinių popierių birža „Nasdaq
Vilnius“ yra pagrindinė prekybos Bendrovės akcijomis rinka.
Nuo 2011 m. sausio Bendrovės 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. „Telia Lietuva“ akcijų simbolis
Vokietijos vertybinių popierių biržose – ZWS.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. balandžio 25 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos (2018 m. balandžio 18 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 11 083.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2018 m. birželio 30 d. duomenys):

Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas
„Telia Company AB“,
169 94 Solna, 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
582 613 138

11,85
100,00

11,85
100,00

-

Informacija apie prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis 2018 m. sausį–birželį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq
Vilnius“:

Valiuta
EUR

Atidarymo
kaina
0,966

Didžiausia
kaina
1,170

Mažiausi
a kaina
0,956

Uždarymo
kaina
1,120

Vidutinė
kaina
1,095

Apyvarta
vnt.
4 566 243

Apyvarta
5 000 935

Bendrovės rinkos kapitalizacija 2018 m. birželio 30 d. siekė 652.5 mln. eurų ir, palyginti su rinkos kapitalizacija
prieš metus – 520,3 mln. eurų, padidėjo 25,4 procento.
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KITA ESMINĖ INFORMACIJA
2018 m. balandžio 25 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotą 2017 m.
Bendrovės metinę konsoliduotąją ir atskirąją finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos
patvirtintas 2017 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. Akcininkai taip pat patvirtino 2017 m. pelno
paskirstymo ataskaitą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 116 746 tūkst. eurų skyrė 40 783 tūkst. eurų 2017 m.
dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkėlė kaip nepaskirstytą pelną į
kitus finansinius metus.
Akcininkai išrinko UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotų
ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
įvertinimui.
2018 m. birželio 1 d. 196 „Telia Lietuva“ darbuotojai, kurie teikė paslaugas „Telia Company“ įmonių grupei, buvo
perkelti į Telia Global Services Lithuania, UAB – „Telia“ įmonių grupės paslaugų centrą Vilniuje, ir „Telia Company
AB“ įsigijo 100 proc. Telia Global Services Lithuania, UAB akcijų už 151 tūkst. eurų.
Sprendimas steigti pirmąjį „Telia“ įmonių grupės paslaugų centrą Lietuvoje buvo priimtas 2017 m. rudenį. Nuspręsta
paslaugų centrą kurti veiklos nevykdančios „Telia Lietuva“ dukterinės įmonės UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
pagrindu. Dėl to 2018 m. sausio 30 d. įmonės pavadinimas buvo pakeistas į Telia Global Services Lithuania, UAB.
Paslaugų centras aptarnauja visos „Telia“ grupės įmones teikiant plataus spektro globalias paslaugas – nuo IT ir
technologijų iki pirkimų, finansų ir kitų vidinių paslaugų. Artimiausiu metu planuojama centro darbuotojų skaičių
padidinti iki 400.
2018 m. birželio 14 d. „Telia Lietuva“ atsiėmė 2018 m. vasarį Konkurencijos tarybai pateiktą pranešimą apie
koncentraciją, įsigyjant UAB „Duomenų logistikos centrą“ (DLC) iš UAB „Lietuvos energijos“ ir AB „Litgrid“. 2017 m.
rugpjūtį pasirašytas DLC įsigijimo sandoris nebus tęsiamas, o sandorio šalys – „Telia Lietuva“, „Lietuvos energija“ ir
„Litgrid“ – pasirašė sandorio nutraukimo sutartį. Remiantis preliminariomis Konkurencijos tarybos rinkos vertinimo
indikacijomis, po koncentracijos „Telia Lietuvos“ užimama duomenų centrų rinkos dalis reikšmingai išaugtų, todėl
Bendrovė privalėtų perleisti dalį savo ar įsigyjamos įmonės veiklos tretiesiems asmenims.
VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal Telia Lietuva, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
Atsižvelgiant į tai, kad Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas atsistatydino iš Bendrovės
valdybos nuo 2018 m. balandžio 24 d. ir remiantis „Telia Company AB“ siūlymu, 2018 m. balandžio 25 d. įvykęs
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko Agnetą Wallmark, Hannu-Matti Mäkinen, Tomą Balžeką ir Mindaugą
Glodą į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai. Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“
listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti Agneta Wallmark, Hannu-Matti
Mäkinen, Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais
valdybos nariais), o Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas be to ir nepriklausomais valdybos nariais.
Akcininkai taip pat nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams, kurie atsistatydino iš valdybos nuo
2018 m. balandžio 24 d., – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso
tantjemoms skirti 31 280 eurų.
2018 m. birželį valdyba bendrovės Audito komiteto nariais išrinko Agnetą Wallmark, Tomą Balžeką (nepriklausomą
valdybos narį) ir Mindaugą Glodą (nepriklausomą valdybos narį) iki šios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. iki
2019 m. balandžio 27 dienos. Audito komiteto pirmininke išrinkta Agneta Wallmark. Be to, Bendrovės Atlyginimo
komiteto nariais vienerių metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, valdyba išrinko šiuos
valdybos narius: Henriette Wendt, Claes Nycander ir Mindaugą Glodą (nepriklausomą valdybos narį). Atlyginimų
komiteto pirmininke išrinkta Henriette Wendt.
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Valdybos nariai (2018 m. birželio 30 d. duomenys):

Vardas, pavardė
Henriette Wendt

Agneta Wallmark
Claes Nycander

Hannu-Matti
Mäkinen
Tomas Balžekas
Mindaugas
Glodas

Pareigos valdyboje
Valdybos pirmininkė,
Atlyginimų komiteto
pirmininkė
Valdybos narė,
Audito komiteto pirmininkė
Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

Valdybos narys

Valdybos narys,
Audito komiteto narys
Valdybos narys,
Audito ir Atlyginimų
komitetų narys

Darbovietė
„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED)
vadovė iki 2018 m. birželio 1 d.
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė
„Telia Company AB“ (Švedija) Grupės
paslaugų operacijų padalinio
viceprezidentas, atsakingas už Specialius
projektus bei Lietuvos, Estijos ir Danijos
šalių grupę (LED)
„Telia Company AB“ (Švedija) Investicijų į
dukterines įmones padalinio
viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas
UAB „Media bitės“ (Lietuva) generalinis
direktorius
UAB „Nextury Ventures“ (Lietuva) partneris
ir generalinis direktorius

Turimų
Bendrovės
akcijų skaičius
-

-

-

-

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 Tomas Balžekas ir
Mindaugas Glodas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių
veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt.
2018 m. liepos 3 d. valdyba paskyrė Dan Strömberg naujuoju „Telia Lietuva“ vadovu nuo 2018 m. liepos 4 dienos.
Kęstutis Šliužas iš Bendrovės vadovo pareigų atsistatydino nuo 2018 m. liepos 3 dienos.
Vadovų komanda (2018 m. birželio 30 d. duomenys):

Vardas, pavardė
Kęstutis Šliužas

Pareigos Bendrovėje
Vadovas
iki 2018 m. liepos 3 d.

Dan Strömberg

Vadovas
nuo 2018 m. liepos 4 d.
Verslo klientų vadovas

Mindaugas
Ubartas
Haval van
Drumpt
Andrius
Šemeškevičius

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų
komandos narys;
Kauno technologijos universiteto tarybos
narys;
„Vilnius Tech Park“ (Lietuva) tarybos narys;
„Investors‘ Forum“ (Lietuva) valdybos narys;
„Baltic Institute of Corporate Governance“
valdybos narys;
UAB „Mobilieji mokėjimai“ (Lietuva)
Stebėtojų tarybos narys;
„Jaunųjų vadovų organizacijos“ atstovybės
Lietuvoje valdybos narys
„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos
pirmininko pavaduotojas
Asociacijos INFOBALT valdybos narys;

Turimų
Bendrovės
akcijų skaičius
-

-

Privačių klientų vadovas
Technologijų vadovas

-

8 761 akcija. Tai
sudaro 0,0015
proc. bendro
akcijų ir balsų
skaičiaus
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Laimonas Devyžis

Ramūnas
Bagdonas

Giedrė
KaminskaitėSalters

Vaida Jurkonienė
Mantas Goštautas
Vytautas
Bučinskas

Finansų vadovas

Žmogiškųjų išteklių
vadovas

Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė bei
Vyriausia analitikos vadovė

Rinkodaros ir
komunikacijos vadovė
Verslo vystymo
vadovas
Operacinės veiklos
efektyvumo vadovas

UAB „LD corporate consulting“ direktorius ir
100 proc. akcijų savininkas;
UAB „Mobilieji mokėjimai“ (Lietuva)
valdybos narys
„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų
komandos narys, atsakingas už
žmogiškuosius išteklius;
Personalo valdymo profesionalų asociacijos
(Lietuva) valdybos narys;
VĮ Lietuvos oro uostai (Lietuva) valdybos
narys
„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų
komandos narė, atsakinga už teisės
klausimus;
„LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė;
UAB „Litexpo“ valdybos pirmininkė;
Asociacijos „Lyderė“ (Lietuva) valdybos
narė
„Vilnius Tech Park“ (Lietuva) Atrankos
komiteto narys
Kibernetinio saugumo tarybos narys;
Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio
saugumo grupės pavaduotojas;
ETNO (European Telecommunications
Network Operator’s Association) Tinklo ir
paslaugų saugumo bei apgavysčių
kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.

-

-

-

-

-

15

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

KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ
ATASKAITA
Balandis–birželis
2018 m.
Pastaba
Pajamos

Sausis–birželis

2017 m.
perskaičiuota*

2017 m.
perskaičiuota*

2018 m.

93 082

94 607

183 849

179 497

Prekių ir paslaugų savikaina

(36 545)

(39 996)

(72 628)

(70 794)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(12 804)

(14 642)

(26 864)

(28 902)

Kitos veiklos sąnaudos

(12 409)

(12 243)

(22 694)

(24 518)

(168)

75

382

99

(15 594)

(15 033)

(31 306)

(31 506)

15 562

12 768

30 739

23 876

843

338

1 153

661

(675)

(514)

(1 163)

(1 076)

168

(176)

(10)

(415)

15 730

12 592

30 729

23 461

(1 952)

(720)

(4 972)

(2 030)

13 778

11 872

25 757

21 431

-

-

-

13 778

11 872

25 757

21 431

13 778

11 872

25 757

21 431

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

2

Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos grynosios sąnaudos /
pajamos
Pelnas neatskaičiavus mokesčių
Pelno mokestis

6

Laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams
Mažumos daliai
Vienai akcijai tenkantis pelnas
(eurais vienai akcijai)

-

7

0,024

0,020

-

0,044

0,037

* PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo
data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba
vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų
duomenys už 2017 m. antrąjį ketvirtį, pirmąjį pusmetį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti retrospektyviai vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Investicinis turtas
Investicijos į susijusias ir dukterines įmones
Sukauptos sutarčių gavimo sąnaudos
Kitas sutarčių turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos

2
2

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Kitas sutartinis trumpalaikis turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Pelno mokesčio permoka
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas, skirtas parduoti
Iš viso turto
NUOSAVAS KAPITALAS
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams
Įstatinis kapitalas
Įstatymų numatytas rezervas
Nepaskirstytasis pelnas
Iš viso nuosavo kapitalo
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai
Kiti sutartiniai įsipareigojimai
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Mokėtinas pelno mokestis
Paskolos
Kiti sutartiniai įsipareigojimai
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai
Iš viso įsipareigojimų
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų

4

5

5

2018-06-30

2017-12-31
perskaičiuota*

292 563
121 027
1 277
436
3 820
375
7 129
426 627

290 435
122 401
1 277
650
3 470
544
9 459
428 236

8 727
1 298
94 468
14 640
119 133
2 500
548 260

11 242
1 303
101 650
174
23 166
137 535
2 743
568 514

168 958
16 896
104 979
290 833

168 958
16 896
120 005
305 859

115 306
19 076
8 989
10 697
154 068

130 626
19 080
9 151
50
10 728
169 635

49 288
2 919
50 825
327
103 359
257 427
548 260

59 018
1 959
31 385
645
13
93 020
262 655
568 514

* PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo
data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba
vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų
duomenys už 2017 m. antrąjį ketvirtį, pirmąjį pusmetį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti retrospektyviai vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Įstatinis
kapitalas

Įstatymų
numatytas
rezervas

Nepaskirstytas
pelnas

Nuosavo kapitalo
iš viso

168 958

16 896

87 407

273 261

Grynasis pelnas

-

-

21 431

21 431

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

22 181

22 181

(17 479)

(17 479)

GRUPĖ

Likutis 2017 m. sausio 1 d

Išmokėti dividendai už 2016 m
Likutis 2017 m. birželio 30 d.

168 958

16 896

91 359

277 213

Likutis 2018 m. sausio 1 d

168 958

16 896

120 005

305 859

Grynasis pelnas

-

-

25 757

25 757

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

25 757

25 757

(40 783)

(40 783)

104 979

290 833

Išmokėti dividendai už 2017 m
Likutis 2018 m. birželio 30 d

168 958

16 896

* PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo
data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba
vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų
duomenys už 2017 m. antrąjį ketvirtį, pirmąjį pusmetį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti retrospektyviai vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis–birželis
2018 m.

2017 m.
perskaičiuota*

25 757
4 972
31 306
(382)
(178)
978
-

21 432
2 030
31 506
(99)
(729)
984
382

4 665
8 146
(12 537)
62 727

2 168
6 518
(13 105)
51 087

(936)
178
(4 002)
57 967

(1 027)
729
(1 264)
49 525

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

(36 718)
1 907
214
(34 597)

(33 681)
(33 681)

Finansinė veikla
Grąžintos paskolos
Gautos paskolos
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje

(15 233)
24 120
(40 783)
(31 896)

(114 500)
72 000
(17 478)
(59 978)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(8 526)

(44 134)

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

23 166
(8 526)
14 640

56 650
(44 134)
12 516

Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Sumokėtos palūkanos
Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos

* PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS įsigaliojimo
data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba
vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų
duomenys už 2017 m. antrąjį ketvirtį, pirmąjį pusmetį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti retrospektyviai vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.,
yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų – pagal 34
Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos
principų, kaip ir rengiant 2017 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.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių
ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

291 818
23 209
(115)
(29)
(25 216)

124 512
3 676
(6 290)

Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.

289 667

121 898

290 435
29 385
(146)
(1 907)
(25 204)

122 401
4 728
(6 102)

292 563

121 027

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2017 m. birželio 30 d.

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2018 m. birželio 30 d.
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.

* PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS
įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018
m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavybės ir
pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys už 2017 m. antrąjį ketvirtį, pirmąjį pusmetį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti
retrospektyviai vadovaujantis 15-uoju TFAS.

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3

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

4

Nuosavybės dalis (%)
2018-03-31
2017-12-31
100 %
100 %

Įmonė
Telia Customer
Service LT,
UAB
Telia Global
Services
Lithuania, UAB

Įsteigimo šalis
Lietuva

Lietuva

-

100 %

UAB „Verslo
investicijos“
VšĮ „Numerio
perkėlimas“

Lietuva

100 %

100 %

Lietuva

50 %

50 %

UAB „Mobilieji
mokėjimai“

Lietuva

33,3 %

33,3 %

Veikla
Ši dukterinė įmonė teikia informacijos
telefonu 118 paslaugą ir nuotoliniu būdu
aptarnauja Bendrovės klientus.
2018 m. birželio 1 d. 196 Bendrovės
darbuotojai buvo perkelti į anksčiau
veiklos nevykdžiusią dukterinę įmonę (iki
2018 m. sausio 30 d. vadinosi UAB
„Kompetencijos ugdymo centras“) ir
2018 m. birželio 1 d. šią dukterinę įmonę
įsigijo „Telia Company AB“, kuri turi 88
15 % Bendrovės akcijų.
Dukterinė įmonė įgyvendina investicinį
projektą.
Ne pelno organizacija, kurią įkūrė Lietuvos
telekomunikacijų operatoriai administruoja
centrinę telefonų numerių duomenų bazę.
Asocijuota įmonė, kurią lygiomis dalimis
valdo trys Lietuvos telekomunikacijų
operatoriai, kuria momentinių mokėjimų
platformą.

Įstatinis kapitalas
Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0 29
euro. Visos akcijos yra visai apmokėtos.

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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5

Atidėjiniai
Atidėjinių judėjimas per 2018 m. sausį–birželį:

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

Restruktūrizavimo
atidėjinys
13

Atidėjinys
nuomojamos
žemės ir turto
atstatymui
10 728

Iš viso
10 741

Papildomai sudarytas atidėjinys
Panaudota suma
Likutis 2018 m. birželio 30 d.

(13)
0

(31)
10 697

(44)
10 697

Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo
planą. Restruktūrizavimo atidėjiniai buvo pilnai panaudoti 2018 metais.
Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikui, mobilaus ryšio
stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo
prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovėje montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų nuomojamuose
patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama. Šioms būsimoms
išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys nuomojamos žemės ir turto atstatymui. Bendrovė tikisi, kad
nuomojamos žemės ir turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa
atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

6

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.
2018 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2017 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 2017 m. paskaičiavo 2 mln. eurų pelno mokesčio
lengvatą. Bendrovė 2018 m. pelno mokesčio lengvatos investicijoms netaikė.

7

Vienai akcijai tenkantis pelnas
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas paskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per
laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių priemonių, potencialiai
konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis
vienai akcijai tenkantis pelnas. Abiejų ataskaitinių laikotarpių svertinis akcijų vidurkis buvo toks pat – 582 613
tūkstančių.
Sausis–birželis

Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

2018 m.

2017 m.
perskaičiuota

25 757

21 431

582 613

582 613

0,044

0,037

Telia Lietuva, AB
Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
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8

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2018 m. balandžio 25 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2017 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2018 m. gegužę išmokėta suma sudarė 40 783 tūkst. eurų arba 0 07 euro
vienai akcijai.

9

Verslo jungimai, ir teisinis įmonių sujungimas
2017 m. vasario 1 d., tęsiant sinergijos didinimo bei kaštų optimizavimo planus prie Bendrovės buvo prijungtos
100 proc. kontroliuojamos dukterinės įmonės AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“. Įmonių prijungimas buvo
apskaitytas Grupės konsoliduotose ataskaitose naudotomis apskaitinėmis vertėmis
Teisinio jungimo dieną sujungiamos įmonės grynasis turtas sudarė:
2017 m. vasario 1 d
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Prestižas
Nematerialusis turtas
Ilgalaikės palūkanas generuojančios gautinos
sumos

Trumpalaikis turtas
Iš viso turto

74 451
26 769
87 293
10 315
198 828
71 283
270 111

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai

25 850

Trumpalaikiai įsipareigojimai

85 081

Iš viso įsipareigojimų

110 931

Sujungiamos įmonės grynasis turtas

159 180

Investicijos savikaina

145 317

Teisinio sujungimo rezultatas

13 863

2016 m. sausio 4 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. AB „Omnitel“ akcijų iš AB „Telia Company“, kuri taip pat valdo
88 15 proc. Bendrovės akcijų.
Įmonės vykdė veiklą tarpusavyje susijusiuose segmentuose toje pačioje geografinėje rinkoje. Tikimasi, kad
telekomunikacijų pramonė ateityje taps labiau integruota skaitmeniniame ir glaudžiai susijusiame pasaulyje, o
pramonė išgyvens sparčius pokyčius paslaugų bei inovacijų (verslo, prekybos, socialinių, sveikatos priežiūros,
švietimo ir komunalinių paslaugų) srityse. Vadovybė mano, jog įsigijimas paskatins grynųjų pardavimų, sąnaudų
ir investicijų sąveiką, taip pat sukurs geresnį pagrindą užsakomųjų paslaugų partnerystės srityje su likusia „Telia
Company“ grupe.
Kaip to reikalauja apskaitos standartai, įsigijimo dieną buvo atlikti įsigyjamo identifikuojamo grynojo turto ir
prisiimtų įsipareigojimų tikrųjų verčių vertinimas. Vertinimą padėjo atlikti išorės konsultantai. Daugeliu atveju
tikroji vertė buvo apskaičiuota remiantis rinkos palyginamąja informacija ir vadovybės vertinimais. Klientų bazė
buvo įvertinta taikant kelių laikotarpių perteklinių pajamų skaičiavimo metodą Eur. Taip pat buvo įvertinta
investicinės naudos įtaka, kur taikytina.

Telia Lietuva, AB
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Verslo jungimai, ir teisinis įmonių sujungimas (tęsinys)
Prestižas atsirandantis dėl įsigijimo
Pirkimo kaina
Įsigyto grynojo turto tikroji vertė
Prestižas

144 107
(119 376)
24 731

Įsigijimo metu buvo pripažintas prestižas, kadangi sumokėtą pirkimo atlygį sudarė sumos, susijusios su tikėtinos
sinergijos nauda, pajamų augimu, rinkos plėtra ir darbo jėga. Šios naudos yra nepripažįstamos atskirai nuo
prestižo, nes neatitinka identifikuojamo nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.
Įsigytas turtas ir pripažįstami įsipareigojimai įsigijimo dieną

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Paskolos
Įsigytas grynasis turtas

Apskaitinė vertė

Tikroji vertė

14 489
71 564
16 453
4 473
59 331
(25 209)
(1 228)
(77 000)

14 489
74 845
79 837
4 473
59 331
(25 209)
(11 390)
(77 000)

62 873

119 376

Dukterinių įmonių įsigijimo grynasis pinigų srautas
Pirkimo atlygis, atskaitomas grynaisiais pinigais
Įsigytų dukterinių įmonių pinigai ir pinigų ekvivalentai

144 107
(14 489)

Įsigijimo pinigų srautas

129 618
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Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2018 m. birželio 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 „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis::
Sausis–birželis
2018 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso
Paslaugų pirkimas
Turto pirkimas
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:

2017 m.

3 342
3 342

2 542
2 542

12 331
7
12 338

5 865
254
5 939

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais su „Telia
Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Birželio 30 d.
2018 m.
2017 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:

223
2 430
412
3 065

251
1 513
619
2 383

20 000
1 321
89

12 000
1 192
41

21 410

13 233

2018 m. birželio 30 d. duomenimis, 15,6 tūkst. eurų tantjemų, skirtų už 2010 metus vienam Bendrovės
valdybos nariui nebuvo išmokėta.
2018 m. birželio 1 d. „Telia Company AB“ iš Bendrovės įsigijo 100 proc. Telia Global Services Lithuania, UAB
akcijų už 151 tūkst. eurų. Prieš tai 196 „Telia Lietuva“ darbuotojai, kurie teikė paslaugas „Telia Company“
įmonių grupei, buvo perkelti į Telia Global Services Lithuania, UAB ir įmonės pagrindu buvo sukurtas „Telia
Company“ įmonių grupės paslaugų centras.
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VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos
atskleidimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovas Dan Strömberg ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovas Laimonas
Devyžis, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės
ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus
Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Telia Lietuva, AB ir bendrą
konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Dan Strömberg
Vadovas

Laimonas Devyžis
Finansų vadovas

Vilnius 2018 m. liepos 19 d.
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KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Patvirtintas valdybos

Ataskaitinis laikotarpis
2018 m. sausis–birželis
Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data
Registro tvarkytojas
Įmonės kodas
LEI kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. pašto adresas
Interneto adresas

Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė)
akcinė bendrovė
1992 m. vasario 6 d.
Valstybės įmonė Registrų centras
121215434
5299007A0LO7C2YYI075
Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva
1511, (8 5) 262 1511
(8 5) 212 6665
info@telia.lt
www.telia.lt

Pagrindinės veiklos pobūdis
Nuo 2017 m. vasario 1 d. Telia Lietuva, AB tęsia TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ veiklą. 2017 m.
vasario 1 d. AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ buvo prijungtos prie TEO LT, AB, o TEO LT, AB pakeitė pavadinimą
į Telia Lietuva, AB, kuri teikia telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas iš vienų rankų Lietuvos gyventojams ir verslui.
Bendrovė yra „Telia Company AB“ (Švedija) įmonių grupės dalis. „Telia Company“ teikia telekomunikacijų paslaugas
Šiaurės ir Baltijos šalyse.
Mūsų tikslas – būti su pasauliu taip, kaip geriausia klientui. Mūsų bendros vertybės yra kompasas, kuriuo
vadovaujamės dirbdami. Dare – išdrįstame kurti naujoves, pirmauti ir būti atviri. Care – rūpinamės savo klientais,
vienas kitu ir mūsų pasauliu. Simplify – paprastiname įgyvendinimą, komandinį darbą ir savo veiklą.
Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę įtaką
turinčiu operatoriumi šiose rinkose:
- balso skambučių užbaigimo viešajame judriojo ryšio tinkle;
- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje;
- didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje;
- didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams;
- aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų;
- televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Bendrovės, Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti
Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas.
2018 m. birželio 30 d. įmonių grupę sudarė patronuojanti įmonė Telia Lietuva, AB (įregistruota 1992 m. vasario 6 d.,
įmonės kodas 121215434, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, buveinės adresas: Lvovo g. 25, LT03501 Vilnius, tel.: 1511, (8 5) 262 1511, faks.: (8 5) 212 6665, interneto adresas: www.telia.lt), patronuojančios įmonės
dukterinės ir asocijuotos įmonės.
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Bendrovės dukterinės ir asocijuotosios įmonės (2018 m. birželio 30 d. duomenys):

Įmonės
pavadinimas
Telia Customer
Service LT, UAB

UAB „Verslo
investicijos“

VšĮ „Numerio
perkėlimas“

UAB „Mobilieji
mokėjimai“

Įregistravimo data,
registro tvarkytojo
pavadinimas
1992 m. liepos 27 d.,
kodas 1104 01957,
Valstybės įmonė
Registrų centras
2008 m. lapkričio 13 d.,
kodas 3022 47778,
Valstybės įmonė
Registrų centras
2014 m. rugsėjo 5 d.,
kodas 3033 86211,
Valstybės įmonė
Registrų centras
2016 m. gruodžio 16 d.,
kodas 3044 31143,
Valstybės įmonė
Registrų centras

Kontaktiniai duomenys
Vytenio g. 18,
LT-03503 Vilnius, Lietuva
tel. (8 5) 236 8301,
faks. (8 5) 278 3322,
www.118.lt
Vytenio g. 18,
LT-03503 Vilnius, Lietuva
tel. (8 5) 262 1511,
faks. (8 5) 212 6665
Jogailos g. 9,
LT-01116 Vilnius, Lietuva

A. Tumėno g. 4,
LT-01109 Vilnius, Lietuva
tel. (8 5) 699 23530

Bendrovei
tenkanti įmonės
kapitalo dalis (%)
100,00

Bendrovei
tenkanti balsų
dalis (%)
100,00

100,00

100,00

-

50,00

33,33

33,33

Telia Customer Service LT, UAB rūpinasi Bendrovės klientų aptarnavimu ir teikia informacijos telefonu 118 paslaugą
Lietuvoje.
Dukterinė įmonė „Verslo investicijos“ įgyvendina investicinį projektą Vilniuje, Lvovo g. 21A.
Drauge su „Bitė Lietuva“ ir „Tele2“ (abi įmonės turi po 25 proc.) įsteigta VšĮ „Numerio perkėlimas“ nuo 2016 m. sausio
1 d. kartu su UAB „Mediafon“ administruoja centrinę duomenų bazę, skirtą telefono numerio perkėlimui Lietuvoje
užtikrinti.
2017 m. gruodžio 6 d. Bendrovė kartu su kitais dviem Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriais – UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB
„Tele2“ – įsigijo po 33,3 proc. UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcijų. Įmonė kuria momentinių mokėjimų platformą.
2017 m. liepą mobiliojo ryšio operatoriai gavo Europos Komisijos leidimą kartu kurti bendrą mobiliųjų mokėjimų
paslaugos teikimo platformą. 2017 m. gegužę bendrovei „Mobilieji mokėjimai“ Lietuvos bankas suteikė elektroninių
pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, reikalingą vykdyti su momentiniais mokėjimais susijusią veiklą.
2018 m. birželio 1 d. 196 „Telia Lietuva“ darbuotojai, kurie teikė paslaugas „Telia Company“ įmonių grupei, buvo perkelti
į Telia Global Services Lithuania, UAB – „Telia“ įmonių grupės paslaugų centrą Vilniuje, ir „Telia Company AB“ įsigijo
100 proc. Telia Global Services Lithuania, UAB akcijų už 151 tūkst. eurų.
Sprendimas steigti pirmąjį „Telia“ įmonių grupės paslaugų centrą Lietuvoje buvo priimtas 2017 m. rudenį. Nuspręsta
paslaugų centrą kurti veiklos nevykdančios „Telia Lietuva“ dukterinės įmonės UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
pagrindu. Dėl to 2018 m. sausio 30 d. įmonės pavadinimas buvo pakeistas į Telia Global Services Lithuania, UAB.
Bendrovė filialų ar atstovybių neturi.
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2000 m. gruodžio 1 d. Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas 112021238, adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius)
pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.
Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos Bendrovės akcijomis rinka. Nuo 2011 m. sausio
Bendrovės 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. Bendrovės akcijų simbolis Vokietijos vertybinių
popierių biržose – ZWS.
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2018 m. birželio 30 d. duomenimis į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį sąrašą įtraukti šie Bendrovės
vertybiniai popieriai (simbolis – TEL1L):
Nominali vertė
Bendra nominali
Akcijų rūšis
Akcijų skaičius vnt.
eurais
vertė eurais
Emisijos kodas
Paprastosios vardinės akcijos

582 613 138

0,29

168 957 810,02

LT0000123911

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama, nes dukterinių įmonių visos akcijos
priklauso Bendrovei. VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir UAB „Mobilieji mokėjimai“ yra valdomos kartu su UAB „Bitė Lietuva“
ir UAB „Tele2“ ir šių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama.
Informacija apie susijusių šalių sandorius
Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis yra pateikta Telia Lietuva, AB Finansinių ataskaitų už 2018 m.
birželio 30 d. pasibaigusius metus 10-oje pastaboje.
Vadovaujantis ES patvirtintais Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, su Bendrove susijusiomis šalimis
laikomos Bendrovės dukterinės įmonės, „Telia Company“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės vadovybė. Su
Bendrovės įmonių grupe susijusiomis šalimis laikomos „Telia Company“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės
vadovybė. Visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo).
Bendrovė ir jos dukterinės įmonės viena kitai teikia telekomunikacijų, kontaktų centrų ir kitas paslaugas. Bendrovės
dukterinės įmonės neturi Bendrovės akcijų.
„Telia Lietuva“ ir „Telia Lietuva“ įmonių grupė yra tiesiogiai ir netiesiogiai per didžiausią Bendrovės akcininką „Telia
Company AB“ susijusios su „Telia Company“ įmonių grupe, teikiančia telekomunikacijų paslaugas Šiaurės ir Baltijos
šalyse. Pagrindiniai „Telia Lietuva“ įmonių grupės telekomunikacijų paslaugų pirkėjai ir teikėjai yra „Telia Carrier AB“
(Švedija), „Telia Eesti AS“ (Estija), LMT (Latvija), „Telia Finland Oyj“ (Suomija).
2018 m. birželio 30 d. duomenimis, „Telia Company AB“ buvo suteikusi „Telia Lietuva“ trumpalaikę 20 mln. eurų
paskolą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, informaciją apie susijusių šalių sandorius Bendrovė
teikia savo svetainėje internete adresu www.telia.lt.
Rizikų valdymas
Bendrovės Rizikos valdymo politika riziką apibrėžia kaip bet kokį neapibrėžtumą, kuris gali reikšmingai paveikti
Bendrovės tikslus ir laukiamą rezultatų pasiekimo lygį. Bendrovėje rizikai priskiriama verslo nutrūkimo rizika, saugos
srities rizika, rizika reputacijai, finansinė rizika, reguliavimo srities rizika, etikos ir tvarumo rizika ir veiklos operacinė
rizika.
Bendrovės rizikos valdymas vystomas atsižvelgiant į ISO 31000 standarto ir COSO (angl. Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commision) įmonių rizikos valdymo sistemos (ERM) reikalavimus. Bendrovėje įdiegtas
į verslą orientuotas rizikos valdymo procesas, kurį taikant, nustatomos galimos grėsmės verslui ir sudaromi verslo
nutrūkimo prevencijos ir sudėtingų situacijų įveikimo planai. Rizikos valdymas yra pilnai integruotas į verslo planavimo
ir kontrolės procesus.
Rizikos valdymas apima vidinę ir išorinę Bendrovės aplinką, išskiriant, bet neapsiribojant, šias svarbiausias rizikos
valdymo sritis vidinėje aplinkoje: finansų valdymo, informacijos valdymo, informacinių technologijų, materialiųjų išteklių,
pajamų užtikrinimo, paslaugų ir aptarnavimo, personalo, procesų valdymo, strategijos, tinklo valdymo, ir išorinėje
aplinkoje: ekologijos, ekonominių sąlygų, konkurencijos, politikos, socialinių-kultūrinių, technologijų, teisės ir
reguliavimo, tiekėjų, vartotojų.
Apjungiant susijusias sritis, Bendrovė parengė geros praktikos principus ir taisykles išteklių rizikos, tinklo
rizikos,pajamų užtikrinimo, paslaugų ir klientų aptarnavimo rizikos, informacijos rizikos, verslo santykių, įvaizdžio ir
rinkos rizikos, teisinės rizikos ir korupcijos rizikos valdymo srityse.
2015 m. gruodžio 18 d. Bendrovė su SEB banku ir „Danske Bank“ pasirašė sutartį dėl 150 mln. eurų ilgalaikės paskolos
skirtos finansuoti „Omnitel“ akcijų įsigijimo sandorį. Iki 2018 m. birželio 30 d. Bendrovė grąžino 67,5 mln. eurų iš šios
paskolos sumos.
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2017 m. gegužę, Bendrovė pasirašė sutartį su trimis bankais – AB SEB banku (Lietuva), Danske Bank A/S (Danija) ir
Nordea Bank AB (Švedija) – dėl sindikuotos 5 metų trukmės 60 mln. eurų paskolos. Suteiktos lėšos buvo skirtos
perfinansuoti bendrovės akcininko „Telia Company“ paskolą, prieš keletą metų suteiktą bendrovei „Omnitel“, kuri
2017 m. vasario 1 d. buvo prijungta prie Bendrovės.
2018 m. birželio 30 d. duomenimis, bendra paskolų suma buvo 166,1 mln. eurų (prieš metus – 184,5 mln. eurų), o
pinigai sudarė 14,5 mln. eurų (prieš metus – 12,5 mln. eurų). Taigi grynoji skola sudarė 151,5 mln. eurų (2017 m.
birželio 30 d. – 172 mln. eurų), o grynosios skolos ir nuosavybės santykis buvo 52,1 proc. (prieš metus – 62 proc.).
Vykdydama savo veiklą, Bendrovė ir įmonių grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kuri
apima užsienio valiutų kurso riziką bei pinigų srautų ir palūkanų normos riziką, kredito rizika ir likvidumo rizika. Įmonių
grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenuspėjamumui ir siekia sumažinti
galimą neigiamą poveikį įmonių grupės finansiniams veiklos rezultatams.
Finansinės rizikos valdymą atlieka už įmonių grupės iždą atsakingi Finansų padalinio darbuotojai pagal Valdybos
patvirtintą politiką. Už įmonių grupės iždą atsakingi darbuotojai identifikuoja ir įvertina finansines rizikas glaudžiai
dirbdami su atskirais įmonių grupės padaliniais. Valdyba raštu nustato bendrus rizikos valdymo principus bei politiką,
apimančią specifines sritis, tokias kaip užsienio valiutų kursų svyravimo, palūkanų normų ir kredito riziką bei laisvų
lėšų investavimą.
Informacija apie Bendrovės finansinės rizikos valdymą yra pateikta Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių
ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus 3-ioje pastaboje.
Planai ir prognozės
2017 m. sėkmingai susidoroję su dviejų įmonių integracijos iššūkiais ir įvedę naują prekes ženklą, artimiausiems trims
metams, remdamiesi mūsų konkurenciniu pranašumu ir noru laimėti, išsikėlėme keturis pagrindinius tikslus: laimėti
mobiliojo ryšio rinkoje – būti ne šiaip didžiausiais, bet tikrais lyderiais, skaitmenizuoti kliento kelią, laimėti su unikaliu
rinkoje „Telia One“ pasiūlymu ir laimėti ryšio bei IT paslaugų verslui pasirinkime. Tai prisidės prie naujos kartos
telekomunikacijų verslo kūrimo.
Mūsų strategija nesikeičia. Viskas, ką mes darome, atspindi mūsų tikslą: būti su pasauliu taip, kaip geriausia klientui.
Tam, kad šį tikslą įgyvendintume, išsikėlėme keturis ambicingus uždavinius. Mes esame sėkmingi, jei mūsų klientai
yra lojaliausi ir labiausiai patenkinti rinkoje. Mūsų grąža akcininkams – viena didžiausių tarp lygiaverčių Europos
įmonių. Mes esame skaidraus ir atsakingo verslo etalonas. Bendrovė yra viena geriausių vietų dirbti.
Mūsų strategija remiasi nuolatine mūsų pagrindinio verslo plėtra, derinama su tikslingomis investicijomis į veiklas,
kurios stiprina mūsų pagrindinį verslą ir tuo pačiu kuria naujus verslus augančiose srityse. Siekdami stiprinti mūsų
pagrindinį verslą, kursime vertę išnaudodami kokybiško tinklo pranašumą. Užtikrinsime sklandų perėjimą nuo balso
prie duomenų perdavimo, teikdami ateities poreikius tenkinančias paslaugas. Klientų lojalumą didinsime kurdami
vienodai gerą patirtį klientui, besinaudojančiam visomis mūsų technologijomis, paslaugomis ir pardavimo kanalais.
Mūsų konkurencingumą užtikrins operacijų paprastinimas, veiklos tobulinimas tam, kad būtume lankstesni bei
veiktume efektyviai. Ieškodami galimybių, artimų mūsų pagrindinei veiklai, investuosime į sritis, kurios papildo ir/arba
sustiprina pagrindines veiklas (pavyzdžiui, duomenų perdavimą tarp įrenginių (M2M), el. sveikatą, muziką, saugumo
sprendimus, finansines paslaugas ir televiziją).
2018 m. didžiausią dėmesį teiksime mūsų klientų kelio skaitmenizavimui ir teikiamų paslaugų gerinimui, pakelsime
analitiką į naują lygį ir naudosime turimus duomenis tam, kad tikrai nuspėtume savo klientų poreikius, bei tęsime veiklos
paprastinimą ir naujų technologijų diegimą.
Tyrimų ir plėtros veikla
2018 m. mes toliau plėtojome ir tobulinome teikiamas paslaugas bei kūrėme naujus pasiūlymus, kurie apjungia
fiksuotojo ir mobiliojo ryšio technologijas. Taip pat testavome naujausias technologijas.
2018 m. sausį pristatėme „Super VDSL“ (S-VDSL) technologiją, kuri suteikia galimybę varinėmis linijomis naudotis net
iki 250 Mb/s spartos internetu. Pavyzdžiui, DSL technologija varinėmis linijomis suteikia tik iki 19 Mb/s spartą.
Skaičiuojama, kad S-VDSL technologijos suteikiama didele interneto sparta galės naudotis daugiau kaip 70 tūkst. DSL
linijas turinčių įmonių ir ypač Lietuvos regionų centrų bei mažesnių gyvenviečių, kur dauguma gyvena nuosavuose
namuose, gyventojų.
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2018 m. birželį „Telia Lietuva“ pradėjo naują išmaniosios televizijos erą Lietuvoje – pasiūlė išmaniosios televizijos
retransliacijos per mobilųjį LTE 4G tinklą visoje šalyje. Nuo šiol išmanioji „Telia“ televizija namus pasiekia ne tik laidais,
bet ir per sparčiausią mobilųjį 4G LTE tinklą, kuris dengia beveik visą apgyvendintą šalies teritoriją. IPTV per 4G ryšiu
rodo net 90 kanalų, kurių dauguma yra aukštos raiškos (HD), kaip ir laidinės prieigos atveju. Taip pat žmonės gali
valdyti transliacijas, žiūrėti dviejų savaičių įrašus, rinktis naujausius filmus videonuomoje ar serialus „Kino klube“, o
„Vaikų kampelyje“ rasti tik mažiesiems žiūrovams skirto turinio. Esame vieni pirmųjų Europoje, siūlančių tokio plataus
spektro televizijos turinį ir galimybes mobiliuoju 4G ryšiu.
Bendrovės valdymas
Pagal Bendrovės įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas.
Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkus ir atlieka priežiūros bei kontrolės
funkcijas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų
susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, vadovui bei kitiems Bendrovės
darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo
diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro šeši valdybos nariai. Valdybos
nariai renkami dvejiems metams. Valdybos pirmininką dvejiems metams renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius
renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdyba
formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.
Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal
savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas išsamiai
nustato vadovo bei padalinių vadovų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.
Bendrovė iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūčio 21 d. vertybinių popierių biržoje „Nasdaq
Vilnius“ patvirtinto, 2009 m. gruodį pakeisto ir nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojančio listinguojamų bendrovių valdymo
kodekso (toliau „Valdymo kodeksas“).
Pagal Valdymo kodekso principus visi valdybos nariai yra direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o iš
šešių valdybos narių du yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais. Valdyba dvejų metų kadencijai renka Audito
komiteto narius ir kasmet vienerių metų kadencijai – Atlyginimų komiteto narius. Visi trys Audito komiteto nariai turi
finansų ar ekonomikos išsilavinimą ir du komiteto nariai yra nepriklausomi.
Bendrovė parengė Valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymosi atskleidimą Telia Lietuva, AB,
bendrovės valdysenos ataskaitos formoje už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., ir patalpino Bendrovės
svetainėje internete adresu www.telia.lt.
Akcininkų teisės
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. 2018 m.
birželio 30 d. duomenimis, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro
582 613 138. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.
Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas
Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų. Bendrovė nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.
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Dividendai
2017 m. Bendrovės valdyba patvirtino dividendų mokėjimo politiką, kuri numato, jog Bendrovės grynosios skolos ir
EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto. Bendrovė kiekvienais metais
moka dividendus, nors iki 2017 m. neturėjo oficialiai patvirtintos dividendų mokėjimo politikos.
2018 m. gegužės 24 d. Bendrovė išmokėjo akcininkams 40,8 mln. eurų dividendų už 2017 metus, arba 0,07 euro už
vieną akciją. Remiantis įstatymais, dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. gegužės 10 d., buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai visiems
akcininkams buvo išmokėti pinigais.
Valdybos veikla
Per 2018 m. sausį–birželį įvyko keturi eiliniai ir du neeiliniai valdybos posėdžiai. Visi keturi eiliniai posėdžiai įvyko pagal
iš anksto patvirtintą valdybos posėdžių grafiką, o du neeiliniai posėdžiai buvo šaukiami vadovaujantis Bendrovės
valdybos darbo reglamente numatyta tvarka dėl neeilinių posėdžių šaukimo. Visuose valdybos posėdžiuose buvo
norminių aktų reikalaujamas kvorumas.
Per posėdžius valdyba patvirtino Bendrovės 2017 m. dvylikos mėnesių ir 2018 m. trijų mėnesių tarpinę finansinę
atskaitomybę, 2017 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2017 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektą.
Valdyba taip pat patvirtino sutartis su TV turinio teikėjais, įrangos pardavėjais, elektros tiekėjais bei susijusių šalių
sandorius su UAB „Mobilieji mokėjimai“ ir Telia Global Services Lithuania, UAB, paskyrė Rinkodaros ir komunikacijos
vadovę, patvirtino Kintamosios atlygio dalies mokėjimo ir Atlyginimų instrukcijas bei 2018 m. tikslus, išrinko Audito ir
Atlyginimų komiteto narius, patvirtino tinklo investicijų strategiją. Valdyba kontroliavo 2018 m. verslo ir investicijų plano
įgyvendinimą.
Valdybos nariai Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas atsistatydino iš valdybos nuo 2018 m.
balandžio 24 d., o juos pakeitė Agneta Wallmark, Hannu-Matti Mäkinen, Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas, kuriuos
2018 m. balandžio 25 d. į valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
2018 m. birželį valdyba bendrovės Audito komiteto nariais išrinko Agnetą Wallmark, Tomą Balžeką (nepriklausomą
valdybos narį) ir Mindaugą Glodą (nepriklausomą valdybos narį) iki šios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. iki 2019 m.
balandžio 27 dienos. Audito komiteto pirmininke išrinkta Agneta Wallmark. Prieš tai buvę Audito komiteto nariai –
Stefan Block (komiteto pirmininkas), Ole Stenkil ir Inga Skisaker (nepriklausoma valdybos narė) – atsistatydino iš
valdybos nuo 2018 m. balandžio 24 dienos.
2018 m. birželį valdyba naujai vienerių metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, Bendrovės
Atlyginimo komiteto nariais perrinko valdybos narius Henriette Wendt ir Claes Nycander, bei išrinko nepriklausomą
valdybos narį Mindaugą Glodą. Atlyginimų komiteto pirmininke išrinkta Henriette Wendt.
Per 2018 m. pirmąjį pusmetį įvyko du Atlyginimų komiteto posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti šie klausimai: „Telia
Lietuva“ vadovų komandos veiklos vertinimų už 2017 metus pasiūlymų peržiūra, atlyginimų rinkos apžvalga ir
pasiūlymai dėl 2018 m. atlyginimų peržiūros biudžeto, Atlygio ir Metinių veiklos priedų tvarkų atnaujinimas, naujai
išrinkto komiteto pirmininko rinkimai, „Telia Lietuva“ vadovų atlygio peržiūros patvirtinimas, pamainumo plano numatytų
žingsnių aptarimas, sveikatos ir saugos darbe rodiklių aptarimas. Visi komiteto nariai dalyvavo abiejuose komiteto
posėdžiuose. Abiejuose posėdžiuose pirmininkavo komiteto pirmininkė Henriette Wendt.
Per 2018 m. sausį–birželį įvyko trys Audito komiteto posėdžiai, kurių metu buvo aptartos išorinių auditorių ataskaita
dėl 2017 m. finansinių ataskaitų bei vidaus audito ir rizikų valdymo ataskaitos. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais Audito komitetas parengė rašytines nuomones dėl Bendrovės
įprastai veiklai nepriskiriamų susijusių šalių sandorių ir pateikė jas galutiniam valdybos patvirtinimui. Per 2018 m.
pirmąjį pusmetį buvo keturi susijusių šalių sandoriai, kurios svarstė Audito komitetas. Pirmuose dviejuose Audito
komiteto posėdžiuose dalyvavo visi tuometiniai komiteto nariai, o posėdžiams pirmininkavo tuometinis Audito komiteto
pirmininkas Stefan Block. Trečiajame posėdyje dalyvavo du naujai išrinkti Audito komiteto nariai – Agneta Wallmark ir
Tomas Balžekas, o trečiasis naujai išrinktas komiteto narys Mindaugas Glodas, kuris yra ir Atlyginimų komiteto narys,
dalyvavo tuo pačiu metu vykusiame Atlyginimų komiteto posėdyje. Trečiajam komiteto posėdžiui pirmininkavo naujai
išrinkta komiteto pirmininkė Agneta Wallmark.
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Informacija apie valdybos narių dalyvavimą susirinkimuose ar posėdžiuose 2018 m. (susirinkimų ar posėdžių, kuriuose
dalyvauta, skaičius):
Visuotiniai
Audito
Atlyginimų
akcininkų
Valdybos
komiteto
komiteto
susirinkimai
posėdžiai
posėdžiai
posėdžiai
Iš viso surengta susirinkimų/posėdžių

1

6

3

2

Henriette Wendt
Claes Nycander
Stefan Block (iki 2018-04-24)
Ole Stenkil (iki 2018-04-24)
Inga Skisaker (iki 2018-04-24)
Rolandas Viršilas (iki 2018-04-24)
Agneta Wallmark (nuo 2018-04-25)
Hannu-Matti Mäkinen (nuo 2018-04-25)
Tomas Balžekas (nuo 2018-04-25)
Mindaugas Glodas (nuo 2018-04-25)

1
1
1
1
1
1

6
6
4
4
2
2
2
2
2
2

neaktualu
neaktualu
2
2
2
neaktualu
1
neaktualu
1
-

2
2
neaktualu
neaktualu
neaktualu
1
neaktualu
neaktualu
neaktualu
1

2018 m. balandžio 25 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dalyvavo valdybos
pirmininkė Henriette Wendt, valdybos narys Claes Nycander, visi keturi kandidatai į valdybos narius – Agneta
Wallmark, Hannu-Matti Mäkinen, Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas – bei tuometinis Bendrovės vadovas Kęstutis
Šliužas.
2018 m. balandžio 25 d. akcininkai nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams, kurie iš valdybos
atsistatydino nuo 2018 m. balandžio 24 d., – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirta po 15 640 eurų tantjemų už
2017 metus, iš viso tantjemoms skirta 31 280 eurų. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis, 15,6 tūkst. eurų tantjemų
paskirtų už 2010 metus nebuvo išmokėta vienam valdybos nariui, kuris nepateikė Bendrovei prašymo raštu.
Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, visi šeši
valdybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais). Keturi valdybos nariai atstovauja
„Telia Company AB“, o du valdybos nariai – Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas laikomi nepriklausomais valdybos
nariais.
Valdybos nariai (2018 m. birželio 30 d. duomenys)
Henriette Wendt (g. 1969 m.) – valdybos pirmininkė, valdybos narė nuo 2017 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia
Company AB“), Atlyginimų komiteto pirmininkė. Išsilavinimas: ESSEC verslo mokyklos Paryžiuje (Prancūzija) verslo
administravimo magistrė ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) ekonomikos bakalaurė. Darbovietė – „Telia Company
AB“ (Švedija) vyresnioji viceprezidentė, LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio vadovė iki 2018 m. birželio 1 dienos.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narė. Henriette Wendt „Telia Lietuva“
akcijų neturi. Turi 8 500 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijų. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc.
kokios nors įmonės kapitalo.
Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito
komiteto pirmininkė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos
bakalaurė ir Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Darbovietė – „Telia Company
AB“ (Švedija) viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“
(Švedija) valdybos pirmininkė ir „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybos narė. Agneta Wallmark „Telia
Lietuva“ akcijų neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Claes Nycander (g. 1963 m.) – valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2015 m.
balandžio 29 d. ir 2017 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas:
Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros
inžinerijos magistras, Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir
Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Grupės
paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas, atsakingas už Specialius projektus bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių
grupę (LED). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers
Sweden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Company Danmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Systecon
AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos
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narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Claes Nycander „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi ir neturi
akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“).
Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos
universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Darbovietė – „Telia Company AB“
(Švedija) Investicijų į dukterines įmones (Corporate Holdings) padalinio viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija)
valdybos narys, „Turkcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybos narys ir „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys.
Hannu-Matti Mäkinen „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc.
kokios nors įmonės kapitalo.
Tomas Balžekas (g. 1977 m.) –valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė
„Telia Company AB“), Audito komiteto narys. Išsilavinimas: „Concordia University“, Viskonsinas, JAV, Finansų verslo
administravimo magistras (MBA), „Concordia University“, Viskonsinas, JAV, Tarptautinio verslo bakalauras (BA) ir
„Concordia International University“, Estija, Tarptautinio verslo bakalauras. Darbovietė – UAB „Media bitės“ generalinis
direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Media bitės“ savininkas (51 proc.), UAB „Media bitės“ dukterinės
įmonės UAB „Mano daktaras“ direktorius, UAB „Balžeko bitės“ savininkas (100 proc.), UAB „Lions share“ savininkas
(24 proc.), UAB „InsurTech solutions“ akcininkas (18 proc.), VšĮ „Kino pasaka“ steigėjas ir dalininkas (50 proc.), VšĮ
„Tiriamosios žurnalistikos centras“ dalininkas (100 proc.) ir VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos narys.
Tomas Balžekas „Telia Lietuva“ akcijų neturi
Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį
pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlyginimų komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for
Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos
fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Darbovietė – UAB „Nextury Ventures“ partneris ir generalinis
direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Energijos sprendimų centro“ valdybos narys, Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys, Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas,
MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) bei startuolių UAB „Sharecruit“, UAB „Baltic Arrow“ ir UAB „Airthemes“
direktorius. Mindaugas Glodas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Vadovų komanda (2018 m. birželio 30 d. duomenys)
2018 m. liepos 3 d. valdyba paskyrė Dan Strömberg naujuoju „Telia Lietuva“ vadovu nuo 2018 m. liepos 4 dienos.
Kęstutis Šliužas iš Bendrovės vadovo pareigų atsistatydino nuo 2018 m. liepos 3 dienos.
Kęstutis Šliužas (g. 1972 m.) – Bendrovės vadovas nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. liepos 3 dienos.
Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) bakalauras ir magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia
Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų komandos narys, UAB „Mobieji
mokėjimai“ stebėtojų tarybos narys, Kauno technologijos universiteto (Lietuva) tarybos narys, „Vilnius Tech Park“
(Lietuva) tarybos narys, „Investors' Forum“ (Lietuva) valdybos narys, „Baltic Institute of Corporate Governance“
valdybos narys ir „Jaunųjų vadovų organizacijos“ (Young Presidents' Organization) atstovybės Lietuvoje valdybos
narys. Kęstutis Šliužas „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios
nors įmonės kapitalo.
Dan Strömberg (g. 1958 m.) – Bendrovės vadovas nuo 2018 m. liepos 4 dienos. Išsilavinimas: IHM verslo mokyklos
/ Stokholmo universiteto (Švedija) finansų studijos ir IHM verslo mokyklos (Švedija) rinkodaros studijos. Dalyvavimas
kitų įmonių veikloje – „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas. Dan Strömberg „Telia
Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Mindaugas Ubartas (g. 1978 m.) – Verslo klientų vadovas nuo 2017 m. balandžio. Išsilavinimas – Vytauto Didžiojo
universiteto (Lietuva) vadybos fakulteto bakalauras ir magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – asociacijos
„INFOBALT“ (Lietuva) valdybos narys. Mindaugas Ubartas „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Jis yra vienintelis UAB
„Galvaninė chemija“ (Lietuva) akcininkas.
Haval van Drumpt (g. 1971 m.) – Privačių klientų vadovas nuo 2018 m. sausio 1 dienos. Išsilavinimas: Stokholmo
ekonomikos mokyklos (Švedija) Strategijos ir verslo valdysenos studijos, Verslo universitetas „Företagsuniversitetet“
Stokholme (Švedija) rinkodaros diplomas ir IHM verslo mokykla Stokholme (Švedija) klientų vadybos studijos. Kitų
įmonių veikloje nedalyvauja. Haval van Drumpt „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų
daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
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Andrius Šemeškevičius (g. 1976 m.) – Technologijų vadovas nuo 2014 m. rugpjūčio 18 dienos. Išsilavinimas –
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinierinės informatikos bakalauras ir magistras. Kitų įmonių veikloje
nedalyvauja. Andrius Šemeškevičius turi 8761 „Telia Lietuva“ akciją ir tai sudaro 0,0015 proc. bendro Bendrovės akcijų
ir balsų skaičiaus. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Laimonas Devyžis (g. 1982 m.) – Finansų vadovas nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Išsilavinimas: ACCA (Association
of Chartered and Certified Accountants) (Glazgas, Jungtinė Karalystė) ir Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje
(Stockholm School of Economics in Riga) (Latvija) ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras. Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje: UAB „LD corporate consulting“ (Lietuva) direktorius ir 100 proc. akcijų savininkas, UAB „Mobilieji
mokėjimai“ (Lietuva) valdybos narys. Laimonas Devyžis „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie
sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Ramūnas Bagdonas (g. 1974 m.) – Žmogiškųjų išteklių vadovas nuo 2014 m. birželio 1 dienos. Išsilavinimas: Vytauto
Didžiojo universiteto (Lietuva) verslo administravimo ir vadybos magistras; „Baltic Management Institute (BMI)“
(Lietuva) verslo vadybos (EMBA) magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų komandos narys, atsakingas už žmogiškuosius išteklius, Personalo
valdymo profesionalų asociacijos (Lietuva) valdybos narys ir VĮ Lietuvos oro uostai (Lietuva) valdybos narys. Ramūnas
Bagdonas „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Turi 450 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijų. Jis neturi akcijų paketų, kurie
sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Giedrė Kaminskaitė-Salters (g. 1978 m.) – Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė nuo 2015 m. gruodžio 7 d. bei
Vyriausia analitikos vadovė nuo 2018 m. gegužės 1 dienos. Išsilavinimas: Mastrichto universiteto (Nyderlandai) teisės
mokslų daktarė, BPP Law School (Jungtinė Karalystė) advokato diplomas, Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė)
Rusijos ir Rytų Europos studijų magistrė ir Londono ekonomikos mokyklos (London School of Economics) (Jungtinė
Karalystė) tarptautinių santykių bakalaurė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų komandos narė, atsakinga už teisės klausimus, LMT SIA (Latvija)
stebėtojų tarybos narė, UAB „Litexpo“ (Lietuva) valdybos pirmininkė ir asociacijos „Lyderė“ (Lietuva) valdybos narė.
Giedrė Kaminskaitė-Salters „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc.
kokios nors įmonės kapitalo.
Vaida Jurkonienė (g. 1971 m.) – Rinkodaros ir komunikacijos vadovė nuo 2018 m. vasario 12 dienos. Išsilavinimas:
Kauno technologijos universiteto verslo administravimo pagal Norvegijos verslo mokyklos (Norwegian Business
School) BI programą bakalaurė ir Kauno technologijos universiteto ekonomikos magistro studijos. Kitų įmonių veikloje
nedalyvauja. Vaida Jurkonienė „Telia Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc.
kokios nors įmonės kapitalo.
Mantas Goštautas (g. 1981 m.) – Verslo vystymo vadovas nuo 2015 m. rugpjūčio 17 dienos. Išsilavinimas: „Baltic
Management Institute (BMI)“ (Lietuva) verslo vadybos (EMBA) magistras, CIMA (Chartered Institute of Management
Accounting) (Londonas, Jungtinė Karalystė) Verslo apskaitos sertifikatas ir Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje
(Stockholm School of Economics in Riga) (Latvija) Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras. Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje – „Vilnius Tech Park“ (Lietuva) Atrankos komiteto narys. Mantas Goštautas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Vytautas Bučinskas (g. 1974 m.) – Operacinės veiklos efektyvumo vadovas nuo 2017 m. gruodžio 15 dienos.
Išsilavinimas: Kauno technologijos universiteto (Lietuva) gamybos vadybos bakalauras ir marketingo magistras ir
„Baltic Management Institute (BMI)“ (Lietuva) verslo vadybos (EMBA) magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
Kibernetinio saugumo tarybos narys (Lietuva), asociacijos „INFOBALT“ (Lietuva) Kibernetinio saugumo grupės
pirmininko pavaduotojas, ETNO (European Telecommunications Network Operator’s Association) Tinklo ir paslaugų
saugumo bei apgavysčių kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas. Vytautas Bučinskas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Per 2018 m. sausį–birželį Bendrovė neskyrė valdybos ir vadovų komandos nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir
laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas. Taip pat Bendrovės valdybos ir vadovų komandos nariai
negavo atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno iš Bendrovės dukterinių įmonių.
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Darbuotojai
„Telia Lietuva“ įmonių grupės darbuotojų skaičius:
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

2018-06-30
2 722
2 469

2017-06-30
3 104
2 817

Pokytis (%)
(12,3)
(12,4)

Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus, neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys darbuotojai,
o ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius.
„Telia Lietuva“ įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:
Įmonės pavadinimas
Telia Lietuva, AB
Telia Customer Service LT, UAB

2018-06-30
2 003
719
2 722

2017-06-30
2 219
885
3 104

Pokytis
(216)
(166)
(382)

2018 m. birželio 1 d. 196 „Telia Lietuva“ darbuotojai, kurie teikė paslaugas „Telia Company“ įmonių grupei, buvo perkelti
į Telia Global Services Lithuania, UAB – „Telia“ įmonių grupės paslaugų centrą Vilniuje, ir tą pačią dieną „Telia
Company AB“ įsigijo 100 proc. Telia Global Services Lithuania, UAB iš „Telia Lietuva“.
2018 m. birželio 30 d. galiojusi Bendrovės kaip darbdavio, ir Bendrovės darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo profesinių
sąjungų jungtinės atstovybės, Kolektyvinė sutartis įsigaliojo 2007 m. balandžio 25 dieną.
Kolektyvinė sutartis taikoma tik Bendrovės darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostatos yra palankesnės nei
individualios darbo sutarties tos pačios nuostatos, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Jei Kolektyvinės
sutarties nuostatos yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu priimti nauji teisės aktais, taikomos
Kolektyvinės sutarties nuostatos. Daugiau informacijos apie Kolektyvinės sutarties sąlygas pateikta 2017 m.
Bendrovės konsoliduotame metiniame pranešime.
Jau keletą metų Bendrovė papildomu sveikatos draudimu draudžia visus Bendrovės bei ilgiau dirbančius dukterinės
įmonės Telia Customer Service LT, UAB darbuotojus. Darbuotojai taip pat turi galimybę apdrausti savo šeimos narius
– vaikus ir sutuoktinius.
Bendrovė su „SEB investicijų valdymu“ turi sutartį dėl Bendrovės darbuotojų pensijų kaupimo III pakopos pensijų
fonduose. Daugiau nei metus Bendrovėje dirbantys darbuotojai gali dalyvauti programoje „Kaupk su Telia“. Programos
esmė – darbdavio skiriamos lėšos kaupiamos viename iš darbuotojo pasirinktų „SEB investicijų valdymo“ III pakopos
pensijų fondų. Visiems programoje dalyvaujantiems darbuotojams Bendrovė kas mėnesį skiria 8 eurus, kurie
pervedami į darbuotojo pasirinktą fondą. Darbuotojai prie pensijų kaupimo gali prisidėti ir savo lėšomis, skirdami
papildomai 1 ar 2 proc. nuo savo pareiginio atlyginimo, o įmonė į pensijų fondą taip pat perveda papildomą įmoką,
atitinkančią darbuotojo skiriamą atlyginimo dalį.
2018 m. birželį per „Verslo žinių“ surengtus rinkimus „Telia Lietuva“ antrus metus iš eilės pripažinta Geidžiaumiausiu
metų darbdaviu. Bendrovė taip pat laimėjo Geidžiamiausio technologijų sektoriaus darbdavio titulą.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos
atskleidimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovas Dan Strömberg ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovas
Laimonas Devyžis, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame Telia Lietuva, AB konsoliduotame šešių
mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2018 m. birželio 30 d., pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos
apžvalga, Bendrovės ir bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais
susiduriama, aprašymu.

Dan Strömberg
Vadovas

Laimonas Devyžis
Finansų vadovas
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