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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS 
 
2019 m. trečiasis ketvirtis*: 

- Bendros pajamos sudarė 100,2 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 96,4 mln. eurų, 

padidėjo 3,9 procento. 

- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus 

vienkartinių sąnaudų, – 33,9 mln. eurų, sumažėjo 1,5 proc. ir siekė 33,4 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus 

vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 7,4 procento. 

- Laikotarpio pelnas buvo 13,2 mln. eurų ir, palyginti su 16 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 17,9 procento. 

 

2019 m. devyni mėnesiai*: 

- Bendros pajamos sudarė 281,3 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių pajamomis – 279,7 mln. 

eurų, padidėjo 0,6 procento. 

- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičiavus 

vienkartinių sąnaudų, – 95,7 mln. eurų, padidėjo 0,8 proc. ir siekė 96,4 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus 

vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 5 procentais. 

- Laikotarpio pelnas buvo 37,8 mln. eurų ir, palyginti su 41,2 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 8,3 procento. 

- Laisvieji pinigų srautai sudarė 43,7 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių laisvaisiais pinigų 

srautais – 32,3 mln. eurų, padidėjo 35,2 procento. 

 

Vadovybės komentaras: 

2019 m. trečiojo ketvirčio pajamos viršijo 100 mln. eurų ir buvo didžiausios nuo fiksuotojo ir mobiliojo verslų apjungimo 

po vienu „Telia“ prekės ženklu daugiau nei prieš dvejus metus. Kita vertus, netrūksta ir iššūkių kuriuos atneša senųjų 

sistemų paveldas, įtempta konkurencinė aplinka ir bendras rinkos augimo lėtėjimas. Dėl to turime imtis papildomų 

priemonių tam, kad didintume veiklos efektyvumą ir išlaikytume pelningumą. 

 

Didelę teigiamą įtaką rezultatams darė „Telia One“ pasiūlymas, kuris apjungia fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas. 

Per metus „Telia One“ vartotojų skaičius padidėjo daugiau nei du kartus ir rugsėjo pabaigoje siekė 54 tūkstančius. 

 

Stebime didėjančią legalaus ir aukštos kokybės TV turinio paklausą. Rugsėjį, bendradarbiaudami su didžiausiu Lietuvos 

naujienų portalu „Delfi“, išmaniosios TV vartotojams pasiūlėme naują „Delfi TV“ kanalą. Nuo gegužės „Telia“ TV 

abonentai gali naudotis daugiau nei 13 tūkst. filmų ir serialų turinčia „TVPlay Premium“ videoteka. Per metus video 

nuomos paslaugos vartojimas padidėjo trečdaliu, o HBO turinio abonentų skaičius padidėjo daugiau nei 7 kartus. 

 

Išskirtinis HBO ir „TVPlay Premium“ turinys kartu su „Telia One“ pasiūlymu padėjo pritraukti naujų klientų. Per 

paskutinius dvylika mėnesių: 

- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,2 proc. – iki 290 tūkst., 

- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 5,7 proc. – iki 240 tūkstančių. 

 

Nauji klientai, daugiau kokybiško TV turinio, didėjantis mobiliųjų duomenų srautas ir didelė modernių įrenginių paklausa 

lėmė tai, kad Bendrovės pajamos didėjo. Per 2019 m. devynis mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus: 

- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 15,7 proc.,  

- pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 10,6 proc., 

- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 10,5 proc., 

- pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,7 procento. 

 

Nuolatinės investicijos į fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklus duoda vaisių: remiantis naujausiais Ryšių reguliavimo 

tarnybos (RRT) matavimais, vidutinė „Telia“ 4G tinklo sparta šiuo metu yra didžiausia Lietuvoje ir siekia 74,2 Mb/s. 

Bendros investicijos į tinklo modernizavimą per 2019 m. devynis mėnesius sudarė 29,2 mln. eurų.  

 

Investicijoms į IT sistemas pagal verslo transformacijos programą skirta 8,1 mln. eurų. 2019 m. liepą baigėme privačių 

balso telefonijos, plačiajuosčio interneto ir TV paslaugų klientų perkėlimą į naują SAP klientų aptarnavimo sistemą. Kitas 

svarbus etapas siekiant gerinti klientų aptarnavimą bus mobiliojo ryšio vartotojų perkėlimas į naują integruotą sistemą. 

 

Rugsėjį dalyvavome diskusijų festivalyje „Būtent!”: pristatėme tvarios veiklos iniciatyvas, organizavome programavimo 

dirbtuves bei inžinerijos zoną, kur parodėme kaip internetas ir mobiliosios technologijos keičia mūsų kasdienį gyvenimą. 

 

PASTABA. * TFAS 16 „Nuoma“ taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo įtakos 2019 m. finansinėms ataskaitoms. Palyginama 2018 

m. informacija nebuvo koreguota. Žr. Finansinių ataskaitų pastabą 1. 



 
(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
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PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI 

 Sausis–rugsėjis   

Finansų rodikliai 2019 m.* 2018 m.  Pokytis (%) 

     

Pajamos 281 312 279 707  0,6 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų 96 434 95 675  0,8 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%) 34,3 34,2   

EBITDA 94 918 94 512  0,4 

EBITDA marža (%) 33,7 33,8   

EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų 45 140 48 581  (7,1) 

EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%)  16,0 17,4   

Veiklos pelnas (EBIT)  43 624 47 418  (8,0) 

Veiklos pelno (EBIT) marža (%)  15,5 17,0   

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių  41 781 47 353  (11,8) 

Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%) 14,9 16,9   

Laikotarpio pelnas  37 762 41 197  (8,3) 

Laikotarpio pelno marža (%)  13,4 14,7   

Pelnas vienai akcijai (Eur) 0,065 0,071   

Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)  582 613 582 613  - 

Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur) 1,170 1,130  3,5 

Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje 681 657 658 353  3,5 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos  109 331 77 033  41,9 

Laisvieji pinigų srautai  43 722 32 348  35,2 

 

Veiklos rodikliai 2019-09-30 2018-09-30  Pokytis (%) 

     

Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.): 1 339 1 398  (4,2) 

- reguliaraus mokėjimo (tūkst.) 1 059 1 120  (5,4) 

- išankstinio mokėjimo (tūkst.) 280 278  0,7 

Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.): 415 409  1,5 

- šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.) 290 273  6,2 

- varinės prieigos (DSL) (tūkst.) 125 136  (8,1) 

Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.) 309 372  (16,9) 

Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (tūkst.) 240 227  5,7 

Darbuotojų skaičius  2 386 2 703  (11,7) 

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius  2 176 2 452  (11,3) 

 

Santykiniai rodikliai** 2019-09-30* 2018-09-30   

     

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 13,1 13,5   

Vidutinė turto grąža (%) 10,1 10,9   

Nuosavybės pelno norma (%) 16,3 18,2   

Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%) 36,8 29,6   

Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%) 14,5 18,8   

Grynosios skolos ir EBITDA santykis 1,03 1,16   

Skolos koeficientas (%) 42,5 48,1   

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 48,4 55,0   

Bendras likvidumo koeficientas (%) 108,4 121,2   

Turto apyvartumas (%) 64,7 67,8   

Kapitalo ir turto santykis (%) 52,0 54,8   

Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis 13,3 11,9   

 
PASTABOS: * TFAS 16 „Nuoma“ taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo įtakos 2019 m. finansinėms ataskaitoms. Palyginama 
2018 m. informacija nebuvo koreguota. Žr. Finansinių ataskaitų pastabą 1. **Santykinių rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika 
yra pateikti Bendrovės svetainėje internete adresu: https://www.telia.lt/investuotojams/finansiniai-rezultatai 

https://www.telia.lt/investuotojams/finansiniai-rezultatai
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Pajamų struktūra pagal 

paslaugas 

Liepa–rugsėjis  Pokytis 

(%) 

 Sausis–rugsėjis  Pokytis 

(%) 2019 m. 2018 m.   2019 m. 2018 m.  

          

Fiksuotojo ryšio paslaugos 44 332 45 066  (1,6)  126 901 136 130  (6,8) 

Balso telefonijos paslaugos 13 484 15 765  (14,5)  35 718 47 331  (24,5) 

Interneto paslaugos 14 127 14 471  (2,4)  42 380 43 532  (2,6) 

Duomenų perdavimo ir su 

tinklu susijusios paslaugos 4 656 4 803  (3,1)  14 038 14 297  (1,8) 

TV paslaugos 7 827 6 427  21,8  22 502 19 455  15,7 

IT paslaugos 2 945 2 556  15,2  8 308 7 517  10,5 

Kitos paslaugos 1 293 1 044  23,9  3 955 3 998  (1,1) 

Mobiliojo ryšio paslaugos 33 316 31 440  6,0  94 929 89 780  5,7 

Mažmeninės mobiliojo ryšio 

paslaugos 26 713 25 467  4,9  
77 910 73 686  5,7 

Kitos mobiliojo ryšio 

paslaugos 6 603 5 973  10,5  
17 019 16 094  5,7 

Įrangos pardavimas 22 547 19 929  13,1  59 482 53 797  10,6 

          

Iš viso 100 195 96 435  3,9  281 312 279 707  (0,6) 

 

PAJAMOS 

 

Bendros konsoliduotos pajamos 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo 100,2 mln. eurų, ir palyginti su 2018 m. trečiojo 

ketvirčio bendromis pajamomis – 96,4 mln. eurų, padidėjo 3,9 proc., nes toliau didėjo pajamos iš mobiliojo ryšio, 

televizijos, IT paslaugų ir įrangos pardavimo. 

 

Bendros 2019 m. devynių mėnesių pajamos buvo 281,3 mln. eurų, ir palyginti su to paties laikotarpio pajamomis 

prieš metus – 279,7 mln. eurų, sumažėjo 0,6 procento. Per metus bendros 2019 m. sausio–rugsėjo pajamos, 

neįskaičiavus pajamų iš balso tranzito paslaugų, padidėjo 3,5 procento. 

 

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 45,1 ir 33,8 proc. bendrų 2019 m. devynių 

mėnesių pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 21,1 procento. 

 

Pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 59,5 proc., iš verslo klientų – 38,7 proc., o kitos pajamos – 

1,8 proc. bendrų 2019 m. sausio–rugsėjo pajamų. 

 

Per paskutinius dvylika mėnesių bendras klientų, kurie pasinaudojo pasiūlymo „Telia One“ teikiamu pranašumu – 

daugiau spartos, daugiau duomenų ir daugiau TV turinio tiems, kas naudojasi „Telia Lietuva“ fiksuotojo ir mobiliojo 

ryšio paslaugomis, skaičius padidėjo daugiau nei du kartus ir 2019 m. rugsėjo pabaigoje siekė 54 tūkst. (prieš metus 

– beveik 25 tūkstančiai). 

 

2019 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė pakeitė aktyvių mobiliojo ryšio klientų traktavimą ir sumažino reguliaraus 

mokėjimo paslaugos vartotojų skaičių 114 tūkst. abonentų. Dėl to, nepaisant 47 tūkst. naujų paslaugos vartotojų, 

reguliaraus mokėjimo paslaugos vartotojų skaičius per 2019 m. sausį–rugsėjį sumažėjo 67 tūkst., bet išankstinio 

mokėjimo paslaugos abonentų skaičius padidėjo 17 tūkstančių. Per paskutinius dvylika mėnesių, reguliaraus 

mokėjimo paslaugų abonentų skaičius sumažėjo 61 tūkst., o išankstinio mokėjimo padidėjo 2 tūkstančiais. Per metus 

bendras aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičius sumažėjo 59 tūkstančiais. 

 

Nepaisant to, dėl išaugusio mobiliųjų duomenų srauto 2019 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių pajamos iš 

mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų, palyginti su praėjusių metų duomenis, padidėjo atitinkamai 4,9 ir 5,7 procento. 

 

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 tik iš tarptinklinio 

ryšio mokesčių iš šalies lankytojų padidėjo 17,8 procento. Po to, kai Europos Sąjungoje 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. 

 



 
(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
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Nuo 2019 m. gegužės 15 d. įsigaliojo Europos elektroninių ryšių kodeksas (EERK), nustatantis naujas reguliavimo 

taisykles Europos telekomunikacijų bendrovėms. Šiame kodekse nustatyta, kad maksimali kaina tarp ES šalių 

vykdomiems skambučiams ir siunčiamoms SMS žinutėms negali viršyti 19 centų už minutę ir 6 centų už SMS (be 

PVM). Tai reiškia, kad tarifai skambinantiems ir rašantiems SMS žinutes į kitas ES ir EEE valstybes sumažėjo net iki 

80 procentų. 

 

Per 2019 m. sausį–rugsėjį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 45 tūkst., o per paskutinius dvylika 

mėnesių – 63 tūkstančiais. Per metus bendras mažmeninių pokalbių srautas sumažėjo 15,3 procento. Dėl to, per 

2019 m. devynis mėnesius pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių 

pajamomis, sumažėjo 16,6 procento. Per 2019 m. sausį–rugsėjį pajamos iš nedidelės maržos balso tranzito 

paslaugų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 33,2 proc. ir dėl to bendros pajamos iš balso 

telefonijos paslaugų sumažėjo 24,5 procento. 

 

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio 

pajamomis, sumažėjo 15,9 proc., o pajamų iš balso tranzito paslaugų – 12,6 procento. 2019 m. trečiojo bendros 

pajamos iš balso telefonijos paslaugų buvo 14,5 proc. mažesnės nei prieš metus. 

 

Per 2019 m. sausį–rugsėjį plačiajuosčio interneto vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B 

technologijas skaičius padidėjo 13 tūkst., tačiau plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų 

skaičius sumažėjo 7 tūkstančiais. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi ir didmeninės 

prieigos) vartotojų skaičius padidėjo 6 tūkstančiais. 

 

Per paskutinius dvylika mėnesių, bendras plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi ir didmeninės prieigos) 

vartotojų skaičius padidėjo 6 tūkstančiais. Šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 17 tūkst. ir 

2019 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 290 tūkst., o per varinę prieigą teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 11 

tūkst. – iki 125 tūkstančių. 2019 m. rugsėjo pabaigoje beveik 70 proc. visų 415 tūkst. Bendrovės plačiajuosčio 

interneto (neįskaičiavus Wi-Fi ir didmeninės prieigos) 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. 2019 m. rugsėjo pabaigoje daugiau beveik 20 tūkst. varinės prieigos vartotojų buvo perjungti iš DSL į S-

VDSL technologiją ir daugiau nei 47 tūkst. vartotojų gali būti perjungta. 

 

2019 m. „Telia Lietuva“ pradėjo nemokamai atnaujinti namų interneto maršrutizatorius. Pirmenybė teikiama 

klientams, kurių turimi maršrutizatoriai buvo pakeisti seniausiai. Numatoma keisti tiek DSL, tiek šviesolaidinio 

interneto klientų naudojamą įrangą. Vienas naujųjų maršrutizatorių privalumas yra tas, kad jie „Wi-Fi“ ryšį užtikrina 

naudodami 2,4 GHz ir 5GHz dažnių juostas. Todėl belaidis internetas namuose veikia dar greičiau ir stabiliau, jam 

mažiau trukdo aplinkiniai „Wi-Fi“ tinklai.  

 

Palyginti su 2018 m. atitinkamų laikotarpių duomenimis, pajamų tik iš duomenų perdavimo paslaugų per 2019 m. 

trečiąjį ketvirtį ir devynis mėnesius sumažėjo atitinkamai 3,2 ir 4 procentais. Per 2019 m. liepą–rugsėjį pajamų tik iš 

su tinklu susijusių paslaugų sumažėjo 2,8 proc., tačiau per 2019 m. devynis mėnesius padidėjo 1,3 procento. 

 

Per 2019 m. sausį–rugsėjį išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 10 tūkst., o per 

paskutinius dvylika mėnesių – 13 tūkst., ir 2019 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 240 tūkstančių. 

 

2018 m. rugsėjį Bendrovė nutraukė skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos teikimą. Dauguma DVB-

T paslaugos vartotojų pasirinko pažangesnę išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugą per laidinį ar 4G mobilųjį tinklą. 

2018 m. birželį vietoje senosios antžeminės skaitmeninės televizijos nutolusiose ar kaimo vietovėse, kur nėra laidinės 

prieigos, Bendrovė pasiūlė išmaniosios televizijos retransliacijas per mobilųjį LTE 4G tinklą. 

 

Nuo 2019 m. gegužės išmanioji televizija, siūlanti HBO sukurtus filmus ir serialus, pasipildė „TVPlay Premium“ turiniu. 

„TVPlay Premium“ mediateką sudaro daugiau nei 13 tūkst. turinio vienetų lietuvių ir užsienio kalbomis. Šios 

paslaugos mėnesinis mokestis siekia 6,90 euro. Išmaniosios „Telia“ televizijos vartotojai tuo pačiu metu kaip visas 

pasaulis galėjo žiūrėti garsiausias šių metų HBO premjeras – paskutines „Sostų karų“ („Game of Thrones“) serijas, 

mini serialus „Černobilis“ ir „Jekaterina Didžioji“. 

 

2019 m. rugsėjį Bendrovė TV paslaugos vartotojams pasiūlė didžiausio Lietuvoje naujienų portalo „Delfi“ kuriamą 

televizijos kanalą „Delfi TV“. Anksčiau „Delfi TV“ buvo transliuojama tik internetu. 
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Pajamas iš IT paslaugų sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieglobos 

paslaugų, teikiamų šalies ir užsienio įmonėms. 

 

Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: informacijos telefonu 118 teikimas 

išoriniams klientams, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos. 

 

2019 m. rugsėjį Bendrovė pasirašė sutartį su Kauno m. savivaldybės administracija dėl daugiau nei 234 vaizdo 

stebėjimo kamerų įrengimo ir priežiūros 31 Kauno erdvėje. Sutarties vertė – 700 tūkst. eurų. Kaunas tapo dvyliktu 

Lietuvos miestu kuriame „Telia Lietuva“ įrengė ar baigia įrengti vaizdo stebėjimo sistemas. 

 

Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip 

kitas pelnas (nuostolis). Per 2018 m. devynis mėnesius vienkartinis pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 424 

tūkst. eurų. 

 

RINKA 

 

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2019 m. antrąjį 

ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 1,3 proc., o palygint i su 2018 m. 

antruoju ketvirčiu padidėjo 0,5 proc. – iki 175 mln. eurų. 

 

Bendros 2019 m. pirmojo pusmečio rinkos pajamos sudarė 348 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. pirmojo pusmečio 

pajamomis – 343 mln. eurų, padidėjo 1,6 procento. 

 

„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant 

pajamas, per ketvirtį padidėjo 0,14 procentinio punkto ir 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 38,5 procento. 

 

 

Rinkos dalis (proc.), 

skaičiuojant vartotojus  

Rinkos dalis (proc.),  

skaičiuojant pajamas 

2019 m.  

II ketv. 

Pokytis per metus 

(proc. punkt.)  

2019 m.  

II ketv. 

Pokytis per metus 

(proc. punkt.) 

      

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 82,0 (2,7)  87,6 (3,1) 

Mobiliojo telefono ryšio paslaugos 27,6 (2,0)  27,0 (0,5) 

Fiksuotojo interneto paslaugos 52,1 0,2  59,8 (1,1) 

Mobiliojo interneto paslaugos 28,1 (0,9)  27,9 (1,5) 

Mokamos televizijos paslaugos 35,3 0,4  42,4 1,7 

Duomenų perdavimo paslaugos n/d n/d  64,0 (2,2) 

 

Pagal RRT ataskaitos duomenis 2019 m. birželio 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 49,2 (prieš metus – 45,4) 

interneto prieigos abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 50,1 (2018 m. – 52) mokamos televizijos abonentų. 

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 130,8 (prieš metus – 133,8), o fiksuotojo 

telefono ryšio linijų skaičius šimtui namų ūkių sudarė 28,1 (prieš metus – 33,2) linijų. 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS 

 

Per 2019 m. liepą–rugsėjį prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir 

paslaugų savikaina, padidėjo 8,6 proc. dėl didesnio įrangos pardavimo ir didesnių išlaidų už TV turinį. Nepaisant to, 

2019 m. devynių mėnesių prekių ir paslaugų savikaina buvo 2,1 proc. mažesnė nei prieš metus. 

 

2019 m. trečiojo ketvirčio veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinių sąnaudų), 

palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio veiklos sąnaudomis, buvo 4 proc. didesnės. 2019 m. sausio–rugsėjo veiklos 

sąnaudos buvo 4,7 proc. didesnės nei prieš metus dėl didesnių su darbuotojais susijusių ir kitų sąnaudų 2019 metais. 

 

2019 m. liepą–rugsėjį su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų išeitinėms 

išmokoms) buvo 13,9 proc. didesnės nei su darbuotojais susijusios sąnaudos prieš metus. 2019 m. devynių mėnesių 

su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų išeitinėms išmokoms) buvo 3,9 proc. 

didesnės nei 2018 m. devynių mėnesių tos pačios sąnaudos. Per 2019 m. liepą–rugsėjį vienkartinės su darbuotojais 

susijusios sąnaudos sudarė 0,2 mln. eurų (2018 m. – 0,9 mln. eurų). Per 2019 m. devynis mėnesius vienkartinės su 

darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 1,5 mln. eurų (prieš metus – 1,6 mln. eurų). 
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2019 m. balandžio 4 d. Bendrovė pranešė, kad siekiant dirbti efektyviau ir sukurti lankstesnę paslaugų struktūrą per 

2019 metus „Telia Lietuva“ dirbančių žmonių skaičius sumažės 285 etatais, tuo tarpu „Telia Company“ Vilniuje 

veikiančios dukterinės įmonės „Telia Global Services Lithuania“ paslaugų centro komandą iki metų pabaigos 

planuojama padidinti iki 500 darbuotojų. 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė į „Telia Global Services Lithuania“ jau perkėlė 

26 žmogiškųjų išteklių padalinio („People HUB“) darbuotojus, o nuo 2019 m. liepos 1 d. – 15 Pirkimo padalinio 

darbuotojų. 2019 m. rugsėjį 36 Technologijų padalinio darbuotojai perėjo dirbti į su Bendrove nesusijusią įmonę, kuri 

teikia paslaugas „Telia Lietuva“. 

 

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 101 (daugiausia Technologijų padalinyje), o per 

paskutinius dvylika mėnesių – 317 darbuotojų (nuo 2703 iki 2386 darbuotojų). Visu etatu dirbančių „Telia Lietuva“ 

įmonių grupės darbuotojų skaičius per 2019 m. liepą–rugsėjį sumažėjo 87, o per metus – 276 darbuotojais nuo 2452 

iki 2176. 

 

2019 m. trečiojo ketvirčio kitos sąnaudos buvo 4,5 proc. mažesnės nei tokios pačios sąnaudos prieš metus, o 

2019 m. devynių mėnesių kitos sąnaudos buvo 5,6 proc. didesnės nei sąnaudos 2018 metais dėl didesnių rinkodaros 

sąnaudų, didesnių elektros tarifų ir IT kaštų. 

 

VEIKLOS REZULTATAI 

 

2019 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 33,9 mln. eurų, sumažėjo 1,5 proc. ir sudarė 33,4 mln. eurų. 2019 m. 

trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža siekė 33,3 proc., o prieš metus EBITDA, 

neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža buvo 35,2 procento. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir 

teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 7,4 procento. 

 

2019 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 95,7 mln. eurų, padidėjo 0,81 proc. ir sudarė 96,4 mln. eurų. 2019 m. 

devynių mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža buvo 34,3 proc. (prieš metus – 34,2 proc.). 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 5 procentais. 

 

2019 m. liepos–rugsėjo EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus 

EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, – 33 mln. eurų, padidėjo 0,5 proc. ir sudarė 33,2 mln. eurų. 2019 m. 

liepos–rugsėjo EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža siekė 33,1 proc., o prieš metus EBITDA, 

įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža buvo 34,3 procento. 

 

2019 m. devynių mėnesių EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių 

EBITDA, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, – 94,5 mln. eurų, padidėjo 0,4 proc. ir sudarė 94,9 mln. eurų. 2019 m. 

devynių mėnesių EBITDA marža, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, buvo 33,7 proc. (2018 m. – 33,8 proc.). 

 

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos, palyginti su to 

paties laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis, padidėjo 10 proc. 

daugiausia dėl IFRS 16 įdiegimo ir 2019 m. liepą–rugsėjį sudarė 17,3 proc. (prieš metus – 16,4 proc.) visų pajamų. 

 

2019 m. devynių mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos, palyginti su 

nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis prieš metus, padidėjo 8,9 proc. ir per 2019 m. 

devynis mėnesius sudarė 18,2 proc. (prieš metus – 16,8 proc.) visų pajamų. 

 

Dėl didesnių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų veiklos pelnas (EBIT), neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, 

per 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio veiklos pelnu, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, 

sumažėjo 11,6 procento. 2019 m. trečiojo ketvirčio veiklos pelno, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža siekė 

16 proc. (2018 m. – 18,8 proc.). 

 

Veiklos pelnas (EBIT), neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per 2019 m. devynis mėnesiu, palyginti su to paties 

laikotarpio veiklos pelnu, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, 2018 m., sumažėjo 7,1 procento. 2019 m. devynių 

mėnesių veiklos pelno, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža buvo 16 proc. (2018 m. – 17,4 proc.). 

 

Veiklos pelnas (EBIT), įskaičiavus vienkartines sąnaudas, per 2019 m. liepą–rugsėjį, palyginti su to paties 

laikotarpio veiklos pelnu (įskaičiavus vienkartines sąnaudas) 2018 m., sumažėjo 8,3 procento. 2019 m. trečiojo 

ketvirčio veiklos pelno, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža siekė 15,8 proc. (prieš metus – 17,9 proc.). 
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Veiklos pelnas (EBIT), įskaičiavus vienkartines sąnaudas, per 2019 m. devynis mėnesius, palyginti su devynių 

mėnesių laikotarpio veiklos pelnu, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, 2018 m., sumažėjo 8 procentais. 2019 m. 

devynių mėnesių veiklos pelno, įskaičiavus vienkartines sąnaudas, marža siekė 15,5 proc. (2018 m. – 17 proc.). 

 

Nuostolį iš investicinės veiklos sudaro trijų Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių – „Bitė“, „Tele2“ ir „Telia Lietuva“ – 

įsteigtos asocijuotos įmonės UAB „Mobilieji mokėjimai“, teikiančios momentinių mokėjimų paslaugą, veiklos 

rezultatas. Su MoQ mobiliąja programėle galima atsiskaityti daugiau nei 1500 prekybos vietų nuo didžiųjų prekybos 

centrų parduotuvių iki kavinių ir daugumoje lietuviškų e. parduotuvių. 2019 m. liepą MoQ vartotojų skaičius viršijo 

100 tūkstančių. 

 

2019 m. sausio–rugsėjo finansinės ir investicinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 

1,8 mln. eurų. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas grynąja verte prieš metus irgi buvo neigiamas ir sudarė 65 

tūkst. eurų. 

 

2019 m. trečiojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2018 m. to paties laikotarpio pelnu, 

neatskaičiavus pelno mokesčio, – 17,2 mln. eurų, sumažėjo 12,7 proc. ir sudarė 15 mln. eurų. Palyginti su 2018 m. 

devynių mėnesių pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, – 47,4 mln. eurų, 2019 m. devynių mėnesių pelnas, 

neatskaičiavus pelno mokesčio, sumažėjo 11,8 proc. ir buvo 41,8 mln. eurų. 

 

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio 

lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2019 m. devynių mėnesių pelno mokesčio lengvata sudarė 

1,4 mln. eurų (2018 m. – 1,6 mln. eurų). 2019 m. devynių mėnesių pelno mokestis buvo 34,7 proc. mažesnis nei 

pelno mokestis prieš metus. 

 

2019 m. liepos–rugsėjo laikotarpio pelnas, palyginti su 2018 m. to paties laikotarpio pelnu – 16 mln. eurų, sumažėjo 

17,9 proc. ir sudarė 13,2 mln. eurų. Pelno marža siekė 13,1 proc., o prieš metus pelno marža buvo 16,6 procento. 

 

2019 m. devynių mėnesių laikotarpio pelnas, palyginti su 2018 m. to paties laikotarpio pelnu – 41,2 mln. eurų, 

sumažėjo 8,3 proc. ir sudarė 37,8 mln. eurų. Pelno marža siekė 13,4 proc., o prieš metus pelno marža buvo 14,7 

procentų. 

 

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI 

 

Dėl TFAS 16 „Nuoma“ įvedimo nuo 2019 m. sausio 1 d. audituota 2018 m. gruodžio 31 d. Finansinės būklės ataskaita 

buvo koreguota ir nuo 2019 m. sausio 1 d. įvestos naujos „Valdomo turto“, „Atidėtojo mokesčio turto“ ir „Nuomos 

įsipareigojimų“ eilutės. Dėl to, koreguotas 2019 m. sausio 1 d. bendras turtas buvo 31,3 mln. eurų didesnis nei 

audituotas 2018 m. gruodžio 31 d. turtas. 

 

Per 2019 m. devynis mėnesius visas koreguotas įmonių grupės turtas padidėjo 0,5 procento. Visas ilgalaikis turtas 

padidėjo 2,7 proc. ir sudarė 77,6 proc. viso įmonių grupės turto. Visas trumpalaikis turtas sumažėjo 6,4 proc. 

daugiausiai dėl sumažėjusių pinigų ir sudarė 22,1 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 3 proc. viso turto. 

 

Per 2019 m. sausį–rugsėjį akcininkų nuosavybė sumažėjo 2,8 proc. dėl dividendų mokėjimo ir 2019 m. rugsėjo 

pabaigoje sudarė 52 proc. viso turto. 

 

2019 m. balandžio 26 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstytino pelno 131,6 mln. 

eurų skirti 46,6 mln. eurų 2018 m. dividendams mokėti, t. y. 0,08 euro dividendų vienai akcijai, o 85 mln. eurų kaip 

nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus. 2018 m. dividendai akcininkams buvo išmokėti 2019 m. gegužę. 

 

Per 2019 m. devynis mėnesius Bendrovė grąžino 22,5 mln. eurų ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos. 2019 m. gegužę 

Bendrovės pasinaudojo galimybe pratęsti sindikuotos 60 mln. eurų paskolos, suteiktos 2017 m. penkeriems metams, 

grąžinimo terminą dvejiems metams, t. y. iki 2024 m. gegužės. Visa šios paskolos suma bus grąžinta pasibaigus 

paskolos terminui. 

 

Be to, 2019 m. gegužę Bendrovės pasirašė naują Atsinaujinančios paskolos sutartį su didžiausia Bendrovės 

akcininke „Telia Company AB“ dėl trumpalaikių paskolų iki 20 mln. eurų limito. Sutartis galios dvejus metus. 

 

2019 m. rugsėjo pabaigoje bendra paskolų suma buvo 150,5 mln. eurų (168,5 mln. eurų prieš metus), iš kurių 

105 mln. eurų sudaro paskolos iš bankų, 5 mln. eurų – trumpalaikė vidinė paskola suteikta didžiausios Bendrovės 
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akcininkės „Telia Company“, 37,9 mln. eurų – įsipareigojimai pagal faktoringo ir 2,6 mln. eurų – įsipareigojimai pagal 

finansinio lizingo sutartis. 

 

2019 m. rugsėjo 30 d. grynoji skola sudarė 132,3 mln. eurų (prieš metus – 147,3 mln. eurų), o grynosios skolos ir 

nuosavybės santykis buvo 42,5 proc. (48,1 proc. 2018 m. rugsėjo pabaigoje). 

 

2019 m. devynių mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su pinigų srautais tuo pačiu 

laikotarpiu 2018 m., padidėjo 41,9 procento. Laisvieji pinigų srautai (pinigų srautai iš įprastinės veiklos, 

atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2019 m. sausį–rugsėjį sudarė 43,7 mln. eurų ir buvo 35,2 proc. 

didesni nei prieš metus. 

 

Per 2019 m. sausį–rugsėjį ilgalaikėms investicijoms skirta 42,5 mln. eurų, t. y. 8,8 proc. mažiau nei prieš metus kai 

ilgalaikės investicijos sudarė 46,6 mln. eurų. Daugiausia (19,5 mln. eurų arba 46 proc.) investuota į pagrindinio tinklo 

atnaujinimą ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mobiliojo ryšio tinklo plėtrai skirta 9,7 mln. eurų, informacinėms 

sistemoms susijusioms su verslo transformacijos (klientų, finansų ir verslo valdymo sistemų perkėlimo į SAP) projektu 

– 8,1 mln. eurų ir kitoms investicijoms tarp kurių investicijos į naują buveinę – 5,3 mln. eurų. 

 

Per 2019 m. devynis mėnesius Bendrovė įrengė 489 naujas LTE 4G bazines stotis esamose bei 36 naujose vietose 

ir dabar turi 3301 bazinę 4G stotį 1396 vietose visoje Lietuvoje. Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 

matavimai rodo, kad „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos teritorijos, o vidutinė 4G ryšio 

sparta „Telia Lietuva“ tinkle siekia 74,2 Mb/s. 

 

2019 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 924 tūkst. (prieš metus 

– 906 tūkst.), arba 64 proc. šalies gyvenamųjų namų. 

 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2019 m. devynis mėnesius sumažėjo 10,5 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 2019 m. balandžio 26 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos 

dienos (2019 m. balandžio 18 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 10 968. 

 

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2019 m. rugsėjo 30 d. duomenys): 

 

Akcininko vardas, pavardė. 

Įmonės pavadinimas, rūšis, 

buveinės adresas, įmonių 

rejestro kodas 

Akcininkui 

nuosavybės teise 

priklausančių 

paprastųjų vardinių 

akcijų skaičius (vnt.) 

Turima 

įstatinio 

kapitalo 

dalis (%) 

Nuosavybės 

teise 

priklausančių 

akcijų 

suteikiama 

balsų dalis (%) 

Akcininkui su 

kartu veikiančiais 

asmenimis 

priklausančių 

balsų dalis (%) 

„Telia Company AB“,  

169 94 Solna, Švedija,  

kodas 556103-4249 

513 594 774 88,15 88,15 - 

Kiti akcininkai 69 018 364 11,85 11,85 - 

Iš viso 582 613 138 100,00 100,00 - 
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Informacija apie prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis 2019 m. sausį–rugsėjį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq 

Vilnius“: 

Valiuta 

Atidarymo 

kaina 

Didžiausia 

kaina 

Mažiausia 

kaina 

Uždarymo 

kaina 

Vidutinė 

kaina 

Apyvarta 

vnt. Apyvarta 

EUR 1,110 1,225 1,095 1,170 1,154 3 772 182 4 352 556 

 

Bendrovės rinkos kapitalizacija 2019 m. rugsėjo 30 d. siekė 681,7 mln. eurų ir, palyginti su rinkos kapitalizacija 

prieš metus – 658,4 mln. eurų, padidėjo 3,5 procento. 

 

KITA ESMINĖ INFORMACIJA 

 

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotą 2018 m. 

Bendrovės metinę konsoliduotąją ir atskirąją finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos 

patvirtintas 2018 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. Akcininkai taip pat patvirtino 2018 m. pelno 

paskirstymo ataskaitą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 131 617 tūkst. eurų skirti 46 609 tūkst. eurų 2018 m. 

dividendams mokėti, t. y. 0,08 euro dividendų vienai akcijai, o 85 008 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į 

kitus finansinius metus. 

 

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. Bendrovei persikėlus į naująją buveinę, esančią Vilniuje, Saltoniškių g. 7A, akcininkų 

susirinkimas nusprendė pakeisti Bendrovės buveinės adresą į Saltoniškių g. 7A, LT- 03501 Vilnius, Lietuva. 

 

Optimizuojant „Telia Lietuva“ įmonių grupės struktūrą, akcininkų susirinkimas pritarė reorganizavimo sąlygų, kuriomis 

remiantis prie Telia Lietuva, AB, būtų prijungta bendrovė Telia Customer Services LT, AB, parengimui. „Telia Lietuva“ 

dukterinės įmonės Telia Customer Service LT kontaktų centrai nuo 2017 m. vasario 1 d. neteikia paslaugų išorės 

klientams (išskyrus informacijos telefonu 118 paslaugą) ir rūpinasi tik „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimu. 2019 m. 

balandį Telia Customer Service LT, UAB pertvarkyta iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. Po 

pertvarkos veiklą tęsia Telia Customer Service LT, AB. „Telia Lietuva“ turi 100 proc. Telia Customer Service LT, AB 

akcijų. 

 

Iki 2019 m. balandžio pradžios Bendrovė perkėlė pagrindinę buveinę Vilniuje iš Lvovo g. 25 į Saltoniškių g. 7. Daugiau 

kaip 1000 Bendrovės darbuotojų įsikūrė šešių aukštų ir daugiau nei 15 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastate 

šiuolaikiškame biurų kvartale. Iki tol Bendrovės darbuotojai Vilniuje dirbo išsiskaidę per šešis skirtingus biurus. Tam, 

kad pastatas darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, pastato statytojai vadovavosi tarptautinio BREEAM sertifikato 

reikalavimais. Naujasis „Telia Lietuva“ biuras, lyginant su įprastais biurų pastatais, naudoja 40 proc. mažiau 

energijos, 55 proc. mažiau vandens ir išmeta 46 proc. mažiau anglies dvideginio. Be to, mažiausiai 10 procentų 

reikiamos elektros energijos pagamina ant stogo įrengti saulės elementai, o pastato sanitariniuose mazguose 

naudojamas lietaus vanduo, kurį surenka specialūs lietaus vandens kolektoriai. Į darbuotojų gerbūvio gerinimą 

kompanija investavo 5 mln. eurų. 

 

2019 m. balandžio 4 d. Bendrovė pranešė, kad siekiant dirbti efektyviau ir sukurti lankstesnę paslaugų struktūrą per 

2019 metus „Telia Lietuva“ dirbančių žmonių skaičius sumažės 285 etatais, tuo tarpu „Telia Company“ Vilniuje 

veikiančios dukterinės įmonės „Telia Global Services Lithuania“ paslaugų centro komandą iki šių metų pabaigos 

planuojama padidinti iki 500 darbuotojų. Pokyčiai taip pat sustiprins jau pradėtą procesų skaitmeninimo programą ir 

kai kurių funkcijų perdavimą trečiosioms šalims. 

 

2019 m. liepos 1 d. 15 Bendrovės Pirkimo padalinio darbuotojų perkelta į „Telia Company“ įmonių grupės paslaugų 

centrą Vilniuje – Telia Global Services Lithuania, UAB. 

 

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 2019 balandžio 27 d. baigėsi dvejų metų Bendrovės valdybos kadencija, eiliniame visuotiniame 

akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 26 d., į Bendrovės valdybą naujai dvejų metų kadencijai 

perrinkti visi valdybos nariai. 

 

Akcininkai taip pat nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – 

skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2018 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų. 
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2019 m. birželio 5 d. valdyba Bendrovės valdybos pirmininku perrinko Emil Nilsson bei paskyrė Audito ir Atlygio 

komitetų narius. Į Audito komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti 

abu nepriklausomi „Telia Lietuva“ valdybos nariai – Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas, ir valdybos narė Agneta 

Wallmark, kuri išrinkta Audito komiteto pirmininke. Į Atlygio komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki 

narystės valdyboje pabaigos, perrinkti valdybos nariai Emil Nilsson, Claes Nycander ir nepriklausomas valdybos 

narys Mindaugas Glodas. Atlygio komiteto pirmininku išrinktas Emil Nilsson. 

 

Valdybos nariai (2019 m. rugsėjo 30 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos valdyboje Darbovietė 

Turimų 

Bendrovės 

akcijų skaičius 

Emil Nilsson Valdybos pirmininkas,  

Atlygio komiteto 

pirmininkas 

„Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis 

viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos 

(LED) padalinio bei Eurazijos regiono 

vadovas 

- 

Agneta Wallmark Valdybos narė,  

Audito komiteto pirmininkė 

„Telia Company AB“ (Švedija) 

viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė 

- 

Claes Nycander Valdybos narys,  

Atlygio komiteto narys 

„Telia Company AB“ (Švedija) 

viceprezidentas ir Grupės paslaugų 

operacijų padalinio Vyriausiojo veiklos 

vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir 

Danijos šalių grupės (LED) valdymo 

vadovas 

- 

Hannu-Matti 

Mäkinen  

Valdybos narys „Telia Company AB“ (Švedija) 

viceprezidentas, Verslo klientų ir operatorių 

verslo teisės klausimų grupės vadovas 

- 

Tomas Balžekas Valdybos narys,  

Audito komiteto narys 

UAB „Media bitės“ (Lietuva) generalinis 

direktorius 

- 

Mindaugas 

Glodas 

Valdybos narys,  

Audito ir Atlygio komitetų 

narys 

„NRD Companies AS“ (Norvegija) ir 

„Norway Registers Development AS“ 

(Norvegija) generalinis direktorius bei 

„Norway Registers Development AS“ 

Lietuvos filialo vadovas 

- 

    

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. 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Bendrovės valdymo struktūrai, pagal kurią buvo sukurtas naujas 

Tiesioginių ir skaitmeninių kanalų padalinys, o rinkodaros funkcija atskirta nuo komunikacijos, Birutė Eimontaitė buvo 

paskirta Komunikacijos vadove nuo 2019 m. sausio 1 d., o Giedrė Kaminskaitė-Salters – Tiesioginių ir skaitmeninių 

kanalų vadove nuo 2019 m. sausio 8 dienos. Prieš tai Birutė Eimontaitė vadovavo Integruotos komunikacijos 

komandai, o Giedrė Kaminskaitė-Salters buvo Teisės ir korporatyvinių reikalų padalinio vadove. 

 

Siekiant gerinti klientų aptarnavimą ir kurti skaitmeninę patirtį, naujasis Tiesioginių ir skaitmeninių kanalų padalinys 

nuo 2019 m. sausio 1 d. suvienijo Privačių ir Verslo klientų padalinių tiesioginio klientų aptarnavimo, skaitmeninių 

kanalų, pardavimo palaikymo ir Technologijų tarnybos paslaugų diegimo specialistus. 

 

2019 m. sausio 24 d. valdyba nauja Bendrovės Teisės ir korporatyvinių reikalų vadove paskyrė Bendrovės vyresniąją 

juriskonsultę ir Privatumo tarnybos vadovę Daivą Kasperavičienę. 

 

2019 m. kovo 8 d. valdyba nauju Finansų vadovu nuo 2019 m. kovo 25 d. paskyrė Arūną Lingę, kuris pakeitė Laimoną 

Devyžį. Apie ketverius metus finansų padaliniui vadovavusio L. Devyžio sprendimą palikti įmonę pranešta 2018 m. 

gruodį. 

 

2019 m. kovo 21 d. Bendrovė pranešė, kad Verslo klientų vadovas Mindaugas Ubartas, kuris taip pat laikinai ėjo 

Privačių klientų vadovo pareigas, nusprendė palikti Bendrovę nuo 2019 m. balandžio 12 dienos. 2019 m. birželį 

valdyba nauju Verslo klientų vadovu nuo 2019 m. birželio 6 d. paskyrė Bendrovės Komercijos ir produktų valdymo 

padalinio vadovą Daniel Karpovič, o Privačių klientų vadovu nuo 2019 m. rugpjūčio paskyrė Nortautą Luopą. 
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Vadovų komanda (2019 m. rugsėjo 30 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos Bendrovėje Dalyvavimas kitų įmonių veikloje 

Turimų Bendrovės 

akcijų skaičius 

Dan Strömberg  Vadovas „Tet SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos 

pirmininko pavaduotojas; asociacijos 

„Investors‘ Forum“ (Lietuva) valdybos narys 

- 

Daniel  

Karpovič 

Verslo klientų vadovas - - 

Nortautas  

Luopas  

Privačių klientų vadovas - - 

Giedrė 

Kaminskaitė-

Salters 

Tiesioginių ir 

skaitmeninių kanalų 

vadovė 

„LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė; 

UAB „Litexpo“ valdybos pirmininkė;  

UAB „Mobilieji mokėjimai“ valdybos narė; 

Asociacijos „Lyderė“ valdybos narė 

- 

Andrius 

Šemeškevičius 

Technologijų vadovas - 8 761 akcija. Tai 

sudaro 0,0015 proc. 

bendro akcijų ir 

balsų skaičiaus 

Arūnas  

Lingė  

Finansų vadovas - - 

Ramūnas 

Bagdonas 

Žmogiškųjų išteklių 

vadovas 

Personalo valdymo profesionalų 

asociacijos (Lietuva) valdybos narys; 

VĮ Lietuvos oro uostai (Lietuva) valdybos 

narys 

- 

Daiva 

Kasperavičienė 

Teisės ir korporatyvinių 

reikalų vadovė 

- - 

Birutė  

Eimontaitė 

Komunikacijos vadovė - - 

Vytautas 

Bučinskas 

Verslo užtikrinimo ir 

transformacijos vadovas 

Kibernetinio saugumo tarybos narys; 

Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio 

saugumo grupės pavaduotojas 

- 
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KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ 
ATASKAITA 
 

 

  Liepa–rugsėjis  Sausis–rugsėjis 

 Pastaba 2019 m.* 2018 m.  2019 m.* 2018 m. 

Pajamos  100 195 96 435 
 

281 312 279 707 

Prekių ir paslaugų savikaina  (42 504) (39 124) 
 

(109 423) (111 752) 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos  (12 464) (11 645) 
 

(39 878) (38 509) 

Kitos veiklos sąnaudos  (12 035) (12 600) 
 

(37 279) (35 294) 

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)  12 (22) 
 

186 360 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir 
vertės sumažėjimas 2 (17 373) (15 788) 

 
(51 294) (47 094) 

Veiklos pelnas  15 831 17 256 
 

43 624 47 418 

Investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)  (329) - 
 

(1 029) - 

Finansinės veiklos pajamos  797 507 
 

2 169 1 660 

Finansinės veiklos sąnaudos  (1 274) (562) 
 

(2 983) (1 725) 

Investicinės ir finansinės veiklos rezultatas grynąja 
verte  (806) (55) 

 
(1 843) (65) 

Pelnas neatskaičiavus mokesčių  15 025 17 201 
 

41 781 47 353 

Pelno mokestis 6 (1 874) (1 184) 
 

(4 019) (6 156) 

Laikotarpio pelnas  13 151 16 017  37 762 41 197 

Kitos bendrosios pajamos       

Kitos laikotarpio bendrosios pajamos  - -  - - 

Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso 
 

13 151 16 017  37 762 41 197 

Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:    
 

  

Patronuojančios įmonės akcininkams 
 

13 151 16 017 
 

37 762 41 197 

Mažumos daliai 
 

- - 
 

- - 

Vienai akcijai tenkantis pelnas  
(eurais vienai akcijai) 7 0,023 0,027 

 

0,065 0,071 

 
 
 
PASTABA. * TFAS 16 „Nuoma“ taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo įtakos 2019 m. finansinėms ataskaitoms. Palyginama 2018 m. 
informacija nebuvo koreguota. Žr. Finansinių ataskaitų pastabą 1. 
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KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

Pastaba 2019-09-30 

2019-01-01 

(koreguota)* 2018-12-31 

TURTAS     

Ilgalaikis turtas     

Ilgalaikis materialusis turtas 2 268 278 276 537 276 537 

Nematerialusis turtas 2 133 098 131 511 131 511 

Valdomas turtas 2 48 612 28 999 - 

Sutarčių sudarymo išlaidos  4 651 5 175 5 175 

Kitas sutarčių turtas  556 530 530 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  6 294 8 704 8 704 

Gautinos finansinės nuomos sumos  2 993 793 - 

  464 482 452 249 422 457 

Trumpalaikis turtas     

Atsargos  10 646 8 182 8 182 

Kitas sutartinis trumpalaikis turtas  1 421 1 352 1 352 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  99 341 101 566 101 566 

Gautinos finansinės nuomos sumos  2 690 1 523 - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  18 189 28 725 28 725 

  132 287 141 348 139 825 

Turtas, skirtas parduoti  1 598 1 823 1 823 

Iš viso turto  598 367 595 420 564 105 

     

NUOSAVAS KAPITALAS     
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės 
akcininkams     

Įstatinis kapitalas 4 168 958 168 958 168 958 

Įstatymų numatytas rezervas  16 896 16 896 16 896 

Nepaskirstytasis pelnas  125 258 134 105 133 922 

Iš viso nuosavo kapitalo   311 112 319 959 319 776 

     

ĮSIPAREIGOJIMAI     

Ilgalaikiai įsipareigojimai     

Paskolos  76 698 99 753 99 753 

Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai  47 383 22 950 - 

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai  21 068 21 081 21 049 

Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti 

įsipareigojimai 

 

9 178 8 104 8 104 

Atidėjiniai 5 10 923 10 934 10 934 

  165 250 162 822 139 840 

Trumpalaikiai įsipareigojimai     

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 

įsipareigojimai 

 

41 346 43 988 43 988 

Mokėtinas pelno mokestis  339 2 024 2 024 

Paskolos  73 770 58 365 58 365 

Kiti sutartiniai įsipareigojimai  131 75 75 

Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai  6 419 8 150 - 

Atidėjiniai 5 - 37 37 

  122 005 112 639 104 489 

Iš viso įsipareigojimų  287 255 275 461 244 329 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų  598 367 595 420 564 105 
 
 
PASTABA. * Dėl TFAS 16 „Nuoma“ taikymo laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau, 2019 m. sausio 1 d. Finansinės 
būklės ataskaita yra koreguota pagal TFAS 16 reikalavimus.



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

Telia Lietuva, AB Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d. 17 

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 

 

GRUPĖ  
Įstatinis 

kapitalas 

Įstatymų 
numatytas 

rezervas 
Nepaskirstytas 

pelnas 
Nuosavo kapitalo 

iš viso 

      

      

Likutis 2018 m. sausio 1 d.  168 958 16 896 120 005 305 859 

      

Grynasis pelnas  - - 41 197 41 197 

Pripažintų bendrųjų pajamų 
už laikotarpį iš viso  - - 41 197 41 197 

      

Išmokėti dividendai už 2017 m.    (40 783) (40 783) 

      

Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.  168 958 16 896 120 419 306 273 

      

      

Likutis 2019 m. sausio 1 d.*  168 958 16 896 134 105 319 959 

      

Grynasis pelnas  - - 37 762 37 762 

Pripažintų bendrųjų pajamų 
už laikotarpį iš viso  - - 37 762 37 762 

      

Išmokėti dividendai už 2018 m.    (46 609) (46 609) 

      

Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.  168 958 16 896 125 258 311 112 

 
 
 
PASTABA. * Dėl TFAS 16 “Nuoma” taikymo laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau, 2019 m. sausio 1 d. Finansinės 
būklės ataskaita yra koreguota pagal TFAS 16 reikalavimus. Dėl to 2019 m. sausio 1 d. nepaskirstytasis pelnas, palyginti su 2018 m. 
gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 183 tūkst. eurų. 
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KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 

 

  Sausis–rugsėjis 

  2019 m.* 2018 m. 

Įprastinė veikla     

Laikotarpio pelnas   37 762 41 197 

Pelno mokestis   4 019 6 156 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas  51 294 47 094 

Kitas pelnas ir nuostoliai  (186) (360) 

Palūkanų pajamos   (1 475) (137) 

Palūkanų sąnaudos   2 475 1 279 

Kiti nepiniginiai sandoriai  - - 

    

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:    

Atsargos   (2 239) 2 089 

Prekybos ir kitos gautinos sumos   2 141 8 005 

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai   22 397 (22 279) 

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos  116 185 83 044 

    

Sumokėtos palūkanos   (2 538) (904) 

Gautos palūkanos   1 475 137 

Sumokėtas pelno mokestis   (5 791) (5 244) 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos   109 331 77 033 

    

Investicijų veikla    

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas, valdomo turto 

įsigijimas  (73 849) (45 028) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas, valdomo turto 

perleidimas ir nurašymai  8 240 - 

Dukterinių įmonių įsigijimas/pardavimas  - 343 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai  (65 608) (44 685) 

    

Finansinė veikla     

Grąžintos paskolos   (45 904) (23 723) 

Gautos paskolos  38 254 30 238 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai  (46 609) (40 783) 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje  (54 259) (34 268) 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  (10 536) (1 920) 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas     

Laikotarpio pradžioje   28 725 23 166 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  (10 536) (1 920) 

Laikotarpio pabaigoje   18 189 21 246 

 
 
 
PASTABA. * TFAS 16 „Nuoma“ taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo įtakos 2019 m. finansinėms ataskaitoms. Palyginama 2018 m. 
informacija nebuvo koreguota. Žr. Finansinių ataskaitų pastabą 1. 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 
 
 

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

  

 

Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 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 2018 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 2019 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių 

ataskaitų už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“. 

  

 Naujasis 16-asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 sausio 1 dienos 

  

 

Bendrovė taiko naująjį standartą naudojant modifikuotą retrospektyvinį būdą, o tai reiškia, jog palyginamieji skaičiai 

nėra perskaičiuoti. 16-ojo TFAS taikymo bendrasis poveikis pripažintas 2019 m. sausio 1 dieną. Nuo 2019 m. 

sausio 1 d. nuomos įsipareigojimai, priskiriami nuomai, kurie anksčiau buvo klasifikuojami pagal 17-ąjį TAS, 

vertinami likusių diskontuotų nuomos mokėjimų dabartine verte, taikant papildomą skolinimosi normą. Bendrovė 

valdomą turtą pripažįsta suma, kuri lygi nuomos įsipareigojimams, koreguojant iš anksto sumokėtų ar sukauptų 

nuomos mokėjimų suma, pripažinta 2018 m. gruodžio 31 dieną. Bendrovės ilgalaikės veiklos nuomos pajamos 

pripažįstamos ilgalaikiu turtu ir finansiniais įsipareigojimais konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, vietoj 

veiklos nuomos sąnaudų. Bendrovė konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįsta nusidėvėjimo ir 

palūkanų sąnaudas. Nuomos mokėjimai turės įtakos pagrindinės veiklos (pvz., palūkanos, nedidelės vertės 

nuomojamas turtas ir trumpalaikė nuoma) ir finansinės veiklos (nuomos įsipareigojimų grąžinimas) pinigų srautų 

ataskaitoms. 

  

  

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas 

  

  Materialusis 

turtas 

Nematerialusis 

turtas 

    

 Devyni mėnesiai, pasibaigę 2018 m. rugsėjo 30 d.   

    

 Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 290 435 122 401 

 Įsigijimai 26 996 22 528 

 Perleidimai ir nurašymai (182) - 

 Perklasifikavimai 8 (18) 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija (37 892) (9 205) 

    

 Likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. 279 365 135 706 

    

 Devyni mėnesiai, pasibaigę 2019 m. rugsėjo 30 d.   

    

 Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 276 537 131 511 

 Įsigijimai 34 452 8 039 

 Perleidimai ir nurašymai (2 577) - 

 Perklasifikavimai (5 807) 5 807 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija (34 326) (12 258) 

    

 Likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. 268 278 133 098 
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2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas (tęsinys) 

  

 Valdomas turtas 

  

Devyni mėnesiai, pasibaigę 2019 m. rugsėjo 30 d.*  

  

Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d.* 28 999 

Įsigijimai 30 431 

Perleidimai ir nurašymai (6 293) 

Perklasifikavimai 186 

Nusidėvėjimas ir amortizacija (4 711) 

  

Likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. 48 612 

  

  
PASTABA. * Dėl TFAS 16 „Nuoma“ taikymo laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau, 2019 m. sausio 1 d. 
Finansinės būklės ataskaita yra koreguota pagal TFAS 16 reikalavimus.  
 

  

3 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 

  

 Dukterinės ir asocijuotos įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios: 

  

  Nuosavybės dalis (%)  

 Įmonė Įsteigimo šalis 2019-09-30 2018-12-31 Veikla 

 Telia Customer 

Service LT, AB 

Lietuva 100 % 100 % Ši dukterinė įmonė teikia informacijos 

telefonu 118 paslaugą ir nuotoliniu 

būdu aptarnauja Bendrovės klientus. 

 VšĮ „Numerio 

perkėlimas“ 

Lietuva 50 % 50 % Ne pelno organizacija, kurią įkūrė 

Lietuvos telekomunikacijų operatoriai 

administruoja centrinę telefonų 

numerių duomenų bazę. 

 UAB „Mobilieji 

mokėjimai“ 

Lietuva 33,3 % 33,3 % Asocijuota įmonė, kurią lygiomis 

dalimis valdo trys Lietuvos 

telekomunikacijų operatoriai, valdo 

momentinių mokėjimų platformą. 

  

  

4 Įstatinis kapitalas 

  

 Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 

0,29 euro. Visos akcijos yra visai apmokėtos. 
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5 Atidėjiniai 

  

 Atidėjinių judėjimas 2019 m. sausį–rugsėjį: 

  

 

 

Restruktūrizavimo 

atidėjinys 

Atidėjinys turto 

atstatymui Iš viso 

 Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 37 10 934 10 971 

     

 Papildomai sudarytas atidėjinys 1 516 - 1 516 

 Panaudota suma (1 553) (11) (1 564) 

  

Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. - 10 923 10 923 

  

 Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo 

planą. 

  

 Grupė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, mobilaus ryšio 

stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo 

prieš išsinuomojant. Taip pat Grupė montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų nuomojamose 

patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama. Šioms būsimoms 

išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys turto atstatymui. Grupė tikisi, kad 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. 

  

 

2019 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2018 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 2019 m. paskaičiavo 1,4 mln. eurų (2018 m. – 1,6 mln. 

eurų) pelno mokesčio lengvatą. 

  

  

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–rugsėjis 

  2019 m. 2018 m. 

    

 Grynasis pelnas 37 762 41 197 

    

 Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais) 582 613 582 613 

    

 Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) 0,065 0,071 
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8 Vienai akcijai tenkantys dividendai 

  

 

2019 m. balandžio 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2018 m. gruodžio 31 d. 

pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2019 m. gegužę išmokėta suma sudarė 46 609 tūkst. eurų arba 0,08 euro 

vienai akcijai. 

  

  

9 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

  

 

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2019 m. rugsėjo 30 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–rugsėjis 

  2019 m. 2018 m. 

    

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas 5 043 4 407 

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso 5 043 4 407 

    

 Paslaugų pirkimas 15 023 10 007 

 Turto pirkimas 157 537 

 Paslaugų ir turto pirkimas iš viso: 15 180 10 544 

  

  

 

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais su „Telia 

Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis: 

  Rugsėjo 30 d. 

  2019 m. 2018 m. 

    

 Ilgalaikės gautinos sumos  195 223 

 Gautinos sumos 846 2 479 

 Sukauptos pajamos 936 806 

 Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso: 1 977 3 508 

    

 Gautos trumpalaikės paskolos 5 000 20 000 

 Mokėtinos sumos 1 707 2 947 

 Sukauptos sąnaudos 725 119 

 

Gautos paskolos, mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos 

iš viso: 7 432 23 066 

    

  

 

2019 m. rugsėjo 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. 

  

 

2019 m. sausio 1 d. pagal 2018 m. gruodžio 21 d. pasirašytą sutartį Bendrovė į „Telia Company AB“ dukterinę 

įmonę Telia Global Services Lithuania, UAB perkėlė dalį verslo – 26 Bendrovės žmogiškųjų išteklių padalinio 

darbuotojus („People HUB“) ir su jais susijusį turtą bei įsipareigojimus. 

  

 

2019 m. gegužės 23 d., vadovaujantis 2019 m. balandžio 26 d. įvykusios eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimu, Bendrovė išmokėjo 41 088 tūkst. eurų 2018 m. dividendų „Telia Company AB“. 

  

 

2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, „Telia Company AB“ buvo suteikusi Bendrovei 5 mln. eurų (prieš metus – 

20 mln. eurų) trumpalaikę paskolą. 
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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 Arūnas 

Lingė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės 

ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 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 

 Arūnas Lingė 

Finansų vadovas 

 

Vilnius, 2019 m. spalio 16 d. 


