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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
2022 m. pirmasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
Pajamos padidėjo 4,6 proc. – iki 104,2 mln. eurų (99,7 mln. eurų).
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 4,8 proc. – iki 35,6 mln. eurų (34 mln. eurų).
EBITDA padidėjo 2,6 proc. – iki 35,7 mln. eurų (34,8 mln. eurų).
Ketvirčio pelnas sumažėjo 6,8 proc. – iki 12,2 mln. eurų (13,1 mln. eurų).
Laisvieji pinigų srautai buvo 21,6 proc. mažesni ir sudarė 17,6 mln. eurų (22,4 mln. eurų).
Vadovybės komentaras:
2022-ieji prasidėjo su viltimi, kad COVID-19 sukelta pandemija atsitraukia ir mes grįšime prie įprastos veiklos. Vasario
pradžioje paminėjome penktąsias fiksuotojo ir mobiliojo verslo apjungimo po vienu „Telia“ prekės ženklu metines, o
vasario pabaigoje Rusija pradėjo neįsivaizduojamą dalyką – karą Ukrainoje.
Reaguodama į Rusijos Federacijos karinę invaziją į Ukrainą, Bendrovė nuo vasario 24 d. iki kovo pabaigos suteikė
galimybę nemokamai ir neribotai skambinti bei siųsti SMS į Ukrainą ir priimti skambučius bei SMS iš Ukrainos. Nuo
balandžio skambinti ir siųsti SMS žinutes į Ukrainą galima už savikainą – paslaugos teikiamos su 80 proc. nuolaida, o
Ukrainoje esantys „Telia Lietuva“ klientai ir toliau gali skambinti, susirašinėti SMS bei naršyti internete nemokamai.
Bendrovė taip pat suteikė į Lietuvą atvykusiems Ukrainos karo pabėgėliams neribotą skaičių išankstinio mokėjimo
mobiliojo ryšio paslaugos kortelių. Ukrainos įmonėms, kurios svarsto arba ruošiasi perkelti veiklą į Lietuvą, Bendrovė
paruošė specialų paramos paketą, kurį sudaro plačiajuosčio interneto, balso telefonijos, mobiliojo ryšio ir IT paslaugos.
Atsižvelgdama į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įvestas sankcijas bei Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos nurodymus, Bendrovė nutraukė Rusijos TV kanalų retransliaciją, o visiems „Telia TV“ klientams suteikė
nemokamą prieigą prie dvylikos tarptautinių naujienų ir informacijos kanalų.
Būdama telekomunikacijos ir IT paslaugų teikėja, Bendrovė susiduria su tam tikra rizika susijusia su Rusijos Federacijos
ir Baltarusijos telekomunikacijų operatoriais bei šių šalių rezidentais – Bendrovės teikiamų tinklapių administravimo bei
debesų kompiuterijos paslaugų vartotojais. Bendrovė svarsto dėl tolesnio tokių santykių palaikymo atsižvelgdama į
įvestas sankcijas ir galimus atsiskaitymų sutrikimus tam, kad galėtų mažinti pradelstų blogų skolų kaupimąsi. Bendrovės
vadovybė įvertino galimą Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įvestų sankcijų tam tikriems Rusijos
Federacijos ir Baltarusijos Respublikos juridiniams ir fiziniams subjektams įtaką ir nustatė, kad tai neparodo, jog
egzistuoja didelis neapibrėžtumas, kuris gali kelti didelių abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Tikėtina, kad dėl
galimo neigiamo šiuo metu įvestų sankcijų poveikio tuo atveju, jei jos bus taikomos visus 2022 metus, įtaka Bendrovės
veiklos rezultatams gali siekti iki 1 proc. metinių pajamų ir iki 2 proc. metinio EBITDA rodiklio.
2022 m. sausį–kovą toliau aktyviai rengiamės 5G erai: daugiau nei 200 bazinių stočių papildė 2G, 3G, 4G ir 5G ryšį
palaikančia „Ericsson“ įranga dar 2021 m. atnaujintų 450 bazinių stočių sąrašą. 2022 m. sausį Bendrovė pirmoji šalyje
pradėjo naudoti jau turimus komercinius dažnius 5G paslaugoms – Vilniuje 2100 MHz dažnių ruožo atkarpoje jau veikia
20 bazinių stočių. Naujos kartos technologija veikia „Dynamic Spectrum Sharing“ režimu, jis leidžia paraleliai naudoti tą
patį dažnių ruožą ir 4G, ir 5G ryšiui. 2022 m. pirmąjį ketvirtį daugiau nei 4,2 mln. eurų investicijų skirta mobiliojo ryšio
tinklo atnaujinimui. Ketvirčio investicijos (13,3 mln. eurų) buvo beveik dešimtadaliu didesnės nei prieš metus.
Per 2022 m. pirmus tris mėnesius mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 14 tūkst., plačiajuosčio interneto –
1 tūkstančiu. Televizijos paslaugos vartotojų skaičius sumažėjo 1 tūkst. daugiausia dėl Rusijos TV kanalų išjungimo.
Per paskutinius dvylika mėnesių:
mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 10,6 proc. – iki 1 532 tūkst.,
šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,3 proc. – iki 306 tūkst.,
išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 0,4 proc. – iki 254 tūkstančių.
Pajamų iš mobiliojo ryšio ir IT paslaugų toliau daugėjo dviženkliais skaičiais, o pajamų iš TV paslaugų kiek sumažėjo
dėl mažesnio vartotojų skaičiaus. Nepaisant 80 proc. didesnių išlaidų elektros energijai ir toliau didėjančių su
darbuotojais susijusių sąnaudų, 2022 m. pirmojo ketvirčio EBITDA buvo didesnė nei prieš metus. Didesnės nei 2021 m.
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos kartu su didesniu pelno mokesčiu turėjo neigiamos įtakos laikotarpio pelnui.
Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose (NAVA) „Telia Lietuva“ išrinkta aplinkai draugiškiausia įmone didelių
įmonių kategorijoje. Bendrovė įvertinta už tvarius veiklos sprendimus ir atsakingą tiekimo grandinės formavimą.
Valdyba akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2022 m. balandžio 28 d., siūlo 2021 m. dividendams skirti 58,3 mln. eurų
sumą, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, ir išmokėti 33 tūkst. eurų tantjemų 2 nepriklausomiems valdybos nariams.
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PAGRINDINIAI RODIKLIAI
Finansų rodikliai
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.)
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur)
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Laisvieji pinigų srautai
Veiklos rodikliai
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):
reguliaraus mokėjimo (tūkst.)
išankstinio mokėjimo (tūkst.)
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):
šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)
varinės prieigos (DSL) (tūkst.)
Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (tūkst.)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (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 (%)
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)
Grynosios skolos ir EBITDA santykis
Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)
Turto apyvartumas (%)
Kapitalo ir turto santykis (%)
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis

Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.

Pokytis (%)

104 212
35 582
34,1
35 687
34,2
14 832
14,2
14 937
14,3
14 264
13,7
12 179
11,7
0,021
582 613
1,99
1 159 400
34 226
17 577

99 655
33 956
34,1
34 776
34,9
14 342
14,4
15 162
15,2
14 712
14,8
13 070
13,1
0,022
582 613
2,04
1 188 530
32 049
22 420

4,6
4,8

(2,5)
(2,5)
6,8
(21,6)

2022-03-31

2021-03-31

Pokytis (%)

1 532
1 245
287
422
306
116
254
223
2 101
1 954

1 385
1 117
268
418
299
119
253
253
2 136
1 984

10,6
11,5
7,1
1,0
2,3
(2,5)
0,4
(11,9)
(1,6)
(1,5)

2022-03-31

2021-03-31

13,1
9,7
17,4
30,2
22,4
0,56
22,7
46,0
87,8
67,9
52,6
20,7

15,1
11,0
17,5
32,1
13,7
0,34
13,6
36,2
127,2
68,6
55,8
21,1

2,6
3,4
(1,5)
(3,0)
(6,8)

PASTABA. *Santykinių rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika yra pateikti Bendrovės svetainėje internete adresu:
https://www.telia.lt/investuotojams/finansiniai-rezultatai
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PAJAMOS

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:

Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.

Pokytis
(%)

46 961
9 772
16 861
9 616
4 407
4 479
1 826
35 130
31 371
3 759
22 121

45 529
10 134
15 457
9 748
4 363
3 944
1 883
32 152
27 703
4 449
21 974

3,1
(3,6)
9,1
(1,4)
1,0
13,6
(3,0)
9,3
13,2
(15,5)
0,7

104 212

99 655

4,6

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 45,1 ir 33,7 proc. bendrų 2022 m. trijų mėnesių
pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 21,2 procento. Pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė
63,7 proc., verslo klientams – 36,3 proc. bendrų pajamų.
Per 2022 m. pirmus tris mėnesius reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotojų skaičius padidėjo 9
tūkst., o išankstinio mokėjimo abonentų – 5 tūkstančiais. Per paskutinius dvylika mėnesių bendras aktyvių mobiliojo
ryšio abonentų skaičius padidėjo 147 tūkstančiais. Dėl didesnio abonentų skaičiaus bei augančio mobiliųjų duomenų
vartojimo ir didesnių vidutinių vienam vartotojui tenkančių pajamų (ARPU) daugėjo pajamų iš mažmeninių mobiliojo
ryšio paslaugų.
2022 m. Bendrovė planuoja laipsniškai atsisakyti 3G mobiliojo ryšio technologijos. Šiai technologijai skirtus dažnius
Bendrovė perleis pažangesniam ir spartesniam 4G ryšiui. Jau dabar kas antras skambutis Bendrovė mobiliojo ryšio
tinkle vyksta naudojant VoLTE (angl. Voice over LTE) technologiją.
Dėl laisvesnio žmonių judėjimo tarp šalių gauta daugiau pajamų iš tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies lankytojų,
tačiau mažiau pajamų iš mobiliojo ryšio tinklų sujungimo paslaugų lėmė pajamų iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų
mažėjimą.
Per 2022 m. pirmąjį ketvirtį pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 7 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių
– 30 tūkstančių. Per 2022 m. sausį–kovą pajamų iš balso tranzito paslaugų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš
metus, gauta beveik 5 proc. daugiau ir tai iš dalies kompensavo mažmeninių balso telefonijos pajamų mažėjimą
dėl mažesnio abonentų skaičiaus.
Bendrovė užbaigė ketverius metus trukusį varinio tinklo, kuriuo teikiamas DSL internetas, atnaujinimą. Į beveik 1,6
tūkst. tinklo mazgų atnaujinimą visoje Lietuvoje investuota 10,5 mln. eurų. Įdiegta „Super VDSL“ technologija leido
plačiajuosčio DSL interneto greitį padidinti daugiau nei 10 kartų: anksčiau maksimalus duomenų atsiuntimo greitis
buvo iki 20 Mb/s, o dabar, priklausomai nuo sąlygų, jis gali siekti iki 250 Mb/s. Reali sparta priklauso nuo „Telia“
pastotę ir galinę įrangą jungiančios varinės linijos ilgio ir kokybės. Tai leido sulėtinti DSL interneto vartotojų skaičiaus
mažėjimą tose vietose, kur nutiesti šviesolaidinį kabelį nėra galimybės.
Per 2022 m. pirmąjį ketvirtį plačiajuosčio interneto vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B
technologijas skaičius padidėjo 1 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius
liko toks pat. Per paskutinius dvylika mėnesių šviesolaidinės prieigos, kuri užtikrina iki 1 gigabito per sekundę (Gb/s)
interneto spartą, vartotojų skaičius padidėjo 7 tūkst., o varinės prieigos – sumažėjo 3 tūkstančiais. Bendras fiksuotojo
plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius per metus padidėjo 4 tūkstančiais.
Dėl vasario pabaigoje išjungtų Rusijos TV kanalų, išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius per
2022 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo 1 tūkst., tačiau per paskutinius dvylika mėnesių padidėjo 1 tūkstančiu.
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Pajamų iš IT paslaugų ir toliau daugėjo dviženkliais skaičiais dėl nemažėjančios įvairių IT paslaugų nuo nuotolinio
prisijungimo ir kompiuterinių darbo vietų iki debesų kompiuterijos ir individualių IT sprendimų paklausos.
Tam, kad patenkintų stipriai padidėjusį IT paslaugų poreikį verslui, Bendrovė netoli Vilniaus įsigijo 2 ha sklypą,
kuriame statys naują duomenų centrą. Planuojama, kad tai bus didžiausias duomenų centras šalyje, o į jo statybas
Bendrovė investuos 10 mln. eurų.
2022 m. pradžioje Bendrovė ir „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) pasirašė dvi sutartis, pagal kurias „Telia Lietuva“
suprojektuos bei įdiegs duomenų perdavimo sprendimus LTG tinkle. Bendra abiejų pasirašytų sutarčių vertė gali
siekti iki 7 mln. eurų. Tai bus vienas didžiausių LTG tinklo modernizavimo projektų Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį,
jis apims visas grandis – nuo tinklo mazgų keitimo, saugumo bei tinklo valdymo sistemų diegimo, iki kabelių
instaliavimo ir esamų paslaugų perkėlimo į modernizuotą tinklą.
Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: informacijos telefonu 118 teikimas
išoriniams klientams iki 2021 m. kovo 1 d., patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos. Nuo
2021 m. kovo Bendrovė informacijos telefonu 118 nebeteikia komercinės informacijos, tokios kaip įmonių kontaktai,
transporto tvarkaraščiai, verslo, laisvalaikio ir kita informacija. Šiuo telefonu galima sužinoti tik pagal reguliavimą
privalomą informaciją apie viešai skelbiamus abonentų numerius.
Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip
kitas pelnas (nuostolis). 2021 m. pradžioje Bendrovė pardavė biurų pastatą Kaune ir gavo 1,2 mln. eurų pelno iš
šio pardavimo. 2022 m. pirmąjį ketvirtį pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 247 tūkst. eurų.
RINKA
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinkos 2021 m. pajamos
sudarė 762,1 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. pajamomis – 731,8 mln. eurų, padidėjo 4,1 proc. daugiausia dėl
pajamų iš mobiliojo ir plačiajuosčio interneto paslaugų didėjimo.
„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant
pajamas, 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 38,4 procento. Bendrovė yra fiksuotojo plačiajuosčio interneto, mokamos
televizijos ir fiksuotojo balso telefonijos rinkų lyderė. Mobiliojo balso ir mobiliojo interneto rinkose Bendrovė yra trečia.
Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant vartotojus
2021 m.
Pokytis per metus
IV ketv.
(proc. punkt.)
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos
Fiksuotojo interneto paslaugos
Mobiliojo interneto paslaugos
Mokamos televizijos paslaugos
Duomenų perdavimo paslaugos

79.2
28.6
52.7
28.2
38.7
n/a

(2.0)
(0.1)
0.5
(0.4)
1.6
n/a

Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant pajamas
2021 m.
Pokytis per metus
IV ketv.
(proc. punkt.)
84.1
27.8
60.8
26.6
47.9
53.6

(1.3)
0.6
0.9
(0.1)
1.2
(2.6)

Pagal RRT ataskaitos duomenis 2021 m. gruodžio 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 56 (prieš metus – 53,2)
interneto prieigos abonentai. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 46,9 (2020 m. – 50,2) mokamos televizijos abonentų.
Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 133,3 (prieš metus – 130,6), o fiksuotojo
telefono ryšio linijų skaičius šimtui namų ūkių sudarė 19,1 (prieš metus – 22,4) linijų.
SĄNAUDOS
2022 m. prekių ir paslaugų savikaina didėjo dėl didesnių tinklo sąnaudų ir didesnės kitų prekių ir paslaugų
savikainos, o tinklų sujungimo ir tarptinklinio ryšio sąnaudos mažėjo. Su darbuotojais susijusios sąnaudos didėjo
dėl didesnio atlygio darbuotojams ir didesnių atidėjimų darbuotojų atostogų išmokoms. Dėl beveik 80 proc. didesnių
nei prieš metus energijos sąnaudų ir didesnių išlaidų pastatų išlaikymui didėjo kitos sąnaudos.
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Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.

Pokytis
(%)

Prekių ir paslaugų savikaina
Veiklos sąnaudos
susiję su darbuotojais
kitos

(40 326)
(28 379)
(14 597)
(13 782)

(38 991)
(27 048)
(14 127)
(12 921)

3,4
4,9
3,3
6,7

Vienkartinės sąnaudos
Veiklos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
susiję su darbuotojais
kitos

(142)
(28 237)
(14 499)
(13 737)

(347)
(26 701)
(13 793)
(12 908)

5,8
5,1
6,4

2022 m. pirmojo ketvirčio vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė 98 tūkst. eurų (prieš
metus – 334 tūkst. eurų), o vienkartinės kitos sąnaudos – 45 tūkst. eurų (prieš metus – 13 tūkst. eurų).
2022-03-31
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių
darbuotojų skaičius

2021-12-31

Pokytis

2022-03-31 2021-03-31

Pokytis

2 101

2 095

6

2 101

2 136

(35)

1 954

1 939

15

1 954

1 984

(30)

Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus, neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys
darbuotojai, o ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius.
VEIKLOS REZULTATAI
Nepaisant didesnės prekių ir paslaugų savikainos bei didesnių veiklos (ypač elektros energijos) sąnaudų, 2022 m.
pirmojo ketvirčio EBITDA, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus EBITDA, padidėjo. Didesnės investicijos ir
spartesnis mobiliojo ryšio tinkle naudotos „Huawei“ įrangos nudėvėjimas prieš ją pakeičiant „Ericsson“ įranga lėmė
tai, kad padidėjo amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos ir tai turėjo neigiamos įtakos veiklos pelnui.
Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.
EBITDA
Marža (%)
Amortizacija ir nusidėvėjimas
Veiklos pelnas (EBIT)
Marža (%)
Vienkartinės sąnaudos
Pelnas, gautas pardavus turtą
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno
Marža (%)
Veiklos pelnas, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno
Marža (%)

35 687
34,2
(20 750)
14 937
14,3

34 776
34,9
(19 614)
15 162
15,2

(142)
247
35 582
34,1
14 832
14,2

(347)
1 167
33 956
34,1
14 342
14,4

Pokytis
(%)
2,6
5,8
(1,5)

4,8
3,4

2022 m. pirmojo ketvirčio vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė 98 tūkst. eurų (prieš metus
– 334 tūkst. eurų) ir vienkartinės kitos sąnaudos – 45 tūkst. eurų (prieš metus – 13 tūkst. eurų), o pelnas, gautas
pardavus turtą, sudarė 247 tūkst. eurų (prieš metus – 1167 tūkst. eurų).
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Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.
Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio
Marža (%)
Pelno mokestis
Laikotarpio pelnas
Marža (%)

14 264
13,7
(2 085)
12 179
11,7

14 712
14,8
(1 642)
13 070
13,1

Pokytis
(%)
(3,0)
27,0
(6,8)

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio
lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2022 m. sausį–kovą pelno mokesčio lengvata sudarė
0,8 mln. eurų (prieš metus – 0,5 mln. eurų).
FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI
2022 m. kovo 31 d. duomenimis, visas ilgalaikis turtas sudarė 73,3 proc. (prieš metus – 73,6 proc.), trumpalaikis
turtas – 26,3 proc. (26,2 proc.), o vien tik pinigai – 12,3 proc. (12,6 proc.) viso turto. Akcininkų nuosavybė 2022 m.
kovo pabaigoje sudarė 52,6 proc. (prieš metus – 55,8 proc.) viso turto.
2022-03-31

2021-03-31

Pokytis (%)

Visas turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš kurio pinigai ir jų ekvivalentai
Turtas, skirtas parduoti

650 444
476 742
170 999
79 793
2 703

617 716
454 752
161 982
77 715
982

5,3
4,8
5,6
2,7
175,3

Akcininkų nuosavybė

342 233

344 577

(0,7)

Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2022 m. balandžio 28 d., pasiūlė iš Bendrovės
paskirstytino pelno 144,2 mln. eurų skirti 58,3 mln. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų
vienai akcijai, o 85,9 mln. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
Lietuvos ir užsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinti taikant 15 proc. pelno mokesčio
tarifą, o Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
Tam, kad nemokėtų neigiamų palūkanų už bankuose laikomus pinigus, Bendrovė, gavusi valdybos pritarimą,
2021 m. antrąjį pusmetį didžiausiam Bendrovės akcininkui „Telia Company AB“ pradėjo teikti trumpalaikes (iki trijų
mėnesių trukmės) paskolas už nulines metines palūkanas. Paskolintos lėšos, Bendrovei pareikalavus, būtų grąžintos
per 2 darbo dienas. 2022 m. kovo 31 d. duomenimis, bendra patronuojančiai įmonei suteiktų paskolų suma sudarė
65 mln. eurų.
2021 m. lapkritį Bendrovė grąžino pusę, t. y. 30 mln. eurų, 2017 m. gegužę bankų suteiktos sindikuotos 60 mln. eurų
paskolos. Likusi paskolos dalis (30 mln. eurų) bus grąžinta 2024 m. gegužę.

Bankų paskolos
Atvirkštinio faktoringo sutartys
Finansinio lizingo sutartys
Iš viso paskolų
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Grynoji skola
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis (%)

2022-03-31

2021-03-31

30 000
126 952
364
157 316
79 793
77 523
22,7

60 000
63 406
1 194
124 600
77 715
46 885
13,6

Bendrovė dalyvauja atvirkštinio faktoringo arba tiekėjo sąskaitų faktūrų finansavimas programoje, pagal kurią bankas
už sutartą mokestį per 7 dienas apmoka tiekėjo sąskaitas faktūras. Bendrovė nemoka jokių palūkanų ir nepateikia
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bankui papildomų užstatų ar garantijų. Bendrovė sumoka bankui visą sumą per vienerius metus (faktinis terminas
priklauso nuo kelių kintamųjų, dėl kurių susitaria visos trys šalys). 2022 m. kovo pabaigoje šioje programoje dalyvavo
31 tiekėjas.
Sausis–kovas
Pokytis
2022 m.
2021 m.
(%)
Investicijos į fiksuotąjį tinklą
Investicijos į mobilųjį tinklą
Investicijos į IT sistemas ir infrastruktūrą
Investicijos į verslo transformaciją
Kitos investicijos
Iš viso ilgalaikių investicijų
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)

3 669
4 237
2 918
2 427
29
13 280
22,4

3 814
2 685
2 555
2 504
565
12 123
13,7

(3,8)
57,8
14,2
(3,1)
(94,9)
9,5

2021 m. Bendrovė pradėjo mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimo projektą. Per artimiausius trejetą metų su „Ericsson“
įranga iš viso planuoja atnaujinti apie 2000 bazinių stočių, palaipsniui atsisakant „Huawei“ įrangos. Tai dar labiau
pagerins dabartinę 4G ryšio kokybę ir užtikrins greitą 5G ryšį, kuris ilgainiui bus prieinamas visoje Lietuvoje. 2022 m.
kovo 31 d. duomenimis, daugiau nei 650 bazinių stočių yra atnaujintos su „Ericsson“ įranga palaikančia tiek 2G, 3G
ir 4G, tiek 5G ryšį.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) suteiktus nekomercinius 5G dažnius „Telia Lietuva“ bando nuo 2018 m. gruodžio.
Nuo 2020 m. lapkričio naujos kartos ryšiu nemokamai gali naudotis privatūs ir verslo klientai – ši technologija veikia
Vilniuje, Kaune, Raseiniuose ir Klaipėdoje. 2022 m. sausį Bendrovė pirmoji šalyje pradėjo naudoti jau turimus
komercinius dažnius 5G paslaugoms – Vilniuje 2100 MHz dažnių ruožo atkarpoje jau veikia 20 bazinių stočių. Naujos
kartos technologija veikia „Dynamic Spectrum Sharing“ režimu, jis leidžia paraleliai naudoti tą patį dažnių ruožą tiek
4G, tiek ir 5G ryšiui.
Naujausi RRT matavimai rodo, kad vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta „Telia Lietuva“ mobiliajame tinkle rytų
Lietuvoje siekia 131,4 Mb/s. 2021 m. pabaigoje, vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta Bendrovės tinkle buvo
didžiausia ir siekė 104,5 Mb/s (prieš metus – 85,1 Mb/s), o Bendrovės 4G ryšys atvirose vietovėse pasiekiamas iki
100 proc. Lietuvos teritorijos.
2022 m. kovo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 955 tūkst. (prieš metus –
939 tūkst.), arba beveik 70 proc. šalies gyvenamųjų namų.
Sausis–kovas
Pokytis
2022 m.
2021 m.
(%)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Laisvieji pinigų srautai

34 226
17 577

32 049
22 420

6,8
(21,6)

Laisvieji pinigų srautai gaunami iš pinigų srautų iš įprastinės veiklos atėmus pinigų srautą skirtą ilgalaikėms
investicijoms. Per 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo sumokėta už rekordines 2021 m. ketvirtojo ketvirčio investicijas.
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.
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Informacija apie prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis 2022 m. sausį–kovą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq
Vilnius“:

Valiuta

Atidarymo
kaina

Didžiausia
kaina

Mažiausia
kaina

Uždarymo
kaina

Vidutinė
kaina

Apyvarta
vnt.

Apyvarta

EUR

2,05

2,10

1,79

1,99

1,97

2 545 572

5 020 909

Bendrovės rinkos kapitalizacija 2022 m. kovo 31 d. siekė 1159 mln. eurų ir, palyginti su rinkos kapitalizacija prieš
metus – 1189 mln. eurų, buvo 2,5 proc. mažesnė.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2022 m. kovo 31 d. duomenys):

Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas,
rūšis, buveinės adresas,
įmonių rejestro kodas
„Telia Company AB“,
169 94 Solna, Švedija,
kodas 556103-4249

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

69 018 364
582 613 138

11,85
100,00

11,85
100,00

Kiti akcininkai
Iš viso

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

-

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2022 m. balandžio 28 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos (2022 m. balandžio 21 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius sudarys 14,261.
KITA ESMINĖ INFORMACIJA
2022 m. kovo 31 d. Bendrovės valdyba nutarė sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2022 m.
balandžio 28 dieną. Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui skirti 58,3 mln. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10
euro dividendų vienai akcijai. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei ir Mindaugui Glodui –
skirti po 16,5 tūkst. eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirti 33 tūkst. eurų.
VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal Telia Lietuva, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai (2022 m. kovo 31 d. duomenys):

Vardas, pavardė
Douglas Lubbe
Agneta Wallmark

Pareigos Bendrovėje
Valdybos pirmininkas,
Atlygio komiteto narys
Valdybos narė,
Audito komiteto pirmininkė

Claes Nycander

Valdybos narys,
Atlygio komiteto
pirmininkas

Hannu-Matti
Mäkinen

Valdybos narys

Dovilė Grigienė

Valdybos narė,
Audito komiteto narė

Darbovietė
„Telia Sverige AB“ (Švedija) Finansų
vadovas
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentė – Įmonių grupės iždo
vadovė
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentas – Bendrų produktų ir
paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo
veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir
Danijos šalių grupės (LED) valdymo
vadovas
„Telia Company AB“ (Švedija) turto
valdymo padalinio vyriausiasis
juriskonsultas
-
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Mindaugas
Glodas

„NRD Companies AS“ (Norvegija)
generalinis direktorius;
„Norway Registers Development AS“
(Norvegija) generalinis direktorius;
„Norway Registers Development AS“
Lietuvos filialo vadovas;
NRD Systems, UAB (Lietuva) generalinis
direktorius

Valdybos narys,
Audito ir Atlygio komitetų
narys

-

Visi valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Dovilė Grigienė 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. Einamoji dvejų metų valdybos kadencija
baigiasi 2023 m. balandžio 27 dieną. Bendrovės 2021 m. Atlygio ataskaita yra pateikta Bendrovės tinklalapyje
internete, adresu: www.telia.lt.
„Telia Lietuva“ valdyba nauja Bendrovės finansų vadove nuo 2022 m. liepos 4 d. paskyrė Dainą Večkytę. Dabartinis
Finansų vadovas Arūnas Lingė nusprendė palikti Bendrovę nuo 2022 m. balandžio 29 dienos. Nuo 2022 m.
balandžio 30 d. iki liepos 3 d. Finansų vadovės pareigas laikinai eis Bendrovės Verslo kontrolės vadovė Polina Rys.
Vadovų komanda (2022 m. kovo 31 d. duomenys):

Vardas, pavardė
Dan Strömberg

Pareigos Bendrovėje
Vadovas

Daniel
Karpovič

Verslo klientų vadovas

Nortautas
Luopas

Privačių klientų vadovas;
Skaitmeninimo ir analitikos
vadovas
Pardavimo ir klientų
aptarnavimo vadovė

Giedrė
KaminskaitėSalters

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
„Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis
viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir
Danijos (LED) padalinio vadovas;
„Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos
pirmininkas;
asociacijos „Investors‘ Forum“ (Lietuva)
valdybos narys
-

Turimų
Bendrovės akcijų
skaičius
-

-

AB „Utenos trikotažas“ nepriklausomas
valdybos narys

-

-

Andrius
Šemeškevičius

Technologijų
infrastruktūros vadovas

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto Globėjų
tarybos narė;
laikinai eina „Telia Danmark A/S“ (Danija)
Verslo klientų vadovės pareigas
„SIA Telia Latvija“ (Latvija) stebėtojų
tarybos pirmininkas

Arūnas
Lingė
Ramūnas
Bagdonas
Daiva
Kasperavičienė
Birutė
Eimontaitė
Vytautas
Bučinskas

Finansų vadovas

-

Žmogiškųjų išteklių
vadovas
Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė
Komunikacijos vadovė

Personalo valdymo profesionalų
asociacijos (Lietuva) valdybos pirmininkas
-

-

-

-

Verslo užtikrinimo ir
transformacijos vadovas

Kibernetinio saugumo tarybos narys;
Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio
saugumo grupės pavaduotojas

-
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PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Sausis–kovas
Pastaba

2022 m.

2021 m.

Pajamos

104 212

99 655

Prekių ir paslaugų savikaina

(40 326)

(38 991)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(14 597)

(14 127)

Kitos veiklos sąnaudos

(13 782)

(12 921)

180

1 160

(20 750)

(19 614)

14 937

15 162

249

376

Finansinės veiklos sąnaudos

(922)

(826)

Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte

(673)

(450)

14 264

14 712

(2 085)

(1 642)

12 179

13 070

-

-

Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį

12 179

13 070

Grynasis pelnas ir kitos bendrosios pajamos, priskirtini:

12 179

13 070

-

-

0,021

0,022

Kitos veiklos (pelnas) nuostoliai, grynąja verte
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės
sumažėjimas

2

Pagrindinės veiklos pelnas
Finansinės pajamos

Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

6

Ataskaitinio laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Kitos bendrosios pajamos už laikotarpį

Patronuojančios įmonės akcininkams
Nekontroliuojamai daliai
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai akcijai)

7
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Naudojimo teise valdomas turtas
Sutarčių sudarymo išlaidos
Sutarties turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Įrangos nuomos gautinos sumos

2
2
2

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Sutarties turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Pelno mokesčio turtas
Įrangos nuomos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Turtas, skirtas parduoti
Iš viso turto
NUOSAVAS KAPITALAS
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams
Įstatinis kapitalas
Privalomasis rezervas
Nepaskirstytasis pelnas
Nuosavas kapitalas, priskirtas Bendrovės akcininkams
Nekontroliuojama dalis
Nuosavo kapitalo iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Nuomos įsipareigojimai
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai
Atidėjiniai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Mokėtinas pelno mokestis
Paskolos
Sutarties įsipareigojimai
Nuomos įsipareigojimai
Atidėjiniai
Iš viso įsipareigojimų
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų

4

5

5

2022-03-31

2021-12-31

261 645
141 125
46 095
5 032
616
16 323
5 906
476 742

267 034
140 794
46 124
4 837
696
16 789
6 685
482 959

15 246
1 140
64 628
4 404
5 788
79 793
170 999

12 711
1 102
66 497
5 201
5 920
61 769
153 200

2 703

5 310

650 444

641 469

168 958
16 896
156 379
342 233
342 233

168 958
16 896
144 200
330 054
330 054

30 000
45 095
19 320
6 639
12 398
113 452

30 000
45 720
19 604
6 645
12 398
114 367

51 980
127 316
1 967
13 496
194 759
308 211
650 444

57 416
124 254
2 054
13 324
197 048
311 415
641 469

Telia Lietuva, AB Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d.

14

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

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Įstatinis
kapitalas
Likutis 2021 m. sausio 1 d.

Privalomasis Nepaskirstytasis
rezervas
pelnas

Nuosavo
kapitalo iš
viso

168 958

16 896

145 653

331 507

Ataskaitinio laikotarpio pelnas

-

-

13 070

13 070

Kitos bendrosios pajamos per laikotarpį po
apmokestinimo

-

-

-

-

Iš viso bendrųjų pajamų
Išmokėti dividendai už 2020 m.
Likutis 2021 m. kovo 31 d.

168 958

16 896

13 070
158 723

13 070
344 577

Likutis 2022 m. sausio 1 d.

168 958

16 896

144 200

330 054

-

-

12 179

12 179

-

-

-

-

168 958

16 896

12 179
156 379

12 179
342 233

Ataskaitinio laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos per laikotarpį po
apmokestinimo
Iš viso bendrųjų pajamų
Išmokėti dividendai už 2020 m.
Likutis 2022 m. kovo 31 d.

Telia Lietuva, AB Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d.

15

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.
Įprastinė veikla
Ataskaitinio laikotarpio pelnas
Nepiniginių straipsnių atstatymas:
Pelno mokesčio sąnaudos pripažintos pelne arba nuotoliuose
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos

12 179

13 070

2 085
21 562
(305)
(249)
899

1 642
20 188
(1 192)
(377)
718

(2 581)

(533)

1 773

5 626

1 232
36 595

(5 220)
33 922

(842)
46
(1 573)
34 226

(599)
82
(1 356)
32 049

Investicijų veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas
Pajamos iš subnuomos gautinų sumų
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

(19 747)
3 098
1 114
(15 535)

(13 356)
3 727
1 377
(8 252)

Finansinė veikla
Grąžintos paskolos
Gautos paskolos
Nuomos įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje

(19 179)
21 814
(3 302)
(667)

(15 846)
17 509
(3 686)
(2 023)

18 024

21 774

61 769
18 024
79 793

55 941
21 774
77 715

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:
Atsargos / turtas, skirtas parduoti
Prekybos ir kitų gautinų sumų, sutarties turto ir sutarties sudarymo
išlaidų sumažėjimas / (padidėjimas)
Prekybos, kitų mokėtinų sumų ir sukauptų įsipareigojimų, atidėtųjų
mokesčių įsipareigojimų, sutarties įsipareigojimų, ateinančių laikotarpių
pajamų ir atidėjinių padidėjimas / (sumažėjimas)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Sumokėtos palūkanos
Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

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

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d., yra parengtos
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų – pagal 34 Tarptautinį
apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir
rengiant 2021 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 2022 m. kovo 31 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių
ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei naudojimo teise valdomas turtas
Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

256 923
7 347
(2 382)
4
(13 132)

132 223
4 777
(52)
(4)
(4 035)

Likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d.

248 760

132 909

Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

267 034
8 055
(43)
(136)
(13 265)

140 794
5 225
(23)
(54)
(4 817)

Likutinė vertė 2022 m. kovo 31 d.

261 645

141 125

Trijų mėnesių, pasibaigusių 2021 m. kovo 31 d.

Trijų mėnesių, pasibaigusių 2022 m. kovo 31 d.

Naudojimo teise
valdomas turtas
Trijų mėnesių, pasibaigusių 2021 m. kovo 31 d.
Likutinė vertė 2021 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

47 217
4 267
(2 743)
(2 447)

Likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d.

46 294
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2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei naudojimo teise valdomas turtas (tęsinys)
Naudojimo teise
valdomas turtas
Trijų mėnesių, pasibaigusių 2022 m. kovo 31 d.

3

Likutinė vertė 2022 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

46 124
3 262
(623)
(2 668)

Likutinė vertė 2022 m. kovo 31 d.

46 095

Investicijos į dukterines ir asocijuotąsias įmones
Asocijuota įmonė, įtraukta į finansines ataskaitas yra:

Įmonė
VšĮ „Numerio
perkėlimas“

4

Įsteigimo šalis
Lietuva

Nuosavybės dalis (%)
2022-03-31
2021-12-31
50 %
50 %

Veikla
Ne pelno organizacija, kurią įkūrė
Lietuvos telekomunikacijų operatoriai
administruoja
centrinę
telefonų
numerių duomenų bazę.

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

5

Atidėjiniai
Atidėjinių judėjimas 2022 m. sausį–kovą:

Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.

Restruktūrizavimo
atidėjinys
-

Atidėjinys turto
atstatymui
12 398

Iš viso
12 398

Papildomai sudarytas atidėjinys
Panaudota suma
Likutis 2022 m. kovo 31 d.

-

12 398

12 398

Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo
planą (jei toks planas yra). 2022 m. nebuvo restruktūrizavimo atidėjinių.
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5

Atidėjiniai (tęsinys)
Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, mobiliojo
ryšio stotys turi būti išmontuojamos ir žemė sutvarkoma taip, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios
ji buvo prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovė 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. Bendrovė 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.
2022 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2021 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymus.
Remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus
į naujas technologijas, Bendrovė 2022 m. paskaičiavo 0,8 mln. eurų pelno mokesčio lengvatą (2021 m. –
0,5 mln. eurų).

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–kovas
2022 m.
2021 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

8

12 179

13 070

582 613

582 613

0,021

0,022

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2022 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtins dividendus už 2021 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusį laikotarpį. Bendra siūloma mokėti dividendų suma yra 58 261 tūkst. eurų arba 0,10 euro vienai
akcijai.
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9

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2022 m. kovo 31 d. duomenimis, turėjo 88,15 proc.
Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.). Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis–kovas
2022 m.
2021 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso

1 516
1 516

2 189
2 189

Paslaugų pirkimas
Turto pirkimas

4 816
-

5 714
-

Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:

4 816

5 714

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais su „Telia
Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Kovo 31 d.
2022 m.
2021 m.
Ilgalaikės gautinos sumos
Gautinos sumos
Sukauptos pajamos
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:
Trumpalaikės investicijos
Trumpalaikės investicijos
Mokėtinos sumos
Sukauptos sąnaudos
Gautos paskolos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos
iš viso:

112
348
884
1 344

140
1 505
1 184
2 829

65 000
65 000

-

2 437
11

2 187
68

2 448

2 255

2022 m. kovo 31 d. duomenimis Bendrovė buvo suteikusi „Telia Company AB“ trumpalaikę 65 mln. eurų
paskolą.

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL 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 tarpinės finansinės ataskaitos už trijų
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės
atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Telia Lietuva, AB turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną
ir pinigų srautus.

Dan Strömberg
Vadovas

Arūnas Lingė
Finansų vadovas

Vilnius, 2022 m. balandžio 26 d.
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