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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS 
 

Vadovybės 2011 m. devynių mėnesių finansinių rezultatų komentaras: 

 
„TEO pajamų nuosmukio tempas sulėtėjo. Per pirmuosius devynis 2011 m. mėnesius Bendrovė gavo 554 
mln. litų pajamų, arba 4,6 proc. maţiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį. Dėl grieţtos sąnaudų kontrolės 
veiklos sąnaudos buvo sumaţintos atitinkamai. Tai leido TEO išlaikyti puikų – daugiau kaip 41 proc. – 
EBITDA marţos rodiklį. 
 

Didelės investicijos į naujosios kartos šviesolaidinį tinklą leido TEO padidinti savo plačiajuosčio ryšio klientų 
bazę iki 367 tūkstančių. Bendrai plačiajuosčio ryšio klientų per pastaruosius 12 mėn. padaugėjo 9,7 procento. 
Per devynis 2011 m. mėnesius plačiajuosčio ryšio paslaugų klientų skaičiaus augimas buvo 0,9 proc. 
didesnis nei per atitinkamą 2010 m. laikotarpį. Televizijos paslaugų klientų skaičius padidėjo 21 procentu. 
Įdiegusi modernius plačiajuosčio ryšio technologijų sprendimus, TEO prisidėjo prie sėkmingo Europos vyrų 
krepšinio čempionato „EuroBasket 2011“ organizavimo. Bendrovė įrengė ir priţiūrėjo saugų daugiau nei 3000 
darbo vietų tinklą bei teikė tiesioginį didelės spartos ryšį, sujungusį su daugiau nei 27 šalimis.“ 

 

Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai 

 Sausis–rugsėjis   

Finansų rodikliai 2011 m. 2010 m.  Pokytis (%) 

     

Pajamos (tūkst. Lt)  554 307 580 882  (4,6) 

EBITDA (tūkst. Lt) 227 761 239 616  (4,9) 

EBITDA marţa (%) 41,1 41,3   

Veiklos pelnas (tūkst. Lt)  129 491 141 237  (8,3) 

Veiklos pelno marţa (%)  23,4 24,3   

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių (tūkst. Lt)  130 917 142 010  (7,8) 

Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marţa (%) 23,6 24,4   

Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt)  117 291 125 154  (6,3) 

Laikotarpio pelno marţa (%)  21,2 21,5   

Pelnas vienai akcijai (Lt)  0,151 0,161   

Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)  776 818 776 818   

     

Santykiniai rodikliai  2011-09-30 2010-09-30   

     

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 16,9 16,5   

Vidutinė turto grąţa (%) 15,0 14,9   

Nuosavybės pelno norma (%) 15,5 16,1   

Skolos koeficientas (%) (18,1) (24,5)   

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,4 0,6   

Bendras likvidumo koeficientas (%) 449,0 377,0   

Turto apyvartumas (%) 67,0 70,3   

Kapitalo ir turto santykis (%) 91,7 90,5   

     

Veiklos rodikliai  2011-09-30 2010-09-30  Pokytis (%) 

     

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 660 767 696 444  (5,1) 

Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH ir kt., 

išskyrus WiFi) skaičius 333 122 308 419 

 

8,0 

IPTV paslaugų vartotojų skaičius 75 758 63 236  19,8 

DVB-T paslaugų vartotojų skaičius 71 346 58 404  22,2 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 379 3 545  (4,7) 

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio 

pabaigoje 2 984 3 045 

 

(2,0)   
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TEO įmonių grupės pajamų struktūra 

 

 Liepa–rugsėjis  Pokytis 

(%) 

 Sausis–rugsėjis  Pokytis 

(%)  2011 2010   2011 2010  

          

Balso telefonijos paslaugos 89 039 104 113  (14,5)  279 567 316 253  (11,6) 

Interneto ir duomenų perdavimo 

paslaugos 62 459 64 127  (2,6)  187 176 193 500 
 

(3,3) 

TV paslaugos 11 942 9 489  25,9  34 347 27 264  26,0 

IT paslaugos 12 867 8 825  45,8  33 116 24 600  34,6 

Kitos paslaugos 8 191 7 331  11,7  20 101 19 265  4,3 

          

Iš viso 184 498 193 885  (4,8)  554 307 580 882  (4,6) 

 

Pajamos 

 

Bendros TEO įmonių grupės 2011 m. devynių mėnesių pajamos buvo 554 mln. litų ir, palyginti su 2010 m. 

devynių mėnesių pajamomis – 581 mln. litų, sumaţėjo 4,6 procento. 2011 m. trečiojo ketvirčio pajamos buvo 

184,5 mln. litų ir, palyginti su 2011 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 184 mln. litų, padidėjo 0,3 procento. 

 
Pajamos iš televizijos, IT ir kitų paslaugų toliau didėjo ir iš dalies kompensavo sumaţėjusias pajamas iš balso 
telefonijos, interneto ir duomenų perdavimo paslaugų. 
 
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis toliau maţėjo ir sudarė 50,4 proc. bendrų 2011 m. sausio–rugsėjo 
pajamų. Pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų sudarė 33,8 proc., televizijos paslaugų – 6,2 
proc., IT paslaugų – 6 proc. ir iš kitų paslaugų – 3,6 proc. bendrų pajamų. 
 
Pajamos iš balso telefonijos paslaugų maţėjo dėl sumaţėjusio naudojamų telefono linijų skaičiaus ir 
maţesnio pokalbių srauto. 
 
Per 2011 m. sausį–rugsėjį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumaţėjo 28 tūkstančiais. Dėl 
maţesnio telefono linijų skaičiaus 2011 m. sausio–rugsėjo pajamos iš abonentinio mokesčio, palyginti su to 
paties laikotarpio pajamomis prieš metus, sumaţėjo 7,1 procento. 
 
Patrauklios pokalbių mokėjimo planų sąlygos ir sumaţėję nacionalinių tinklų sujungimo kainos lėmė tai, kad 
2011 m. devynių mėnesių ir verslo klientų, ir gyventojų skambučių į mobiliojo ryšio tinklus srautas, palyginti su 
to paties laikotarpio srautu prieš metus, padidėjo atitinkamai 2,9 ir 26,1 procento. 
 
Nepaisant to, gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai sumaţėjo atitinkamai 6,3 ir 11,4 procento. Dėl 
to pajamos iš pokalbių srauto sumaţėjo 19,2 procento. 
 
Per metus pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų sumaţėjo 11,9 proc., dėl sumaţėjusio tarptautinio tranzito 
srauto. 
 
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis Bendrovės rinkos dalis 2011 m. antrojo 
ketvirčio pabaigoje skaičiuojant vartotojus buvo 90,9 proc. ir skaičiuojant pajamas – 93,2 procento. Pagal 
pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis sudarė 27 procentus. 
 
Per 2011 m. sausį–rugsėjį plačiajuosčio interneto (išskyrus belaidţio WiFi tinklo) vartotojų skaičius padidėjo 
16,4 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 24,7 tūkstančio. 
 
Šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH) ar iki pastato (angl. Fiber to 
the building (FTTB) skaičius toliau didėja ir 2011 m. rugsėjo pabaigoje jau 39,3 proc. TEO plačiajuosčio 
interneto (išskyrus belaidţio WiFi tinklo) paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą. 
 



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

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŢ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. RUGSĖJO 30 D. 6 

Per metus šviesolaidinių prieigų (FTTH ir FTTB) skaičius padidėjo 40,4 proc., o tuo tarpu interneto prieigų, 
naudojant DSL technologiją, skaičius sumaţėjo 6,1 procento. 
 
2011 m. rugsėjo pabaigoje iš bendro 367 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 202 tūkst. buvo 
varinės (DSL technologija), 131 tūkst. – šviesolaidinės, 34 tūkst. – belaidės prieigos per WiFi tinklą. 
 
TEO įrengė dvi naujas šviesolaidines jungtis su uţsienio operatoriais Švedijoje bei Lenkijoje ir bendrą 
tarptautinio interneto srautą padidino beveik pusantro karto – iki 66,5 gigabitų per sekundę (Gb/s). Naujos 
tarptautinės jungtys įrengtos padidėjus TEO klientų interneto srautui. Geguţę interneto ZEBRA klientams 
buvo sudarytos galimybės iš uţsienyje esančių serverių informaciją siųstis tokia pačia sparta, kaip ir 
Lietuvoje. 
 
Palyginti su 2010 m. devynių mėnesių duomenimis, per 2011 m. devynis mėnesiu pajamų iš interneto 
prieigos paslaugų sumaţėjo 1,3 proc., o pajamų iš duomenų perdavimo ir tinklo paslaugų – 6,4 procento. 
 
RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus 
pajamas, 2011 m. antrąjį ketvirtį sudarė 38,1 proc., o plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą rinkos dalis 
siekė 51,2 procento. 2011 m. birţelio 30 d. 100-ui Lietuvos gyventojų teko 28,6 interneto prieigos abonentų, o 
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 21,8 abonentų. Suskaičiavus pajamas, TEO skirtųjų linijų 
rinkos dalis sudarė 66,1 proc., o duomenų perdavimo – 62,4 procento. 
 
2011 m. sausį–rugsėjį bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 15,9 tūkst.: skaitmeninės 
antţeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė GALA“ vartotojų skaičius padidėjo 8,1 tūkst., o 
internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“ – 7,8 tūkstančių. 
 
Dėl didėjančių išmokų turinio teikėjams Bendrovė nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. padidino paslaugų „Skaitmeninė 
GALA“ ir „Interaktyvioji GALA“ mėnesio mokestį atitinkamai 0,90 ir 4,90 lito. Antra vertus, IPTV paslauga 
„Mėnesio videonuoma“ tapo nemokama ir buvo įtraukta į bazinį pasiūlymą (anksčiau „Mėnesio videonuoma“ 
kainavo 7 litus per mėnesį). 
 
RRT ataskaitos duomenimis, 2011 m. birţelio pabaigoje TEO skaitmeninės televizijos rinkos dalis, 
skaičiuojant vartotojus, sudarė 47,9 proc., o skaičiuojant pajamas – 44,9 procento. TEO bendros mokamų 
televizijos paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus vartotojus, sudarė 22,2 proc., o suskaičiavus pajamas, – 
26 procentus. 2011 m. birţelio 30 d. 100-ui Lietuvos namų ūkių teko 22,2 mokamos skaitmeninės televizijos 
abonentų. 
 
Daugiausia konsoliduotų TEO įmonių grupės pajamų iš informacinių technologijų paslaugų uţdirba 
Bendrovės antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“, kuri teikia duomenų centrų ir informacinių sistemų 
valdymo paslaugas vietos ir transnacionalinėms įmonėms. 
 
2011 m. geguţę „Baltic Data Center“ antrinė įmonė UAB „Hostex“, kuri buvo įsigyta 2010 m. rugsėjį, perėmė 
iš „Baltic Data Center“ 100 procentų UAB „Interdata“ akcijų. UAB „Hostex“, UAB „Interdata“ ir jos antrinė 
įmonė UAB „Hosting“ teikia interneto svetainių prieglobos ir duomenų centrų paslaugas ir privatiems 
klientams bei smulkioms įmonėms, ir interneto portalams. 
 
„Baltic Data Center“ pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Latvijos bendrove „Datakom“ ir Estijos – „Elion“, 
neseniai susijungusi su viena didţiausių šalies IT įmonių „Microlink“, ir nuo šiol trijose Baltijos šalyse teiks 
unifikuotas duomenų centrų, informacinių sistemų kūrimo ir kompiuterių darbo vietų bei infrastruktūros 
prieţiūros paslaugas. Planuojama, kad per artimiausius trejus metus bendromis „Baltic Data Center“, 
„Datakom“ ir „Elion“ paslaugomis visose Baltijos šalyse naudosis daugiau nei 10 tarptautinių bendrovių – 
finansų, maţmeninės prekybos ir kitų įmonių. 
 
Rugpjūtį–rugsėjį TEO teikė balso telefonijos, interneto ryšio, kompiuterinių tinklų diegimo ir kompiuterių bei 
biuro įrangos nuomos paslaugas Europos vyrų krepšinio čempionato „EuroBasket 2011“ organizatoriams. 
Pajamos uţ šešiose sporto arenose suteiktas paslaugas ir įrangos nuomą sudarė 4 mln. litų. 
 
TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip UAB 
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„Lintel“ kontaktų centrai, patalpų nuoma, reklama, baudos uţ anksčiau termino nutrauktas sutartis ir kitos. 
 
Per metus pajamos iš kontaktų centrų paslaugų padidėjo 1,5 proc., o pajamos iš kitų ne telekomunikacijų 
paslaugų padidėjo 8 procentais. 2011 m. trečiąjį ketvirtį Visagine TEO įdiegė vaizdo stebėjimo sistemą. 
Įgyvendinus šį projektą, gauta 2 mln. litų pajamų. 
 
TEO įmonių grupės kitas pajamas sudaro palūkanos iš įsigytų terminuotų vertybinių popierių. Kitas pelnas ar 
nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip kitas 
pelnas (nuostolis). 
 
Veiklos sąnaudos 
 
2011 m. Bendrovė toliau grieţtai kontroliavo sąnaudas. 2011 m. devynių mėnesių įmonių grupės bendros 
veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų sąnaudomis, buvo 4,4 proc. maţesnės. 
 
Su darbuotojais susijusios sąnaudos beveik nepakito – per metus jos padidėjo tik 0,4 procento. Bendras TEO 
įmonių grupės darbuotojų skaičius sumaţėjo 166 darbuotojais (daugiausia – „Lintel“) – nuo 3 545 iki 3 379 
darbuotojų. Per 2011 m. trečiąjį ketvirtį darbuotojų skaičius padidėjo 5 darbuotojais, o per pirmąjį metų 
pusmetį – sumaţėjo 112 darbuotojų (daugiausia – „Lintel“). Visu etatu dirbančių TEO įmonių grupės 
darbuotojų skaičius per 2011 m. sausį–rugsėjį sumaţėjo 61 darbuotoju (taip pat daugiausia – „Lintel“). 
 
Dėl maţesnio tarptautinio tranzitinio srauto ir maţesnių skambučių baigimo Lietuvos tinkluose tarifų tinklų 
sujungimo sąnaudos sumaţėjo 11,9 procento. Kitos sąnaudos sumaţėjo 3,5 procento. 
 

Veiklos rezultatai 
 
2011 m. devynių mėnesių EBITDA buvo 228 mln. litų ir, palyginti su 2010 m. devynių mėnesių EBITDA – 240 
mln. litų, sumaţėjo 4,9 procento. Tačiau EBITDA marţa beveik nepakito ir sudarė 41,1 proc. (2010 m. – 41,3 
procento). 
 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo beveik tokios pat – sumaţėjo 0,1 proc. ir 2011 m. sausį–rugsėjį 
sudarė 17,7 proc. (prieš metus – 16,9 proc.) visų pajamų. Veiklos pelnas buvo 8,3 proc. maţesnis nei prieš 
metus, o veiklos pelno marţa siekė 23,4 proc. (prieš metus – 24,3 procento). 
 
2011 m. sausio–rugsėjo finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo 84,3 proc. didesnis nei prieš metus. 
 
Dėl to, 2011 m. devynių mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2010 m. to paties 
laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 142 mln. litų, sumaţėjo 7,8 proc. ir sudarė 131 mln. litų. 
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio 
įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2011 m. devynių 
mėnesių pelno mokesčio lengvata sudarė 7,8 mln. litų (2010 m. – 4,9 mln. litų). 
 
Laikotarpio pelnas, palyginti su 2010 m. to paties laikotarpio pelnu – 125 mln. litų, sumaţėjo 6,3 proc. ir 
sudarė 117 mln. litų. Pelno marţa buvo 21,2 proc. (prieš metus – 21,5 procento). 
 
Balansas ir pinigų srautai 
 
Per 2011 m. sausį–rugsėjį visas TEO įmonių grupės turtas sumaţėjo 7,1 proc. daugiausia dėl 2010 m. 
dividendų mokėjimo. 
 
Visas ilgalaikis turtas padidėjo 0,7 proc. ir sudarė 70,8 proc. viso įmonių grupės turto. Geguţę, vadovaujantis 
2011 m. balandţio 28 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, TEO akcininkams buvo išmokėti 
140 mln. litų 2010 m. dividendų, t. y. 0,18 lito dividendų vienai akcijai. Dėl to visas trumpalaikis turtas 
sumaţėjo 21,8 proc. ir sudarė 29,2 proc. viso turto, o vien tik pinigai ir terminuotos investicijos sudarė 
17 proc. viso turto. 
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Dėl dividendų mokėjimo akcininkų nuosavybė sumaţėjo 2,2 proc., tačiau vis tiek sudarė 91,7 proc. viso turto. 
 
2011 m. balandţio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumaţinti Bendrovės 
privalomąjį rezervą 3 817 000 litų ir šia suma padidinti Bendrovės nepasiskirstytąjį pelną. 
 
2011 m. rugsėjo pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję 
su patalpų nuoma, buvo 4,5 mln. litų. Pinigai, pinigų ekvivalentai ir investicijos, laikomis iki išpirkimo, sudarė 
186 mln. litų. 
 
2011 m. devynių mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2010 m. devynių mėnesių 
duomenimis, padidėjo 0,4 procento. 
 
Dalį (55 mln. litų) per 2011 m. ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro mokėjimai uţ 2010 m. padarytas 
investicijas. Ši suma 2010 m. gruodţio 31 d. balanse buvo įrašyta trumpalaikių įsipareigojimų eilutėje. 
 
Per 2011 m. devynis mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 105 mln. litų (prieš metus – 91 mln. litų). 
Daugiausia investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (91 proc. arba 95 mln. 
litų). Likusi dalis investuota į informacinių sistemų plėtrą (7 mln. litų), transportą (1 mln. litų) ir pastatų 
atnaujinimą (1 mln. litų).  
 
Dėl to rugsėjo pabaigoje TEO šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 689 tūkst. arba 57 proc. 
šalies namų ūkių (2010 m. pabaigoje – 556 tūkstančiai). 
 
Dėl ilgalaikių investicijų ir dividendų mokėjimo pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2011 m. sausį–rugsėjį sumaţėjo 
83 mln. litų. 
 
Akcinis kapitalas ir akcininkai 
 
TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 776 817 518 litų ir jį sudaro 776 817 518 vieno lito nominalios vertės 
paprastųjų vardinių akcijų. 2010 m. rugsėjo 3 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas nuo 814 912 760 
litų iki 776 817 518 litų sumaţintas Bendrovės akcinis kapitalas. 2010 m. balandţio 26 d. įvykęs eilinis 
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 
akcijas (nuosavas akcijas) ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais. Bendrovės nuosavos 
akcijos buvo anuliuotos 2010 m. rugsėjo 9 dieną. 
 
Bendrovės nuosavos akcijos, kurios sudarė 4,67 proc. visų Bendrovės akcijų, buvo įgytos viešojo akcijų 
pardavimo metu 2000 metais ir jos nesuteikė Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų turtinių ir neturtinių teisių. 
Dėl to, anuliavus nuosavas akcijas, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų 
skaičius nepakito ir yra 776 817 518. 
 
Bendrovė 2010 m. liepos 1 d. nutraukė TEO akcijų pagrindu išleistų tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų 
programą, o nuo 2010 m. birţelio 30 d. išbraukė pakvitavimus iš Oficialaus Jungtinės Karalystės listingavimo 
įstaigos sąrašo ir nutraukė prekybą pakvitavimais Londono vertybinių popierių birţoje. Bendrovė Tarptautinių 
depozitoriumo pakvitavimų programą vykdė nuo 2000 metų. Pagal šią programą vienas tarptautinis 
depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. 
 
TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių popierių 
birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEO1L). Vertybinių popierių birţa 
„NASDAQ OMX Vilnius“ yra pagrindinė prekybos TEO akcijomis rinka. 
 
2011 m. sausį TEO paprastosios vardinės akcijos buvo įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių birţos atviros 
rinkos („Berlin Open Market“ arba „Freiverkehr“), Frankfurto vertybinių popierių birţos atviros rinkos 
(„Freiverkehr“), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių birţų prekybos sąrašus. TEO 
akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių birţose – ZWS. 
 
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. balandţio 28 d., metu bendras TEO akcininkų 
skaičius buvo 14 530. 
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Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2011 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 (%) 

„TeliaSonera AB“, Stureplan 8, 

Stockholm, SE-106 63, 

Sweden (Švedija), kodas 

556103-4249 

530 504 838 68,29 68,29 - 

„East Capital Asset 

Management AB“, Kungsgatan 

33, Stockholm, SE-111 93, 

Sweden (Švedija), kodas 

556564-5370 

54 537 514 7,02 7,02 - 

Kiti akcininkai 191 775 166 24,69 24,69 - 

IŠ VISO 776 817 518 100,00 100,00 - 

 
2011 m. birţelį „TeliaSonera AB“ perėmė iš savo antrinės įmonės „Amber Teleholding A/S“ kontrolinį TEO 
akcijų paketą (62,94 proc. Bendrovės kapitalo ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime). Iki sandorio 
„TeliaSonera AB“ tiesiogiai turėjo 5,14 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Per 2011 m. trečiąjį ketvirtį 
„TeliaSonera AB“ papildomai įsigijo 1 661 566 akcijas (0,21 proc. bendro akcijų skaičiaus) ir padidino savo 
kapitalo dalį iki 68,29 procento. 
 
2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, Lietuvos valstybė, atstovaujama valstybės įmonės Valstybės turto fondo, 
neturėjo Bendrovės akcijų (2010 m. gruodţio 31 d. turėjo 3 075 315 akcijų). 2003 m. Valstybės turto fondas 
pradėjo atlyginti Lietuvos piliečiams uţ valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą Bendrovės akcijomis. Tačiau 
Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, dar 
turėjo 362 630 akcijų arba 0,05 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. 
 
Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2011 m. sausį–rugsėjį vertybinių popierių birţoje „NASDAQ OMX 
Vilnius“ 

Valiuta 
Atidarymo 

kaina Lt 
Didţiausia 

kaina Lt 
Maţiausia 
kaina Lt 

Uţdarymo 
kaina Lt 

Vidutinė 
kaina Lt 

Apyvarta 
vnt. Apyvarta Lt 

LTL 2,472 2,472 1,837 2,110 2,229 33 801 409 75 353 265 

EUR 0,716 0,716 0,532 0,611 0,646 33 801 409 21 823 814 

 
2011 m. rugsėjo 30 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 1639 mln. litų (475 mln. eurų). 
 
Kita esminė informacija 
 
2011 m. balandţio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotus 2010 
m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius; iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333 tūkst. litų  skirti 
139 827 tūkst. litų 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro) dividendų vienai akcijai; 2010 m. 
tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų, t. y. po 54 tūkst. litų vienam valdybos nariui; 
nepritarti Bendrovės akcininkų, kartu turinčių 10,48 proc. Bendrovės akcijų ir balsų, pasiūlymui sumaţinti 
Bendrovės įstatinį kapitalą 120 000 000 litų nuo 776 817 518 litų iki 656 817 518 litų, anuliuojant 120 000 000 
paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų, siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės 
lėšų; sumaţinti valdybos narių skaičių nuo septynių iki šešių; sumaţinti Bendrovės privalomąjį rezervą 
3 817 000 litų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną; į Bendrovės valdybą naujai valdybos 
kadencijai (dvejiems metams) išrinkti Malin Frenning, Lars Klasson, Joakim Sudström, Tiia Tuovinen, Ingą 
Skisaker (visus juos pasiūlė „Amber Teleholding A/S“) ir Joną Pilkauską, kurį pasiūlė „East Capital“. 
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2011 m. geguţės 2 d. UAB „Baltic Data Center“ perleido 100 proc. UAB „Interdata“ akcijų kitai savo antrinei 
įmonei UAB „Hostex“. 
 
2011 m. geguţės 26 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija, pagal kurią 
TEO valdybą sudaro šeši valdybos nariai 
 
2011 m. birţelio 9 d. valdyba nutarė Bendrovės valdybos pirmininke išrinkti Malin Frenning ir Bendrovės 
Audito komiteto nariais dvejų metų kadencijai išrinkti Joakim Sundström, Tiia Tuovinen ir Ingą Skisaker 
(nepriklausoma valdybos narė). Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai (iki 2012 m. 
birţelio 9 d.) išrinkti Malin Frenning, Lars Klasson ir Jonas Pilkauskas (nepriklausomas valdybos narys). 
 
Valdyba taip pat pritarė Verslo procesų ir kokybės tarnybos steigimui. Nuo 2011 m. liepos 1 dienos veiklą 
pradėjusios tarnybos vadove paskirta Eglutė Bivainienė. Nuo 2011 m. liepos TEO veikia penkios – Pardavimo 
ir klientų aptarnavimo, Paslaugų plėtros ir rinkodaros, Tinklo technologijų, Verslo procesų ir kokybės bei 
Finansų – tarnybos ir 5 pagrindiniai įmonės skyriai. 
 
Valdymo organų nariai 
 
Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir 
generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. 2011 m. balandţio 28 d. įvykęs eilinis 
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumaţinti valdybos narių skaičių nuo septynių iki šešių. 
 
Valdybos nariai (2011 m. rugsėjo 30 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos valdyboje Darbovietė 

Turimų TEO akcijų 

skaičius 

Malin Frenning Valdybos pirmininkė, Atlyginimų 

komiteto narė 

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio 

ryšio paslaugų verslo srities prezidentė 

- 

Lars Klasson Valdybos narys,  

Atlyginimų komiteto narys 

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio 

ryšio paslaugų verslo srities technologijų 

vadovas 

- 

Joakim 

Sundström 

Valdybos narys,  

Audito komiteto narys 

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio 

ryšio paslaugų verslo srities verslo 

kontrolės viceprezidentas 

- 

Tiia Tuovinen Valdybos narė,  

Audito komiteto narė 

„TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) 

Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities 

generalinė patarėja teisės klausimais bei 

Nekilnojamo turto ir turto planavimo 

Suomijoje viceprezidentė 

- 

Inga Skisaker Valdybos narė,  

Audito komiteto narė 

„Nordea Bank Finland Plc" Lietuvos 

skyriaus generalinė direktorė 

- 

Jonas Pilkauskas Valdybos narys,  

Atlyginimų komiteto narys 

Advokatų kontoros TARK GRUNTE 

SUTKIENĖ partneris 

- 

 
Remiantis vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso 
nuostatomis, visi Valdybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatiniais Valdybos nariais), o Inga 
Skisaker ir Jonas Pilkauskas laikomi nepriklausomais Valdybos nariais. Informacija apie Valdybos narių 
dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta TEO tinklalapyje internete adresu www.teo.lt. 
 
Administracijos nariai (2011 m. rugsėjo 30 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos Bendrovėje Dalyvavimas kitų įmonių veikloje 

Turimų TEO 

akcijų skaičius 

Arūnas Šikšta Generalinis direktorius „Big Brothers Big Sisters International“ (JAV, 

Filadelfija) valdybos narys 

- 



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

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŢ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. RUGSĖJO 30 D. 11 

Darius 

Gudačiauskas 

Pardavimo ir klientų 

aptarnavimo tarnybos 

vadovas ir generalinio 

direktoriaus pavaduotojas 

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ 

valdybos pirmininkas 

- 

Nerijus 

Ivanauskas 

Paslaugų plėtros ir 

rinkodaros tarnybos vadovas 

ir generalinio direktoriaus 

pavaduotojas 

- - 

Darius Didţgalvis Tinklo technologijų tarnybos 

vadovas ir generalinio 

direktoriaus pavaduotojas 

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data 

Center“ valdybos pirmininkas;  

UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės UAB 

„Hostex“ valdybos pirmininkas; 

UAB „Hostex“ antrinės įmonės  

UAB „Interdata“ valdybos pirmininkas 

- 

Eglutė Bivainienė Verslo procesų ir kokybės 

tarnybos vadovė 

-  

Giedrius Vegys Finansų tarnybos vadovas TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data 

Center“ valdybos narys 

- 
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
 
 
 

  Liepa–rugsėjis  Sausis–rugsėjis 

 Pastaba 2011 m. 2010 m. 
 

2011 m. 2010 m. 

Pajamos  184 498 193 885 
 

554 307 580 882 

Kitos pajamos  250 320 
 

591 983 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos   (37 279) (37 549) 
 

(115 427) (114 956) 

Tinklų sujungimo sąnaudos   (24 213) (31 050) 
 

(78 954) (89 607) 

Kitos veiklos sąnaudos   (46 651) (45 955) 
 

(133 199) (138 042) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės 
sumaţėjimas 3 (32 396) (32 981) 

 
(98 270) (98 379) 

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)  173 381 
 

443 356 

Veiklos pelnas   44 382 47 051 
 

129 491 141 237 

Finansinės veiklos pajamos   406 350 
 

1 562 1 167 

Finansinės veiklos sąnaudos   225 (301) 
 

(136) (394) 

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos/pajamos   631 49 
 

1 426 773 

Pelnas prieš apmokestinimą   45 013 47 100 
 

130 917 142 010 

Pelno mokestis  8 (4 371) (5 499) 
 

(13 626) (16 856) 

Laikotarpio pelnas   40 642 41 601 
 

117 291 125 154 

Kitos bendrosios pajamos:    
 

  

Kitos laikotarpio bendrosios pajamos  - - 
 

- - 

Bendrųjų pajamų uţ laikotarpį iš viso   40 642 41 601 
 

117 291 125 154 

Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:    
 

  

Patronuojančios įmonės akcininkams   40 642 41 601 
 

117 291 125 154 

Maţumos daliai   - - 
 

- - 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais vienai akcijai) 9 0,052 0,054 

 

0,151 0,161 
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS 
 
 
 

 Pastaba 2011-09-30 2010-12-31 

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 3 717 727 706 430 

Nematerialusis turtas 3 43 714 49 341 

Investicinis turtas  10 794 10 794 

Prekybos ir kitos gautinos sumos   1 813 1 820 

Atidėto mokesčio turtas  628 711 

  774 676 769 096 

Trumpalaikis turtas    

Atsargos  4 507 6 091 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  120 458 124 724 

Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis  8 788 18 946 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo  50 267 40 184 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  136 225 219 526 

Turtas, skirtas parduoti  1 - 

  320 246 409 471 

Turto iš viso  1 094 922 1 178 567 

    

NUOSAVYBĖ    

Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės 
akcininkams    

Akcinis kapitalas 5 776 818 776 818 

Įstatymo numatytas rezervas 6 77 682 81 499 

Nepaskirstytas pelnas  149 402 168 121 

Nuosavybės iš viso  1 003 902 1 026 438 

    

ĮSIPAREIGOJIMAI    

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos  3 498 4 233 

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai  12 326 10 290 

Ateinančio laikotarpio pajamos ir sukaupti įsipareigojimai  3 876 5 814 

  19 700 20 337 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 
įsipareigojimai 

 
70 276 130 564 

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai  27 39 

Paskolos  1 017 1 189 

  71 320 131 792 

Įsipareigojimų iš viso  91 020 152 129 

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso  1 094 922 1 178 567 
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 
 
 

GRUPĖ  
Įstatinis 

kapitalas 
Nuosavos 

akcijos 

Įstatymų 

numatytas 
rezervas 

Nepaskirstytas 
pelnas 

Nuosavybės 
iš viso 

       

Likutis 2010 m. sausio 1 d.  814 913 (120 000) 81 499 250 222 1 026 634 

       

Grynasis pelnas   - - - 125 154 125 154 

Pripaţintų bendrųjų pajamų 
uţ laikotarpį iš viso   - - - 125 154 125 154 

       

Išmokėti dividendai uţ 2009 m.  - - - (163 132) (163 132) 

       
Nuosavų akcijų anuliavimas ir 
įstatinio kapitalo maţinimas  (38 095) 120 000 - (81 905) - 

       

Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d.  776 818 - 81 499 130 339 988 656 

       

       

Likutis 2011 m. sausio 1 d.  776 818 - 81 499 168 121 1 026 438 

       

Grynasis pelnas   - - - 117 291 117 291 

Pripaţintų bendrųjų pajamų 
uţ laikotarpį iš viso   - - - 117 291 117 291 

       

Išmokėti dividendai uţ 2010 m.  - - - (139 827) (139 827) 

       

Įstatymo numatyto rezervo 
sumaţinimas  - - (3 817) 3 817 - 

       

Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.  776 818 - 77 682 149 402 1 003 902 

 
 



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

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŢ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. RUGSĖJO 30 D. 15 

KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 
 
 

  Sausis–rugsėjis 

  2011 m. 2010 m. 

Įprastinė veikla     

Laikotarpio pelnas   117 291 125 154 

Pelno mokestis   13 626 16 856 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumaţėjimas    98 270 98 379 

Kitas pelnas ir nuostoliai   (443) (356) 

Palūkanų pajamos   (1 562) (2 150) 

Palūkanų sąnaudos   147 175 

Kiti nepiniginiai sandoriai   369 430 

    

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo ir 

pardavimo efektą):    

Atsargos    1584 (1 199) 

Prekybos ir kitos gautinos sumos   4274 (5 898) 

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai   (17 668) (9 774) 

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos   215 888 221 617 

    

Sumokėtos palūkanos   (147) (175) 

Gautos palūkanos   1 562 2 397 

Sumokėtas pelno mokestis   (1 444) (8 847) 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos   215 859 214 992 

    

Investicinė veikla    

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas  (149 222) (101 428) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas    289 481 

Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas, paskolų bankams 

suteikimas  (90 000) (219 049) 

Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas, paskolų bankams 

atgavimas  80 508 252 149 

Dukterinių įmonių įsigijimas   (9 217) 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinei veiklai   (158 425) (77 064) 

    

Finansinė veikla     

Grąţintos paskolos   (908) (828) 

Bendrovės akcininkams išmokėti  dividendai   (139 827) (163 132) 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai   (140 735) (163 960) 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)  (83 301) (26 032) 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas     

Laikotarpio pradţioje   219 526 181 943 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)  (83 301) (26 032) 

Laikotarpio pabaigoje   136 225 155 911 



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

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŢ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. RUGSĖJO 30 D. 16 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 
 
 
 

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 
  

 

Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2011 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 2010 metų finansines ataskaitas. 

  

 
Pateikimo valiuta yra litas. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais litų, jei nenurodyta 
kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinių sąnaudų konvencija. 

  

 

Šios finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituotos. Metinių 
finansinių ataskaitų uţ 2010 m. gruodţio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB 
„PricewaterhouseCoopers”. 

  
  

2 Informacija apie segmentus 
  

 Bendrovės vadovybė vertina veiklą iš Grupės perspektyvos bei atskirai vertina Bendrovės ir kiekvienos 
dukterinės įmonės veiklos rezultatus. Bendrovės ir jos dukterinių įmonių veiklos rezultatus vadovybė 
vertina remdamasi grynojo pelno rodikliu. 

  
 Bendrovės vykdoma veikla yra segmentas, kuris tenkina TFAS Nr. 8 numatytas kiekybines ribas, ir jis 

ataskaitose pateiktas kaip Plačiajuosčio ryšio paslaugų segmentas. Šis segmentas naudoja nacionalinį 
fiksuotojo ryšio tinklą fiksuotosios balso telefonijos, plačiajuosčio ryšio ir duomenų perdavimo, 
televizijos bei susijusioms pridėtinės vertės paslaugoms teikti. 

  
 Bendrovės dukterinės įmonės netenkina TFAS Nr. 8 numatytų kiekybinių ribų. Dukterinių įmonių 

rezultatai yra sujungti ir atskleisti stulpelyje „Kitas segmentas“. Kiekvienos dukterinės įmonės veikla 
aprašyta 4-oje pastaboje. 

  

  Plačiajuosčio 

ryšio segmentas 

 Kitas 

segmentas 

 

Eliminavimai 

 

Grupė iš viso 

  Sausis–rugsėjis  Sausis–rugsėjis  Sausis–rugsėjis  Sausis–rugsėjis 

  2011 m. 2010 m.  2011 m. 2010 m.  2011 m. 2010 m.  2011 m. 2010 m. 

             

 Segmento pajamos 521 554 552 535  70 335 69 120  (37 582) (40 773)  554 307 580 882 

 Pajamos tarp 

segmentų (7 923) (7 487)  (29 659) (33 286)  37 582 40 773  - - 

 Pajamos iš išorės 

klientų 513 631 545 048  40 676 35 834  - -  554 307 580 882 

             

 Laikotarpio pelnas 117 657 125 354  6 595 7 846  (6 961) (8 046)  117 291 125 154 

             

 Turto iš viso 1 061 879 1 059 783  89 106 94 049  (56 063) (61 812)  1 094 922 1 092 020 
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3 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas  
  
  Materialusis 

turtas 

Nematerialusis 

turtas 

    

 Devyni mėnesiai, pasibaigę 2010 m. rugsėjo 30 d.   

    

 Likutinė vertė 2009 m. gruodţio 31 d. 651 712 37 076 

 Įsigijimai 87 638 11 161 

 Dukterinių įmonių įsigijimas 1 717 127 

 Perleidimai ir nurašymai 379 - 

 Perklasifikavimai (2 547) 1 615 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija 90 723 7 655 

    

 Likutinė vertė 2010 m. rugsėjo 30 d. 647 418 42 324 

    

 Devyni mėnesiai, pasibaigę 2011 m. rugsėjo 30 d.   

    

 Likutinė vertė 2010 m. gruodţio 31 d. 706 430 49 341 

 Įsigijimai 103 018 1 644 

 Perleidimai ir nurašymai 397 - 

 Perklasifikavimai (498) 173 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija 90 826 7 444 

    

 Likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d. 717 727 43 714 

  

  

4 Investicijos į dukterines įmones 

  

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

  

  Nuosavybės dalis (%)  

 

Dukterinė 

įmonė Įsteigimo šalis 

2011 m. 

rugsėjo 30 d. 

2010 m. 

gruodţio 31 d. Veikla 

 UAB „Lintel“ Lietuva 100% 100% Teikia informacijos telefonu 118 paslaugas 
bei Kontaktų centro paslaugas. 

 UAB „Baltic 
Data Center“ 

Lietuva 100% 100% Ši dukterinė įmonė teikia informacijos 
technologijų infrastruktūros paslaugas Grupei 
ir trečiosioms šalims. 

 UAB „Hostex“ Lietuva 100% 100% UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė, 
įsigyta 2010 m. rugsėjį, teikia interneto 
svetainių prieglobos ir duomenų centrų 
paslaugas. 

 UAB 
„Interdata“ 

Lietuva 100% 100% UAB „Hostex“ dukterinė įmonė, teikianti 
interneto svetainių prieglobos paslaugas (iki 
2011 m. geguţės UAB „Baltic Data Center“ 
dukterinė įmonė).  

 UAB „Hosting“ Lietuva 100% 100% Interneto svetainių prieglobos paslaugas 
teikianti UAB „Interdata“ dukterinė įmonė. 

 „Baltic Data 
Center SIA“ 

Latvija 100% 100% Nevykdanti veiklos UAB „Baltic Data Center“ 
dukterinė įmonė. 
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 UAB 
„Kompetencijos 
ugdymo 
centras“ 

Lietuva 100% 100% Nevykdanti veiklos dukterinė įmonė, kuri 
teikė mokymo ir konsultacijų paslaugas.  

 UAB „Verslo 
investicijos„ 

Lietuva 100% 100% Dukterinė įmonė, įsigyta įgyvendinti 
investicinį projektą. 

 VšĮ „Ryšių 
istorijos 
muziejus“ 

Lietuva 100% 100% 2010 m. liepą įsteigta ne pelno organizacija, 
valdanti Bendrovės ryšių istorijos muziejų. 

      

  

5 Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos 

  

 Nuo 2010 m. rugsėjo Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudaro 776 817 518 paprastųjų akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui. Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas buvo sumaţintas nuo 
814 912 760 litų iki 776 817 518 litų, anuliuojant 38 095 242 nuosavų akcijų. Visos akcijos yra visai 
apmokėtos. 

  

 Grupė Bendrovės turėtas Bendrovės akcijas traktavo kaip nuosavas akcijas ir Grupės balanse jų 
įsigijimo kaina, lygi 120 mln. Lt, buvo išskaičiuota tiesiai iš akcininkų nuosavybės. 

  

  

6 Įstatymo numatytas rezervas 

  

 Vadovaudamasi 2011 m. balandţio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovė 
sumaţino privalomąjį rezervą 3 817 000 litų ir šia suma padidino Bendrovės nepasiskirstytąjį pelną. 

  

  

7 Pelno mokestis 

  

 

Pelno mokesčio sąnaudos uţ laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno 

mokestį. 

  

 

2011 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2010 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 2011 m. priskaičiavo 7,8 mln. litų 
pelno mokesčio lengvatą (2010 m. – 4,9 mln. litų). 

  

  

8 Vienai akcijai tenkantis pelnas 

  

 

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) 

iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių 

priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumaţintas pelnas vienai akcijai 

yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. 

  

 

Skaičiuojant svertinį išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkį (tūkstančiais) visada iš paprastųjų 
vardinių akcijų skaičiaus (814 913) buvo atimamas nuosavų akcijų skaičius (38 095), todėl nuosavų 
akcijų anuliavimas 2010 m. rugsėjo mėnesį neturėjo įtakos svertiniam akcijų vidurkiui, kuris abiems 
ataskaitiniams laikotarpiams buvo toks pat – 776 818. 
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  Sausis–rugsėjis 

  2011 m. 2010 m. 

    

 Grynasis pelnas 117 291 125 154 

    

 Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais) 776 818 776 818 

    

 Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt) 0,151 0,161 

  

  

9 Vienai akcijai tenkantys dividendai 

  

 

2011 m. balandţio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus uţ 2010 m. 

gruodţio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2011 m. geguţę išmokėta suma sudarė 139 827 

tūkst. litų arba 0,18 lito vienai akcijai. 

  

  

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

  

 

Grupė yra kontroliuojama įmonės „TeliaSonera AB“, kuri 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis turėjo 

68,29 proc. Bendrovės akcijų. 2011 m. birţelį „TeliaSonera AB“ perėmė iš savo antrinės įmonės 

„Amber Teleholding A/S“ kontrolinį Bendrovės akcijų paketą (62,94 proc. akcijų). Iki tol „TeliaSonera 

AB“ tiesiogiai turėjo 5,14 proc. Bendrovės akcijų. Per 2011 m. trečiąjį ketvirtį „TeliaSonera AB“ 

papildomai įsigijo 0,21 proc. Bendrovės akcijų. Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai: 

  

 Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis: 

  

  Sausis–rugsėjis 

  2011 m. 2010 m. 

    

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas 28 776 30 667 

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso 28 776 30 667 

    

 Turto pirkimas  268 1 099 

 Paslaugų pirkimas 16 089 22 202 

 Turto ir paslaugų pirkimas iš viso 16 357 23 301 

  

 

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto/paslaugų pardavimo/pirkimo sandoriais su „TeliaSonera 

AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis: 

  

  Rugsėjo 30 d. 

  2011 m. 2011 m. 

    

 Gautinos sumos iš susijusių šalių 3 077 2 590 

 Sukauptos pajamos iš susijusių šalių 3 303 2 896 

 Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių iš viso 6 380 5 486 

    

 Mokėtinos sumos susijusioms šalims 1 201 2 674 

 Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims 13 88 

 Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms šalims iš viso 1 214 2 762 

    

  






