
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELIA LIETUVA, AB 
 

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. 

(NEAUDITUOTA) 

 



 

Telia Lietuva, AB Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. 

  

Laikotarpio pabaiga 2018 m. kovo 31 d. 

  

  

Įmonės pavadinimas Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba „Bendrovė“)  

  

  

Teisinė forma Akcinė bendrovė 

  

Įregistravimo data 1992 m. vasario 6 d. 

  

Įmonės kodas 121215434 

  

LEI kodas 5299007A0LO7C2YYI075 

  

Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras 

  

Buveinės adresas Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva 

  

Telefonas (8 5) 262 1511 

  

Faksas (8 5) 212 6665 

  

Interneto adresas www.telia.lt 

  

Pagrindinė veikla Integruotos telekomunikacijų, IT ir TV paslaugos gyventojams ir verslui Lietuvoje 

  

  

  

  



 

Telia Lietuva, AB Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. 3 

 

TURINYS 
 
 

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS ......................................................................................................................................... 4 

KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA ....................................... 13 

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ............................................................................................ 14 

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA .................................................................................................... 16 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS ........................................................................................................................ 17 

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas ........................................................................................................ 17 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas .......................................................................................................... 17 

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones .......................................................................................................... 18 

Įstatinis kapitalas ...................................................................................................................................................... 18 

Atidėjiniai ................................................................................................................................................................. 18 

Pelno mokestis......................................................................................................................................................... 19 

Vienai akcijai tenkantis pelnas ................................................................................................................................. 19 

Vienai akcijai tenkantys dividendai ........................................................................................................................... 19 

Verslo jungimai, ir teisinis įmonių sujungimas .......................................................................................................... 20 

Sandoriai su susijusiomis šalimis ............................................................................................................................. 21 

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ.................................................... 22 

 

 

 

 



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

Telia Lietuva, AB Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. 4 

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS 
 

2018 m. trys mėnesiai*: 

- Bendros pajamos sudarė 90,8 mln. eurų ir, palyginti su 2017 m. trijų mėnesių pajamomis – 84,9 mln. eurų, 

padidėjo 6,9 procento. 

- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2017 m. trijų mėnesių EBITDA, neįskaičius 

vienkartinių sąnaudų (28,5 mln. eurų), padidėjo 8,6 proc., – iki 31 mln. eurų. 

- Laisvieji pinigų srautai sudarė 5,4 mln. eurų ir, palyginti su 2017 m. trijų mėnesių laisvaisiais pinigų srautais 

(2,4 mln. eurų), padidėjo beveik 2,3 karto. 
 
Vadovybės komentaras: 
Jau vienerius metus esame „Telia“ ir siūlome fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas iš vienų rankų. Geriausiai 
fiksuotojo ir mobiliojo ryšio verslų sujungimo vertę įrodo naujos paslaugos: pavyzdžiui, hibridinio tipo internetas, kuris 
apjungia varinės prieigos ir mobiliojo interneto technologijas, taip pat – „Telia One“ pasiūlymo sėkmė. 
 
2018 m. vasarį kirtome 10 tūkst. žymą – tiek klientų pasinaudojo unikaliu „Telia One“ pasiūlymu. Tai reiškia, jog 
naudodamiesi ir fiksuotojo, ir mobiliojo ryšio paslaugomis, daugiau nei 10 tūkst. (ir šis skaičius vis didėja) „Telia“ 
klientų džiaugiasi spartesniu internetu, didesniu duomenų kiekiu ir gauna daugiau TV turinio. 
 
Sausį pirmieji Lietuvoje pristatėme „Super VDSL“ (S-VDSL) technologiją, kuri suteikia galimybę varinėmis linijomis 
naudotis net iki 250 Mb/s spartos internetu. Daugiau nei 2 tūkst. klientų jau migravo iš DSL į S-VDSL technologiją. 
 
Bendrovė ypač po pasiūlymo „Telia One“ starto 2017 m. spalį toliau didina naujų klientų skaičių. Per metus: 

- Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 10,3 proc. – iki 215 tūkst., 

- Šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,8 proc. – iki 268 tūkst., 
- Reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 3,6 proc. – iki 1093 tūkstančių. 

 

Didėjantis klientų skaičius, sparčiai augantis mobiliųjų duomenų vartojimas ir neslūgstanti įrangos paklausa lėmė 

6,9 proc. didesnes metų bendrąsias pajamas, iš kurių: 

- Pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 22,3 proc., 

- Pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 11,6 proc., 

- Pajamos iš TV ir IT paslaugų atitinkamai padidėjo 7,7 ir 7,8 procento. 

 
Didesnės pajamos, sąnaudų kontrolė ir veiklos efektyvumas lėmė tai, kad EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, 
per metus padidėjo 8,6 proc. ir 2018 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža siekė 
34,1 proc. (prieš metus – 33,6 proc.). 
 
Bendrovės ilgalaikės investicijos, kurios 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 13,6 mln. eurų (prieš metus – 12,9 mln. eurų), 
be tęstinių investicijų į tinklo pajėgumo didinimą ir plėtrą, buvo skiriamos IT sistemų plėtrai pagal verslo 
transformacijos programą. Dėl to jau 166 tūkst., arba trečdalis, namų paslaugų vartotojų yra perkelti į naują SAP 
klientų aptarnavimo sistemą. Bendrovėje vykdoma verslo transformacijos programa apima ir paslaugų bei produktų 
krepšelio peržiūrą, kuria siekiama atsisakyti mažiau pelningų paslaugų teikimo. 
 
2018 m. kovą „Telia Lietuva“ tapo pirmąja Baltijos šalių IT įmone, gavusia programinės įrangos gamintojos SAP 
sertifikatą, kuris leidžia aptarnauti didžiausių kompanijų IT sistemas. Tuo pačiu metu Bendrovė pranešė apie „Telia 
IT akademijos“ startą Šiauliuose, kur aukščiausio lygio SAP profesionalai dalinasi savo žiniomis ir patirtimi su 
akademijos dalyviais. 
 
Remdamasi Bendrovės dividendų politika, kuri numato, jog Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis negali 
viršyti 1,5, o dividendams skiriama suma neviršytų 80 proc. laisvųjų pinigų srauto, „Telia Lietuva“ valdyba pasiūlė 
eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 25 d., daugiau nei du kartus padidinti dividendus ir 
mokėti 0,07 euro dividendų vienai akcijai už 2017 m. (2016 m. dividendai vienai akcijai buvo 0,03 euro). Tai – vieni 
didžiausių dividendų Bendrovės istorijoje, o tokį jų dydį lėmė sujungtų įmonių veiklos sinergija. 
 
Už ilgametes investicijas į telekomunikacijų plėtrą, vertės kūrimą visoms suinteresuotoms šalims bei indėlį į šalies 
pažangą, 2018 m. balandį per užsienio investuotojus vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ apdovanojimus 
„Telia Lietuva“ buvo pripažinta „Lietuvos šimtmečio įmone“. 
 
PASTABA. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartą „Pajamos iš 
sutarčių su klientais“ ir tam, kad 2018 m. finansiniai rezultatų būtų palyginami su finansiniais rezultatais prieš metus, Bendrovė 
perskaičiavo 2017 m. finansų duomenis. Dėl perskaičiavimo 2017 m. pirmojo ketvirčio pajamos sumažėjo 404 tūkst. eurų, o veiklos 
sąnaudos padidėjo 256 tūkst. eurų, ir tai turėjo 660 tūkst. eurų neigiamos įtakos EBITDA ir EBIT. 
 

  



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

Telia Lietuva, AB Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. 5 

PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI 

 Sausis–kovas   

Finansų rodikliai 
2018 m. 

2017 m. 

(perskaičiuota)* 

 
Pokytis (%) 

     

Pajamos 90 762 84 889  6,9 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų 30 985 28 531  8,6 

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%) 34,1 33,6   

EBITDA 30 882 27 580  11,8 

EBITDA marža (%) 34,0 32,5   

EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų 15 269 12 058  26,6 

EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%)  16,8 14,2   

Veiklos pelnas (EBIT)  15 166 11 107  36,5 

Veiklos pelno (EBIT) marža (%)  16,7 13,1   

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių  14 987 10 868  37,9 

Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%) 16,5 12,8   

Laikotarpio pelnas  11 967 9 558  25,2 

Laikotarpio pelno marža (%)  13,2 11,3   

Pelnas vienai akcijai (Eur)  0,021 0,016   

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

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos  22 522 23 440  (3,9) 

Laisvieji pinigų srautai  5 436 2 392  127,3 

 

Veiklos rodikliai 2018-03-31 2017-03-31  Pokytis (%) 

     

Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.): 1 363 1 346  1,3 

- reguliaraus mokėjimo (tūkst.) 1 093 1 055  3,6 

- išankstinio mokėjimo (tūkst.) 270 291  (7,2) 

Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.): 415 405  2,5 

- šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.) 268 251  6,8 

- varinės prieigos (DSL) (tūkst.) 147 154  (4,5) 

Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.) 401 454  (11,7) 

Televizijos paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.): 245 232  5,6 

- išmaniosios (IPTV) (tūkst.) 215 195  10,3 

- skaitmeninės antžeminės (DVB-T) (tūkst.) 30 36  (16,7) 

Darbuotojų skaičius  2 980 3 173  (6,1) 

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius  2 715 2 846  (4,6) 

 

Santykiniai rodikliai 2018-03-31 2017-03-31*   

     

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 12,6 10,0   

Vidutinė turto grąža (%) 10,4 8,4   

Nuosavybės pelno norma (%) 17,6 15,0   

Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%) 30,3 33,8   

Skolos koeficientas (%) 42,0 59,4   

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 48,5 67,2   

Bendras likvidumo koeficientas (%) 169,7 88,8   

Turto apyvartumas (%) 67,8 62,0   

Kapitalo ir turto santykis (%) 57,2 51,6   

 

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

Pajamų struktūra pagal paslaugas 
2018 m. 

2017 m. 

(perskaičiuota)* 
 Pokytis (%) 

     

Fiksuotojo ryšio paslaugos 46 136 46 027  0,2 

Balso telefonijos paslaugos 16 642 17 678  (5,9) 

Interneto paslaugos 14 487 14 403  0,6 

Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos 4 690 4 853  (3,4) 

TV paslaugos 6 321 5 870  7,7 

IT paslaugos 2 610 2 420  7,8 

Kitos paslaugos 1 386 803  72,6 

Mobiliojo ryšio paslaugos 28 394 25 584  11,0 

Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos 23 589 21 136  11,6 

Kitos mobiliojo ryšio paslaugos 4 805 4 448  8,0 

Įrangos pardavimas 16 237 13 278  22,3 

     

Iš viso 90 767 84 889  6,9 

 

 
PAJAMOS 
 
Dėl 15-ojo Tarptautinės finansinės atskaitomybės standarto „Pajamos iš sutarčių su klientais“ įvedimo 2017 m. 
pirmojo ketvirčio pajamos buvo perskaičiuotos. Pagrindinis pokytis buvo tai, kad 816 tūkst. eurų suma – pajamos iš 
galinės įrangos nuomos – buvo perkelta iš pajamų iš TV paslaugų grupės į pajamų iš įrangos pardavimo grupę bei 
paskaičiuota tikroji įrangos, parduotos su atidėtu mokėjimu, (daugiausia mobilieji telefonai ir kiti išmanieji prietaisai) 
vertė ir dėl to 2017 m. pirmojo ketvirčio pajamos iš įrangos pardavimo ir bendros pajamos sumažėjo 404 tūkst. eurų. 
 
Bendros pajamos 2018 m. sausį–kovą sudarė 90,8 mln. eurų, ir palyginti su perskaičiuotomis 2017 m. pirmų trijų 
mėnesių bendromis pajamomis – 84,9 mln. eurų, padidėjo 6,9 procento. 
 
Per 2018 m. pirmus tris mėnesius daugiausiai augo pajamos iš įrangos pardavimo ir mobiliojo ryšio paslaugų, taip 
pat daugėjo pajamų iš TV ir IT paslaugų. 
 
Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 50,8 ir 31,3 proc. bendrų 2018 m. sausio–kovo 
pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 17,9 procentų. 
 
Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 56,9 proc., iš verslo klientų – 42,4 
proc., o kitos pajamos – 0,9 proc. bendrų pajamų. 
 

2018 m. vasarį jau 10 tūkst. klientų naudojosi pasiūlymo „Telia One“ teikiamu pranašumu: daugiau spartos, daugiau 

duomenų ir daugiau TV turinio tiems, kas naudojasi fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugomis. Šį patogų ir vertingą 

pasiūlymą, kurį klientai gali gauti apsilankę vienoje interneto svetainėje, viename klientų aptarnavimo centre ar 

paskambinę vienu klientų aptarnavimo numeriu, Bendrovė pateikė 2017 m. spalį. 

 

Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų abonentų skaičius padidėjo 18 tūkst., 

tačiau išankstinio mokėjimo abonentų skaičius sumažėjo 7 tūkstančiais. Per paskutinius dvylika mėnesių, reguliaraus 

mokėjimo paslaugų abonentų skaičius padidėjo 38 tūkst., o išankstinio mokėjimo – sumažėjo 21 tūkstančiu. Per 

metus bendras aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičius padidėjo 17 tūkstančių. 
 
Pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų didėjo dėl didesnio bendro aktyvių mobiliojo ryšio vartotojų 
skaičiaus, toliau vykstančios migracijos iš išankstinio mokėjimo į didesnių vidutinių pajamų vienam vartotojui (ARPU) 
reguliaraus mokėjimo paslaugas ir išaugusio mobiliųjų duomenų srauto. Per metus mobiliųjų duomenų srautas 
padidėjo 1,7 karto, ir ypač po to, kai Europos Sąjungoje nuo 2017 m. birželio 15 d. įsigaliojo suvienodinti tarptinkliniai 
mokesčiai. 
 
Pajamas iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų sudaro pajamos iš Bendrovės teikiamų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo 
paslaugų ir kitų tinklo paslaugų. 
 
Per 2018 m. sausį–kovą bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 14,5 tūkst., o per paskutinius dvylika 
mėnesių – 52,7 tūkstančio. Per metus bendras mažmeninių pokalbių srautas sumažėjo 17,4 procento. Dėl to, per 
2018 m. pirmąjį ketvirtį pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų, palyginti su 2017 m. pirmojo ketvirčio 
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pajamomis, sumažėjo 14,1 procento. Pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 4,1 proc., tačiau jos negalėjo 
kompensuoti mažesnių pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų. 
 
Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį plačiajuosčio interneto vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B 
technologijas skaičius padidėjo 3,6 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų 
skaičius sumažėjo 1,1 tūkstančio. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,5 
tūkstančio. 
 
Per paskutinius dvylika mėnesių, bendras plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 10,1 tūkstančio. 
Šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 17 tūkst. ir 2018 m. kovo pabaigoje sudarė 268 tūkst., o per 
varinę prieigą teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 6,9 tūkst. – iki 147 tūkstančių. 2018 m. kovo 31 d. 64,5 
proc. visų 415 tūkst. Bendrovės plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę 
prieigą. 
 
Sausį Bendrovė pristatė „Super VDSL“ (S-VDSL) technologiją, kuri suteikia galimybę varinėmis linijomis naudotis net 
iki 250 Mb/s spartos internetu. Pavyzdžiui, DSL technologija varinėmis linijomis suteikia tik iki 19 Mb/s spartą. 
Skaičiuojama, kad S-VDSL technologijos suteikiama didele interneto sparta galės naudotis daugiau kaip 70 tūkst. 
DSL linijas turinčių įmonių ir ypač Lietuvos regionų centrų bei mažesnių gyvenviečių, kur dauguma gyvena 
nuosavuose namuose, gyventojų. 
 
Palyginti su 2017 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, pajamų tik iš duomenų perdavimo paslaugų padidėjo 3,5 proc., 
o pajamų tik iš su tinklu susijusių paslaugų sumažėjo 12,2 procento. 
 
Per 2018 m. sausį–kovą išmaniosios televizijos (IPTV) (įskaičiavus ir „Interneto.tv“) paslaugos klientų skaičius 
padidėjo 4,7 tūkst., o per dvylika mėnesių – 20,1 tūkst., ir 2018 m. kovo pabaigoje sudarė 215 tūkstančių. Per 
paskutinius dvylika mėnesių skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 6,8 
tūkst. ir sudarė 30 tūkstantį. Bendrovė skatina DVB-T paslaugos vartotojus rinktis pažangesnę išmaniosios televizijos 
(IPTV) paslaugą, kuri be kitų išskirtinių funkcionalumų siūlo ir daugiau nei 40 nacionalinių bei užsienio raiškiosios 
(HD) televizijos kanalų. Per metus bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 13,3 tūkstančio. 
 
Pajamas iš IT paslaugų sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieglobos 
paslaugų, teikiamų šalies ir užsienio įmonėms. 
 
2018 m. vasarį Bendrovė atidarė antrą pagal dydį Lietuvoje „Telia“ IT kompetencijų centrą Šiauliuose. Per 
artimiausius metus Šiauliuose Bendrovė ketina papildomai sukurti dar apie 50 naujų darbo vietų ir IT komandą išplėsti 
iki 200 darbuotojų. 
 
Kovą „Telia Lietuva“ gavo Vokietijoje įsteigtos vienos didžiausių pasaulyje programinės įrangos gamintojų ir verslo 
taikomųjų programų rinkos lyderės SAP sertifikatą. SAP ekspertų atliktas auditas patvirtino, kad Bendrovė atitinka 
visus kriterijus, turi reikiamas kompetencijas ir yra sukaupusi pakankamai patirties organizuojant stambių įmonių IT 
SAP sistemų priežiūrą. 
 
2018 m. kovą Bendrovė ir Šiaulių bankas pasirašė kompiuterinių darbo vietų nuomos ir priežiūros sutartį. Pagal šį 
susitarimą, „Telia“ nuomos Šiaulių bankui visą reikalingą kompiuterinę įrangą ir perims jos priežiūrą. Specialiai pagal 
Šiaulių banko poreikius sukurta darbo vietų nuoma ir priežiūra yra visiškai nauja „Telia“ paslauga. Ji leis sumažinti 
IT skiriamas išlaidas ir tuo pačiu metu turėti aukščiausios kompetencijos IT priežiūrą. Dar vienas didelis šios 
integruotos paslaugos privalumas – bankui įdiegtos naujausios rinkoje saugumo sistemos ir technologijos, kurios 
atitinka itin griežtus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Tai yra ne tik didesnis asmens 
duomenų, bet ir banko sistemų kibernetinės saugos garantas. 
 
Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: kontaktų centrai, patalpų nuoma, 
suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos. Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį pajamos iš kontaktų centrų paslaugų, 
palyginti su 2017 m. pirmojo ketvirčio pajamomis, sumažėjo 83,2 proc., nes Bendrovės dukterinė įmonė, valdantis 
kontaktų centrus, nuo 2017 m. vasario 1 d. atsisakė išorinių klientų aptarnavimo paslaugų, išskyrus informacijos 
telefonu 118, teikimo. 2018 m. pirmojo ketvirčio pajamos iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų, palyginti su pajamomis 
prieš metus, padidėjo 25,6 procento. 
 
Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip 
kitas pelnas (nuostolis). 2018 m. pirmąjį ketvirtį vienkartinis pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 424 tūkst. eurų. 
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RINKA 
 
Pagal naujausius Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2017 m. 
ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 2 proc.– iki 172 mln. eurų. 
Per 2017 m. rinkos pajamos, palyginti su pajamomis prieš metus, padidėjo 3,8 proc. ir siekė 681 mln. eurų. 
 
„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant 
pajamas, per metus padidėjo 0,9 procentinio punkto ir 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 42,3 procento. Bendrovė 
susigrąžina ir mobiliojo ryšio rinkos dalį – per 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį ji padidėjo 1,8 procentinio punkto. 

 

 

Rinkos dalis (proc.), 

skaičiuojant vartotojus  

Rinkos dalis (proc.), 

skaičiuojant pajamas 

2017 m. IV 

ketv. 

Pokytis per 

metus  

(proc. punkt.)  

2017 m. IV 

ketv. 

Pokytis per 

metus  

(proc. punkt.) 

      

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 85,4 (2,3)  91,3 (0,4) 

Mobiliojo telefono ryšio paslaugos 30,1 0,2  27,3 (2,5) 

Interneto prieigos paslaugos (iš viso): 45,1 (1,7)  52,0 (1,2) 

- fiksuota prieiga 51,3 4,4  61,5 4,6 

- mobili prieiga 31,7 (14,8)  27,2 (12,9) 

Mokamos televizijos paslaugos 33,6 1,5  40,7 1,8 

Duomenų perdavimo paslaugos n/d n/d  68,5 (6,3) 

 
Pagal RRT ataskaitos duomenis, 2017 m. gruodžio 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 41,7 (prieš metus – 44,7) 
interneto prieigos abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 56,8 (2016 m. – 55,6) mokamos televizijos abonentų. 
Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 152,8 (prieš metus – 147,6), o fiksuotojo 
telefono ryšio linijų skaičius šimtui gyventojų sudarė 16,9 (prieš metus – 18,3) linijų. 
 
VEIKLOS SĄNAUDOS 
 
Per 2018 m. sausį–kovą prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir 
paslaugų savikaina, padidėjo 17,2 proc. – daugiausia dėl didesnio įrangos pardavimo ir balso tranzito srauto. 
 
Dėl TFAS 15 įvedimo ir 2017 m. pelno (nuostolio) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos perskaičiavimo, 2017 m. pirmų 
trijų mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos sumažėjo 751 tūkst. eurų, o to paties laikotarpio kitos veiklos 
sąnaudos padidėjo 1 mln. eurų. Dėl to, 2017 m. sausio–kovo perskaičiuotas veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių 
ir paslaugų savikainos) padidėjo 256 tūkst. eurų. 
 
2018 m. pirmojo ketvirčio veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinių sąnaudų), 
palyginti su 2017 m. pirmojo ketvirčio veiklos sąnaudomis, buvo 6,9 proc. mažesnės. 
 
2018 m. pirmų trijų mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų išeitinėms 
išmokoms) buvo 2,8 proc. mažesnės nei perskaičiuotos su darbuotojais susijusios sąnaudos prieš metus. 2018 m. 
pirmojo ketvirčio vienkartinės su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 527 tūkst. eurų (prieš metus – 340 tūkst. 
eurų). 
 
Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį bendras įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 47 darbuotojais, o per metus – 
193 darbuotojais (daugiausia kontaktų centre) nuo 3173 iki 2980 darbuotojų. 
 
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius per 2018 m. sausį–kovą sumažėjo 17, o per paskutinius dvylika mėnesių – 
131 darbuotoju nuo 2846 iki 2715. 
 
2018 m. pirmojo ketvirčio kitos sąnaudos buvo 11,8 proc. mažesnės nei perskaičiuotos kitos sąnaudos 
(neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) prieš metus. Per 2017 m. sausį–kovą vienkartinės su Bendrovės pavadinimo ir 
prekės ženklo keitimu susijusios sąnaudos sudarė 610 tūkst. eurų. 
 
VEIKLOS REZULTATAI 
 
Vadovaujantis nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu TFAS 15 perskaičiuoti 2017 m. finansų duomenys turėjo 
neigiamos 660 tūkst. eurų įtakos 2017 m. pirmojo ketvirčio EBITDA ir veiklos pelno (EBIT) rodikliams. 
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2018 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su perskaičiuota 2017 m. 
pirmų trijų mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, padidėjo 8,6 proc. ir sudarė 31 mln. eurų. EBITDA, 
neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža siekė 34,1 proc., o prieš metus buvo 33,6 procento. 
 
2018 m. sausį–kovą EBITDA (įskaičiavus vienkartines sąnaudas), palyginti su perskaičiuota to paties laikotarpio 
2017 m. EBITDA – 27,6 mln. eurų, padidėjo 11,8 proc. ir sudarė 30,9 mln. eurų. 2018 m. pirmojo ketvirčio EBITDA 
(įskaičiavus vienkartines sąnaudas) marža buvo 34 proc. (2017 m. – 32,5 procento). 
 
Per 2018 m. pirmus tris mėnesius nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos, palyginti 
su to paties laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis, sumažėjo 
4,6 proc. ir 2018 m. sausį–kovą sudarė 17,3 proc. (prieš metus – 19,4 proc.) visų pajamų. 
 
Veiklos pelnas (EBIT), neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su to paties 
laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) 2017 m., buvo 26,6 proc. didesnis, o 
veiklos pelno (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) marža siekė 16,8 proc. (2017 m. marža buvo 14,2 proc.) 
 
Veiklos pelnas (EBIT) (įskaičiavus vienkartines sąnaudas) per 2018 m. pirmus tris mėnesius, palyginti su to paties 
laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (įskaičiavus vienkartines sąnaudas) prieš metus, padidėjo 36,5 procento. 
Veiklos pelno (įskaičiavus vienkartines sąnaudas) marža buvo 16,7 proc. (prieš metus marža siekė 13,1 proc.). 
 
2018 m. sausio–kovo finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 179 tūkst. eurų. 
Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte prieš metus irgi buvo neigiamas ir sudarė 239 tūkst. eurų. 
 
2018 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio 
perskaičiuotu pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, – 10,9 mln. eurų, padidėjo 37,9 proc. ir sudarė 15 mln. eurų. 
 
Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio 
lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2017 m. pirmojo ketvirčio pelno mokesčio lengvata sudarė 
869 tūkst. eurų, o 2018 m. lengvata netaikyta. Dėl to, 2018 m. pirmų trijų mėnesių pelno mokestis buvo 2,3 karto 
didesnis nei perskaičiuotas pelno mokestis prieš metus. 
 
2018 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2017 m. to paties laikotarpio perskaičiuotu pelnu – 9,6 mln. 
eurų, padidėjo 25,2 proc. ir sudarė 12 mln. eurų. Pelno marža siekė 13,2 proc., o prieš metus perskaičiuota pelno 
marža buvo 11,3 procento. 
 
FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI 
 
Dėl TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“ įvedimo audituota 2017 m. Finansinės būklės ataskaita buvo 
perskaičiuota ir įvestos naujos „Sukauptų sutarčių gavimo sąnaudų“, „Sutarčių turto“ ir „Sutarčių įsipareigojimo“ 
eilutės. Dėl to, perskaičiuotas 2017 m. gruodžio 31 d. bendras turtas buvo 2,2 mln. eurų didesnis nei audituotas 
2017 m. gruodžio 31 d. turtas ir sudarė 568,6 mln. eurų. Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį visas įmonių grupės turtas 
sumažėjo 2,2 procento. 
 

Visas ilgalaikis turtas sumažėjo 1 proc. ir sudarė 76,2 proc. viso įmonių grupės turto. Visas trumpalaikis turtas 

sumažėjo 6,5 proc. ir sudarė 23,1 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 3,7 proc. viso turto. 
 
Per 2018 m. pirmus tris mėnesius akcininkų nuosavybė padidėjo 3,9 proc. ir sudarė 57,2 proc. viso turto. 
 
Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 25 d., pasiūlė iš Bendrovės 
paskirstytino pelno 116,7 mln. eurų skirti 40,8 mln. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai 
akcijai, o 76 mln. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 
 
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. 
 
Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė grąžino dar vieną ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos dalį – 7,5 mln. eurų. 
2018 m. kovo pabaigoje bendra paskolų suma buvo 154 mln. eurų (190 mln. eurų prieš metus), iš kurių 150 mln. 
eurų sudaro paskolos iš bankų ir 4,1 mln. eurų – įsipareigojimai pagal finansinio lizingo sutartis. 2018 m. kovo 31 d. 
duomenimis, Bendrovė nebuvo pasiskolinusi iš Bendrovės akcininkės „Telia Company“. 
 
2018 m. pirmų trijų mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su perskaičiuotais pinigų srautais 
tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., sumažėjo 3,9 procento. Laisvieji pinigų srautai (pinigų srautai iš įprastinės veiklos, 
atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2018 m. sausį–kovą sudarė 5,4 mln. eurų ir buvo beveik 2,3 
karto didesni nei prieš metus, kai perskaičiuoti laisvieji pinigų srautai buvo 2,4 mln. eurų. 
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Per 2018 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 13,6 mln. eurų (prieš metus – 12,9 mln. eurų). Į 
pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą Bendrovė investavo 7,5 mln. eurų, o į mobiliojo ryšio 
tinklo – 2,8 mln. eurų. IT sistemoms, susijusioms su verslo transformacijos projektu, skirta 2,9 mln. eurų, o kitoms 
investicijoms – 0,4 mln. eurų. 
 
Per 2018 m. sausį–kovą Bendrovė įrengė 105 naujas LTE 4G bazines stotis ir dabar turi 2102 bazines 4G stotis 
visoje Lietuvoje. Naujausi RRT matavimai rodo, kad „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos 
teritorijos ir išlieka sparčiausias šalyje. 
 
2018 m. kovo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 893 tūkst. (prieš metus – 
873 tūkst.), arba 73 proc. šalies namų ūkių. 
 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2018 m. pirmus tris mėnesius sumažėjo 2,5 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. 
 
Per metus dėl fiksuotojo ir mobiliojo verslo sujungimo sinergijos Bendrovės rinkos kapitalizacija padidėjo 111 mln. 
eurų ir 2018 m. kovo 31 d. siekė 664 mln. eurų (prieš metus – 553 mln. eurų). 
 
Informacija apie prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis 2018 m. sausį–kovą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq 
Vilnius“: 
 

Valiuta 

Atidarymo 

kaina 

Didžiausia 

kaina 

Mažiausia 

kaina 

Uždarymo 

kaina 

Vidutinė 

kaina 

Apyvarta 

vnt. Apyvarta 

EUR 0,966 1,150 0,956 1,140 1,058 2 451 031 2 592 208 

 

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2018 m. kovo 31 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 - 

 
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2017 m. balandžio 27 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos 
dienos (2017 m. balandžio 20 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 11 344. 

 
KITA ESMINĖ INFORMACIJA 

 
2018 m. sausio 30 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ pakeitė pavadinimą į Telia 
Global Services Lithuania, UAB. Šis pokytis yra susijęs su Vilniuje steigiamu „Telia“ įmonių grupės paslaugų centru. 

 
2018 m. kovo 27 d. Bendrovės valdyba leido perkelti Bendrovės darbuotojus, teikiančius paslaugas „Telia Company“ 
įmonių grupei, į Telia Global Services Lithuania, UAB ir parduoti 100 proc. dukterinės įmonės Telia Global Services 
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Lithuania, UAB akcijų Bendrovės akcininkei „Telia Company AB“ („Telia Company AB“ turi 88,15 proc. „Telia Lietuva“ 
akcijų). 
 
2018 m. kovo 27 d. Bendrovės valdyba nutarė sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 
2018  m. balandžio 25 dieną. Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui iš Bendrovės paskirstytino pelno 116 746 tūkst. 
eurų skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. 
eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai 
Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų. 
Be to, valdyba siūlo išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių 
konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio 
pranešimo įvertinimui. 
 

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 (2018 m. kovo 31 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos valdyboje Darbovietė 

Turimų Bendrovės 

akcijų skaičius 

Henriette Wendt Valdybos pirmininkė,  

Atlyginimų komiteto 

pirmininkė 

„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, 

Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) 

vadovė 

- 

Stefan Block Valdybos narys,  

Audito komiteto 

pirmininkas 

„Telia Company AB“ (Švedija) įmonių 

grupės Pirkimo padalinio vadovo 

pavaduotojas 

- 

Claes Nycander Valdybos narys,  

Atlyginimų komiteto 

narys 

„Telia Company AB“ (Švedija) Grupės 

paslaugų operacijų padalinio 

viceprezidentas, atsakingas už Specialius 

projektus bei Lietuvos, Estijos ir Danijos 

šalių grupę (LED) 

- 

Ole Stenkil Valdybos narys  

Audito komiteto narys 

„Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas ir 

vyriausias juriskonsultas 

- 

Inga Skisaker Valdybos narė,  

Audito komiteto narė 

„Nordea Bank AB“ (Švedija) Norvegijos 

skyriaus Verslo rizikos įgyvendinimo ir 

asmeninės bankininkystės palaikymo 

vadovė 

- 

Rolandas Viršilas Valdybos narys,  

Atlyginimų komiteto 

narys 

UAB „Švyturys-Utenos alus“ generalinis 

direktorius ir „Calsberg“ Baltijos šalių 

generalinis direktorius 

75 000 akcijų, 

kurios sudaro 

0,0129 proc. bendro 

akcijų ir balsų 

skaičiaus 

    
Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, visi 
Valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir 
Rolandas Viršilas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių 
veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt. 
 
Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas atsistatydina iš valdybos nuo 2018 m. balandžio 24 
dienos. „Telia Company AB“, turinti 88,15 proc. Bendrovės akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų 
susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 25 d., į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai (t. y. iki 2019 m. 
balandžio 27 d.) siūlo išrinkti Agnetą Wallmark, Hannu-Matti Mäkinen, Tomą Balžeką ir Mindaugą Glodą. 
 
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, 
išrinkti į Bendrovės valdybą Agneta Wallmark, Hannu-Matti Mäkinen, Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas būtų 
valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas 
be to ir nepriklausomais valdybos nariais. 
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. „Telia Lietuva“ Privačių klientų vadovo pareigas pradėjo eiti Haval Van Drumpt, kuris iki tol 
vadovavo „Telia Company“ įmonių grupei priklausančiai Švedijos šviesolaidinio interneto paslaugų bendrovei „Zitius“. 
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2018 m. vasarį Bendrovės Privačių klientų Rinkodaros ir prekės ženklo padalinio vadovė Vaida Jurkonienė pradėjo 
vadovauti naujam Rinkodaros ir komunikacijos padaliniui, į kurį sutelktos Bendrovės korporatyvinės komunikacijos, 
prekės ženklo ir rinkodaros kompetencijos.  

 

Vadovų komanda (2018 m. kovo 31 d. duomenys): 

Vardas, pavardė Pareigos Bendrovėje Dalyvavimas kitų įmonių veikloje 

Turimų 

Bendrovės 

akcijų skaičius 

Kęstutis Šliužas Vadovas „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, 

Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų 

komandos narys;  

Kauno technologijos universiteto tarybos 

narys; 

„Vilnius Tech Park“ (Lietuva) tarybos narys; 

„Investors‘ Forum“ (Lietuva) valdybos narys; 

Asociacijos INFOBALT valdybos narys;  

„Baltic Institute of Corporate Governance“ 

valdybos narys; 

UAB „Mobilieji mokėjimai“ (Lietuva) 

Stebėtojų tarybos narys 

- 

Mindaugas 

Ubartas 

Verslo klientų vadovas - - 

Haval van  

Drumpt 

Privačių klientų vadovas   - 

Andrius 

Šemeškevičius 

Technologijų vadovas - 8 761 akcija. Tai 

sudaro 0,0015 

proc. bendro 

akcijų ir balsų 

skaičiaus 

Laimonas Devyžis Finansų vadovas  UAB „LD corporate consulting“ direktorius ir 

100 proc. akcijų savininkas; 

UAB „Mobilieji mokėjimai“ (Lietuva) valdybos 

narys 

- 

Ramūnas 

Bagdonas 

Žmogiškųjų išteklių 

vadovas 

„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, 

Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų 

komandos narys, atsakingas už 

žmogiškuosius išteklius; 

Personalo valdymo profesionalų asociacijos 

(Lietuva) valdybos narys; 

VĮ Lietuvos oro uostai (Lietuva) valdybos 

narys 

- 

Giedrė 

Kaminskaitė-

Salters 

Teisės ir korporatyvinių 

reikalų vadovė 

„Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, 

Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) vadovų 

komandos narė, atsakinga už teisės 

klausimus; 

„LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė; 

UAB „Litexpo“ valdybos pirmininkė; 

Asociacijos „Lyderė“ (Lietuva) valdybos narė 

- 

Vaida Jurkonienė Rinkodaros ir 

komunikacijos vadovė 

- - 

Mantas Goštautas Verslo vystymo  

vadovas 

„Vilnius Tech Park“ (Lietuva) Atrankos 

komiteto narys 

 

Vytautas 

Bučinskas 

Operacinės veiklos 

efektyvumo vadovas 

Kibernetinio saugumo tarybos narys; 

Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio 

saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas; 

ETNO (European Telecommunications 

Network Operator’s Association) Tinklo ir 

paslaugų saugumo bei apgavysčių kontrolės 

komiteto pirmininko pavaduotojas 

- 
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KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ 
ATASKAITA 
 
 

  Sausis–kovas 

 Pastaba 2018 m. 
2017 m.  

perskaičiuota* 

    

Pajamos 
 

90 762  84 889  

Prekių ir paslaugų savikaina 
 

(36 083) (30 798) 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos 
 

(14 060) (14 260) 

Kitos veiklos sąnaudos 
 

(10 285) (12 275) 

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai) 
 

548  24  

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės 
sumažėjimas 2 (15 716) (16 473) 

Veiklos pelnas 
 

15 166  11 107  

Finansinės veiklos pajamos 
 

311  323  

Finansinės veiklos sąnaudos 
 

(490) (562) 

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos 
 

(179) (239) 

Pelnas neatskaičiavus mokesčių 
 

14 987  10 868  

Pelno mokestis 6 (3 020) (1 310) 

Laikotarpio pelnas 
 

11 967  9 558  

Kitos bendrosios pajamos 
 

 -   

Kitos laikotarpio bendrosios pajamos 
 

-   -   

Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso 
 

11 967  9 558  

Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini: 
 

  

Patronuojančios įmonės akcininkams 
 

11 967   9 558  

Mažumos daliai 
 

 -  -  

Vienai akcijai tenkantis pelnas  
(eurais vienai akcijai) 7 0,021   0,016   

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

2018-03-31 
2017-12-31 

perskaičiuota* 

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 2 288 686 290 435 

Nematerialusis turtas 2 120 977 122 401 

Investicinis turtas  1 277 1 277 

Investicijos į susijusias ir dukterines įmones  576 650 

Sukauptos sutarčių gavimo sąnaudos   3 698 3 470 

Kitas sutarčių turtas   544 544 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  8 259 9 459 

  424 017 428 236 

Trumpalaikis turtas    

Atsargos  11 547 11 242 

Kitas sutartinis trumpalaikis turtas  1 164 1 303 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  95 081 101 650 

Pelno mokesčio permoka  130 174 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  20 644 23 166 

  128 566 137 535 

Turtas, skirtas parduoti  3 505 2 743 

Iš viso turto  556 088 568 514 

    

NUOSAVAS KAPITALAS    
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės 
akcininkams    

Įstatinis kapitalas 4 168 958 168 958 

Įstatymų numatytas rezervas  16 896 16 896 

Nepaskirstytasis pelnas  131 972 120 005 

Iš viso nuosavo kapitalo   317 826 305 859 

    

ĮSIPAREIGOJIMAI    

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos  122 989 130 626 

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai  19 753 19 080 

Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti 

įsipareigojimai 

 

9 070 9 151 

Kiti sutartiniai įsipareigojimai  - 50 

Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai 5 10 700 10 728 

  162 512 169 635 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 

įsipareigojimai 

 

40 779 59 018 

Mokėtinas pelno mokestis  3 461 1 959 

Paskolos  31 064 31 385 

Kiti sutartiniai įsipareigojimai  446 645 

Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai 5 - 13 

  75 750 93 020 

Iš viso įsipareigojimų  238 262 262 655 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų  556 088 568 514 

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

GRUPĖ   
Įstatinis 

kapitalas 

Įstatymų 
numatytas 

rezervas 
Nepaskirstytas 

pelnas 
Nuosavo kapitalo 

iš viso 

      

      

Likutis 2017 m. sausio 1 d  168 958 16 896 87 407 273 261 

      

Grynasis pelnas  - - 9 558 9 558 

Pripažintų bendrųjų pajamų 
už laikotarpį iš viso  - - 9 558 9 558 

      

      

Likutis 2017 m. kovo 31 d.  168 958 16 896 106 523 292 377 

      

      

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

      

Grynasis pelnas  - - 11 967 11 967 

Pripažintų bendrųjų pajamų 
už laikotarpį iš viso  - - 11 967 11 967 

      

      

Likutis 2018 m. kovo 31 d.  168 958 16 896 131 972 317 826 

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

 Sausis–kovas 

 
2018 m. 

2017m. 
perskaičiuota* 

Įprastinė veikla    

Laikotarpio pelnas  11 967  9 558  

Pelno mokestis  3 020  1 310  

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 15 716  16 473  

Kitas pelnas ir nuostoliai (548)  (24) 

Palūkanų pajamos  (119) (398) 

Palūkanų sąnaudos  418  537  

   

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:   

Atsargos  (75) 972  

Prekybos ir kitos gautinos sumos  7 538  6 491  

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai  (14 395) (10 630) 

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 23 522  24 289  

Sumokėtos palūkanos   (318)  (615) 

Gautos palūkanos  119  398  

Sumokėtas pelno mokestis  (801) (632) 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos  22 522  23 440  

   
Investicijų veikla   

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (17 883) (21 048) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas,  797  -   

Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai (17 086) (21 048) 

   
Finansinė veikla    

Grąžintos paskolos  (7 958) (37 000) 

Gautos paskolos -    -   

Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje (7 958) (37 000) 

   

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (2 522) (34 608) 

   

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas  
  

Laikotarpio pradžioje  23 166  56 650  

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  (2 522) (34 608) 

Laikotarpio pabaigoje  20 644  22 042  

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

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

  

 

Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už trijių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 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 2017 metų finansines ataskaitas. 

  

 

Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. 

Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvencija.  

  

 

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių 

ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“. 

  

  

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

  

  Materialusis 
turtas 

Nematerialusis 

turtas 

    

 Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.   

    

 Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 291 818 124 512 

 Įsigijimai 11 175 1 726 

 Perleidimai ir nurašymai (29) - 

 Perklasifikavimai (34) (3) 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija (13 044) (3 429) 

    

 Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d.* 289 886 122 806 

    

 Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.   

    

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

 Įsigijimai 11 956 1 663 

 Perleidimai ir nurašymai (84) - 

 Perklasifikavimai (992) - 

 Nusidėvėjimas ir amortizacija (12 629) (3 087) 

    

 Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d. 288 686 120 977 

  

  
  
 PASTABA. 2018 m. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 15-ojo TFAS „15-ojo TFAS 

įsigaliojimo data“ pakeitimą, kuriuos ES patvirtino 2016 m. rugsėjo 22 d. (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Dėl to šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduotų bendrųjų pajamų, finansinės būklės, 
nuosavybės ir pinigų srautų pokyčių ataskaitų duomenys už 2017 m. pirmąjį ketvirtį ir visus 2017 metus yra perskaičiuoti 
retrospektyviai vadovaujantis 15-uoju TFAS. 
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3 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 

  

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

  

  Nuosavybės dalis (%)  

 Įmonė Įsteigimo šalis 2018-03-31 2017-12-31 Veikla 

 Telia Customer 

Service LT, 

UAB 

Lietuva 100 % 100 % Ši dukterinė įmonė teikia informacijos 

telefonu 118 paslaugą ir nuotoliniu būdu 

aptarnauja Bendrovės klientus. 

 Telia Global 

Services 

Lithuania, UAB 

Lietuva 100 % 100 % Veiklos nevykdanti dukterinė įmonė iki 

2018 m. sausio 30 d. vadinosi UAB 

„Kompetencijos ugdymo centras“.  

 UAB „Verslo 

investicijos“ 

Lietuva 100 % 100 % Dukterinė įmonė įgyvendina investicinį 

projektą. 

 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, kuria 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. 

  

  

5 Atidėjiniai 
  
 Atidėjinių judėjimas per 2018 m. sausį–kovą: 
  
 

 
Restruktūrizavimo 

atidėjinys 

Atidėjinys 
nuomojamos 

žemės ir turto 
atstatymui Iš viso 

 Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 13 10 728 10 741 
     

 Papildomai sudarytas atidėjinys - - - 

 Panaudota suma (13) (28) (41) 

 Likutis 2018 m. kovo 31 d. 0 10 700 10 700 

  

  

 Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo 
planą. Restruktūrizavimo atidėjiniai buvo pilnai panaudoti 2018 metais. 
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5 Atidėjiniai (tęsinys) 
  
 Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikui, mobilaus ryšio 

stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo 
prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovėje montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų 
nuomojamuose patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama. 
Šioms būsimoms išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys nuomojamos žemės ir turto atstatymui. 
Bendrovė tikisi, kad nuomojamos žemės ir turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų 
laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje. 

  
  

6 Pelno mokestis 

  

 Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. 

  

 

2018 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2017 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos 

Respublikos mokesčių įstatymus. 

  

 

Remdamasi Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio 
lengvata, investavus į naujas technologijas Bendrovė 2017 m. paskaičiavo 869 tūkst. Eurų pelno mokesčio 
lengvatą. Bendrovė 2018 m. pelno mokesčio lengvatos investicijoms netaikė. 

  

  

7 Vienai akcijai tenkantis pelnas 

  

 

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas paskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per 

laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių priemonių, potencialiai 

konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis 

vienai akcijai tenkantis pelnas. Abiejų ataskaitinių laikotarpių svertinis akcijų vidurkis buvo toks pat – 582 613 

tūkstančių. 

  

  Sausis-kovas 

  2018 m. 2017 m. 

    

 Grynasis pelnas 11 967 9 558 

    

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

    

 Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) 0,021 0,016 

  
  

8 Vienai akcijai tenkantys dividendai 
  

 
2018 m. kovo 27 d. valdyba pasiūlė išmokėti akcininkams dividendus už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus. Siūloma dividendų suma yra 40 783 tūkstančiai eurų, arba 0,07 euro vienai akcijai. 
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9 Verslo jungimai, ir teisinis įmonių sujungimas  
  
 2017 m. vasario 1 d., tęsiant sinergijos didinimo bei kaštų optimizavimo planus prie Bendrovės buvo prijungtos 

100 proc. kontroliuojamos dukterinės įmonės AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“. Įmonių prijungimas 
buvo apskaitytas Grupės konsoliduotose ataskaitose naudotomis apskaitinėmis vertėmis. 

  
 Teisinio jungimo dieną sujungiamos įmonės grynasis turtas sudarė: 

 
  2017 m. vasario 1 d. 

TURTAS  
Ilgalaikis turtas  
Ilgalaikis materialusis turtas 74 451 
Prestižas 26 769 
Nematerialusis turtas 87 293 
Ilgalaikės palūkanas generuojančios gautinos 
sumos 10 315 

 198 828 
  
Trumpalaikis turtas 71 283 

  
Iš viso turto 270 111 
  
ĮSIPAREIGOJIMAI  

Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 850 

  
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 081 

  
Iš viso įsipareigojimų 110 931 

  
Sujungiamos įmonės grynasis turtas 159 180 
  
Investicijos savikaina 145 317 

  
Teisinio sujungimo rezultatas 13 863 
 

  
  
 2016 m. sausio 4 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. AB „Omnitel“ akcijų iš AB „Telia Company“, kuri taip pat valdo 

88,15 proc. Bendrovės akcijų. 
  
 Įmonės vykdė veiklą tarpusavyje susijusiuose segmentuose toje pačioje geografinėje rinkoje. Tikimasi, kad 

telekomunikacijų pramonė ateityje taps labiau integruota skaitmeniniame ir glaudžiai susijusiame pasaulyje, 
o pramonė išgyvens sparčius pokyčius paslaugų bei inovacijų (verslo, prekybos, socialinių, sveikatos 
priežiūros, švietimo ir komunalinių paslaugų) srityse. Vadovybė mano, jog įsigijimas paskatins grynųjų 
pardavimų, sąnaudų ir investicijų sąveiką, taip pat sukurs geresnį pagrindą užsakomųjų paslaugų 
partnerystės srityje su likusia „Telia Company“ grupe. 

  
 Kaip to reikalauja apskaitos standartai, įsigijimo dieną buvo atlikti įsigyjamo identifikuojamo grynojo turto ir 

prisiimtų įsipareigojimų tikrųjų verčių vertinimas. Vertinimą padėjo atlikti išorės konsultantai. Daugeliu atveju, 
tikroji vertė buvo apskaičiuota remiantis rinkos palyginamąja informacija ir vadovybės vertinimais. Klientų 
bazė buvo įvertinta taikant kelių laikotarpių perteklinių pajamų skaičiavimo metodą Eur. Taip pat buvo įvertinta 
investicinės naudos įtaka, kur taikytina. 

  
 Prestižas atsirandantis dėl įsigijimo 
 
 Pirkimo kaina 144 107  

 Įsigyto grynojo turto tikroji vertė (119 376)  

 Prestižas 24 731  
  
 Įsigijimo metu buvo pripažintas prestižas, kadangi sumokėtą pirkimo atlygį sudarė sumos, susijusios su 

tikėtinos sinergijos nauda, pajamų augimu, rinkos plėtra ir darbo jėga. Šios naudos yra nepripažįstamos 
atskirai nuo prestižo, nes neatitinka identifikuojamo nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. 
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9 Verslo jungimai, ir teisinis įmonių sujungimas (tęsinys) 
  
 Įsigytas turtas ir pripažįstami įsipareigojimai įsigijimo dieną 
  Apskaitinė vertė Tikroji vertė 

    
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 489 14 489 
 Ilgalaikis materialusis turtas 71 564 74 845 
 Nematerialusis turtas 16 453 79 837 
 Atsargos 4 473 4 473 
 Prekybos ir kitos gautinos sumos 59 331 59 331 
 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos (25 209) (25 209) 
 Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai (1 228) (11 390) 
 Paskolos (77 000) (77 000) 

  

Įsigytas grynasis turtas 62 873 119 376 

  
 Dukterinių įmonių įsigijimo grynasis pinigų srautas 
  

 Pirkimo atlygis, atskaitomas grynaisiais pinigais 144 107  
 Įsigytų dukterinių įmonių pinigai ir pinigų ekvivalentai (14 489)  

  
Įsigijimo pinigų srautas 129 618  

  

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

  

 

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2018 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 

  2018 m. 2017 m. 

    

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas 1 230 1 833 

 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso 1 230 1 833 

    

 Paslaugų pirkimas 2 096 3 507 

 Turto pirkimas 144 394 

 Paslaugų ir turto pirkimas iš viso: 2 240 3 901 

  

 

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. 

  2018 m. 2017 m. 

    

 Ilgalaikės gautinos sumos  251 251 

 Gautinos sumos 629 1 013 

 Sukauptos pajamos 315 568 

 Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso: 1 195 1 832 

    

 Gautos trumpalaikės paskolos - 70 000 

 Mokėtinos sumos 254 1 052 

 Sukauptos sąnaudos 18 157 

 

Gautos paskolos, mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos 

iš viso: 272 71 209 

    

  

 
2018 m. kovo 31 d. duomenimis, duomenimis, 15,6 tūkst. eurų tantjemų, skirtų už 2010 metus vienam 
Bendrovės valdybos nariui nebuvo išmokėta. 
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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 Kęstutis Šliužas ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovas Laimonas 
Devyžis, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės 
ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Kęstutis Šliužas 

Vadovas 

 Laimonas Devyžis 

Finansų vadovas 

 

 

Vilnius, 2018 m. balandžio 19 d. 


