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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
2020 m. trys mėnesiai:
Bendros pajamos sudarė 92,1 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. trijų mėnesių pajamomis – 89,1 mln. eurų,
padidėjo 3,4 procento.
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. trijų mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinių
sąnaudų (31,8 mln. eurų), padidėjo 3,7 proc., – iki 33 mln. eurų.
Laikotarpio pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 6,5 proc. – nuo 11,8 mln. eurų iki 12,5 mln.
eurų.
Laisvieji pinigų srautai sudarė 23,3 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. trijų mėnesių laisvaisiais pinigų srautais
(20 mln. eurų), padidėjo 16,3 procento.
Vadovybės komentaras:
Jau trejus metus su „Telia“ prekės ženklu teikiame mobiliojo ir plačiajuosčio ryšio paslaugas. Nuo 2017 m. vasario rinkai
pasiūlėme ne vieną unikalią technologijas apjungiančią paslaugą ir geresnę klientų patirtį. Kovą visas pasaulis susidūrė
su neregėtu pandemijos sukeltu iššūkiu, kuris pakeitė įprastą mūsų gyvenimą, darbą ir bendravimą. Beveik per naktį
privalėjome prisitaikyti prie naujos realybės ir sparčiai judėti pirmyn, nes mūsų kasdienė veikla tapo esmine užtikrinant
žmonių ir verslo ryšį.
Tai buvo mūsų tinklo išbandymų metas, kurį atlaikėme dėka daug metų iš eilės tinklui skirtų didžiulių investicijų. Nuo
pirmos dienos, kai Lietuvoje buvo įvestas karantinas, pokalbių srautas mūsų tinkle šoktelėjo 70 proc., tarptautinio
interneto srautas padidėjo daugiau nei 40 proc., o mobiliųjų duomenų suvartojimas išaugo daugiau nei 15 procentų.
Mūsų bendras mobiliojo ir plačiajuosčio ryšio tinklas suformuotas taip, kad atlaikytų staigiai išaugusį naudojimą, įrangos
gedimus, fizinį infrastruktūros pažeidimą ar kibernetinius išpuolius. Be to, remiantis naujausiais Ryšių reguliavimo
tarnybos matavimų duomenimis mobiliųjų duomenų perdavimo sparta mūsų tinkle siekia 87,27 Mb/s.
Nors visi mūsų klientų aptarnavimo salonai šalyje buvo uždaryti nuo kovo vidurio, klientus toliau aptarnavome internetu
ar telefonu, o įrangos pardavimas visiškai persikėlė į mūsų elektroninę parduotuvę. Mūsų darbuotojų ir klientų sveikatai
skyrėme didžiausią prioritetą, todėl absoliuti dauguma žmonių dirbo iš namų, o inžinierių komandos diegiant naujas
paslaugas ir šalinant gedimus laikosi ypatingo atsargumo reikalavimų.
Šalyje įvestas karantino pakeitė tai kaip mūsų klientai vartoja paslaugas. Stebime išaugusį ryšio greitaveikos, mobiliojo
parašo, VPN ir kitų IT sprendimų poreikį nuotoliniam darbui, o taip pat didesnį kokybiško TV turinio ir videonuomos
paslaugų vartojimą. Karantino metu kompiuterių ir televizorių pardavimas padidėjo daugiau nei du kartus, tačiau
mobiliųjų telefonų ir planšečių paklausa sumažėjo. Tam, kad padėtume užtikrinti nuotolinį mokymąsi namuose,
Nacionalinei švietimo agentūrai mažiausios kainos konkurse pardavėme 10 tūkst. planšečių ir 20 tūkst. SIM kortelių, jos
vaikams suteiks net du mėnesius neriboto mobiliojo interneto už simbolinę vieno euro kainą mėnesiui.
Esame įsitraukę savo bendruomenės nariai – gyvybiškai svarbių apsaugos priemonių medicinos darbuotojams įsigijimui
skyrėme 50 tūkst. eurų paramą Finansų ministerijos įkurtam COVID-19 pasekmių mažinimo fondui, o atskirtyje
esančioms šeimoms, kurios negali užtikrinti nuotolinio mokymosi savo vaikams, per projektą „Mokykla namuose“
padovanojome beveik 500 naujų planšetinių kompiuterių su po 50 GB mobiliųjų duomenų mėnesiui suteikiančiomis SIM
kortelėmis. Taip pat socialiniuose tinkluose iniciavome kampaniją #SUSIJUNGIAM skirtą dalintis patirtimis ir patarimais
kaip prasmingai bendrauti liekant namuose.
Kol kas vis dar sunku įvertinti kokią įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams turės dabartinė situacija. Lietuvos bankas
sudarė tris ekonominės raidos scenarijus: 1) staigaus nuosmukio ir ilgesnio atsigavimo scenarijus (2020 m. BVP smunka
11,4 proc.), 2) užsitęsusio nuosmukio ir atsigavimo scenarijus (BVP smunka 20,8 proc.), 3) staigaus nuosmukio ir greito
atsigavimo scenarijus (BVP nuosmukis – 3,4 proc.). Finansų ministerija skaičiuoja, kad nedarbo lygis gali pasiekti 8,1
proc., infliacija – 2 proc., o namų ūkių vartojimo išlaidų augimas sulėtės nuo 3,2 proc. (2019 m.) iki 1 proc. (2020 m.).
Ilgalaikėje perspektyvoje, žmonių judėjimo tarp šalių apribojimas turės neigiamos įtakos tarptinklinio ryšio (angl.
roaming) paslaugoms, uždaryti salonai – įrangos pardavimams, tikėtini vėluojantys klientų atsiskaitymai už paslaugas ir
blogųjų skolų augimas. Jau ėmėmės būtinų veiksmų siekiant sumažinti šias rizikas ir atidžiai stebime tolesnę situacijos
eigą. Bendrovė generuoja stiprius laisvųjų pinigų srautus ir turi pakankamą likvidumo rezervą bei pagrindinės akcininkės
„Telia Company AB“ paramą tam, kad užtikrintų nepertraukiamą šaliai svarbios telekomunikacijų infrastuktūros
funkcionavimą ir įvykdytų visus sutartinių įsipareigojimų klientams, darbuotojams, tiekėjams ir kitiems suinteresuotiems
asmenims.
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Siekiant glaudesnės sinergijos su kitomis „Telia Company“ įmonių grupės įmonėmis ir didesnio darbo efektyvumo, nuo
2020 m. pradžios kartu su „Telia“ komandomis Estijoje, Danijoje ir Norvegijoje prisijungėme prie naujo veiklos modelio
taikymo. Taip pat įkūrėme naują Skaitmeninimo ir analizės padalinį tam, kad į aukštesnė lygį pakeltume verslo įžvalgas
ir skaitmeninę rinkodarą.
Stiprūs 2020 m. pirmojo ketvirčio rezultatai rodo jog mums sekasi gerinti savo veiklą. Didėjo pajamos ir pelningumas,
nors įrangos pardavimą jau paveikė nuo kovo vidurio įvestas karantino režimas. Ilgalaikėms investicijoms per 2020 m.
pirmus tris mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, skyrėme beveik trečdaliu mažiau lėšų – 10,3 mln.
eurų.
Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį toliau didėjo klientų skaičius ir per paskutinius dvylika mėnesių:
mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 5,6 proc. – iki 1349 tūkst.,
išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 5,1 proc. – iki 246 tūkst.,
šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 3,2 proc. – iki 290 tūkst.,
apjungto verčių pasiūlymo „Telia1“ vartotojų skaičius pasiekė 62 tūkstančius.
Palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu:
pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 3,4 proc.,
pajamos iš TV paslaugų padidėjo 19,6 proc.,
pajamos iš IT paslaugų padidėjo 20,5 procento.
2020 m. pradžioje mes pirmieji Lietuvoje pristatėme siaurajuosčio daiktų interneto (angl. Narrowband Internet of Things,
NB IoT) technologiją, kuri verslui ir viešajam sektoriui be didelių investicijų leis kurti naujos kartos paslaugas ir tobulinti
jau esamas
2020 m. sausį Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose „Telia Lietuva“ buvo pripažinta „Šeimai palankiausia
darboviete“ didelių įmonių kategorijoje. Mūsų darbuotojai turi ne tik galimybes dirbti nuotoliniu būdu ir lanksčiai planuoti
savo darbo laiką, bet priklausomai nuo darbo stažo gali gauti iki 5 papildomų apmokamų atostogų dienų per metus tam,
kad palaikytų sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo balansą.
Sausį buvo pasirašyta naujoji Kolektyvinė Bendrovės kaip darbdavio, ir Bendrovės darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo
profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, sutartis. Remiantis naujojo Darbo kodekso reikalavimais tam, kad sutartis
galiotų visiems „Telia Lietuva“ darbuotojams (ne tik profesinių sąjungų nariams), 77 proc. darbuotojų dalyvavo balsavime
ir 98 proc. balsavusiųjų pritarė naujajai Kolektyvinei sutarčiai. Kolektyvinės sutarties sąlygos visiems „Telia Lietuva“
darbuotojams įsigaliojo nuo 2020 m. vasario 1 dienos.
Kovą nuostolingai veikiančios asocijuotos įmonės UAB „Mobilieji mokėjimai“ (Bendrovei priklauso 33,3 proc. akcijų)
akcininkai nusprendė nutraukti momentinių mokėjimų paslaugų teikimą nuo 2020 m. gegužės 18 dienos.
Sėkminga Bendrovės veikla 2019 m. lėmė valdybos siūlymą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti
sprendimą mokėti 9 euro centus dividendų už 2019 m. (už 2018 m. buvo mokami 8 euro centai).
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PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI
Finansų rodikliai

Sausis–kovas
2020 m.
2019 m.

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

92 138
32 999
35,8
32 765
35,6
15 140
16,4
14 906
16,2
14 049
15,2
12 516
13,6
0,021
582 613
1,23
716 614
34 241
23 315

89 086
31 823
35,7
31 601
35,5
14 527
16,3
14 305
16,1
13 571
15,2
11 755
13,1
0,020
582 613
1,15
670 005
37 418
20 047

7,0
7,0
(8,5)
16,3

2020-03-31

2019-03-31

Pokytis (%)

1 349
1 081
268
412
290
122
286
246
2 241
2 050

1 278
1 025
253
409
281
128
334
234
2 642
2 410

5,6
5,5
5,9
0,7
3,2
(4,7)
(14,4)
5,1
(15,2)
(14,9)

2020-03-31

2019-03-31

13,7
10,1
17,4
34,8
12,2
0,55
20,9
37,1
127,6
65,4
56,1
12,9

13,5
10,9
17,6
32,5
16,9
0,86
33,3
46,2
136,1
66,0
55,1
12,3

Veiklos rodikliai
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):
reguliaraus mokėjimo (tūkst.)
išankstinio mokėjimo (tūkst.)
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):
šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)
varinės prieigos (DSL) (tūkst.)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)
Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (tūkst.)
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius
Santykiniai rodikliai*
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)
Vidutinė turto grąža (%)
Nuosavybės pelno norma (%)
Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)
Grynosios skolos ir EBITDA santykis
Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)
Turto apyvartumas (%)
Kapitalo ir turto santykis (%)
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis

Pokytis (%)
3,4
3,7
3,7
4,2
4,2
3,5
6,5

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

Sausis–kovas
2020 m.
2019 m.

Pokytis (%)

Fiksuotojo ryšio paslaugos
Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos
TV paslaugos
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos
Mobiliojo ryšio paslaugos
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos
Įrangos pardavimas

44 195
11 622
14 218
8 732
4 520
3 117
1 986
31 143
26 336
4 807
16 800

40 805
10 779
14 073
7 303
4 736
2 587
1 327
30 447
25 458
4 989
17 834

8,3
7,8
1,0
19,6
(4,6)
20,5
49,7
2,3
3,4
(3,6)
(5,8)

Iš viso

92 138

89 086

3,4

PAJAMOS
Bendros pajamos 2020 m. sausį–kovą sudarė 92,1 mln. eurų, ir palyginti su 2019 m. pirmų trijų mėnesių bendromis
pajamomis – 89,1 mln. eurų, padidėjo 3,4 proc. dėl toliau didėjančių pajamų iš mobiliojo ryšio, televizijos ir IT
paslaugų. Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį daugiau pajamų gauta iš balso tranzito paslaugų, tačiau, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu prieš metus, sumažėjo pajamų iš įrangos pardavimo.
Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 48 ir 33,8 proc. bendrų 2020 m. sausio–kovo
pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 18,2 procentų.
Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 59 proc., iš verslo klientų – 40,5 proc.,
o kitos pajamos – 0,5 proc. bendrų pajamų.
Per paskutinius dvylika mėnesių bendras klientų, kurie pasinaudojo pasiūlymo „Telia1“ teikiamu pranašumu –
daugiau spartos, daugiau duomenų ir daugiau TV turinio tiems, kas naudojasi „Telia Lietuva“ fiksuotojo ir mobiliojo
ryšio paslaugomis, skaičius padidėjo 20 tūkst. ir 2020 m. kovo pabaigoje siekė 62 tūkst. (prieš metus – 42
tūkstančiai).
Per 2020 m. pirmus tris mėnesius reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotojų skaičius padidėjo 12
tūkst., o išankstinio mokėjimo abonentų skaičius sumažėjo 10 tūkstančių. Per paskutinius dvylika mėnesių,
reguliaraus mokėjimo paslaugų abonentų skaičius padidėjo 56 tūkst., o išankstinio mokėjimo – 15 tūkstančių. Dėl
per metus 71 tūkst. padidėjusio bendro aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičiaus ir didėjančio mobiliųjų duomenų
vartojimo daugėjo pajamų iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų.
Nuo 2020 m. vasario reguliaraus mokėjimo vartotojų per mėnesį nespėti išnaudoti mobilieji duomenys automatiškai
persikels į kitą mėnesį.
Nuo 2019 m. gruodžio „VoLTE“ technologija, kuri užtikrina geresnę pokalbių kokybę, triskart greitesnį skambučio
sujungimą ir galimybę vienu metu kalbėti telefonu ir naršyti internete, „Telia“ tinkle jau veikia ir „iPhone“ telefonų
naudotojams. Iki tol „VoLTE“ skambučiais Bendrovės tinkle galėjo naudotis tik turintys „Huawei“, „Samsung“, „Sony“
ir „Xiaomi“ įrenginius.
Per 2020 m. pirmus tris mėnesius pajamų iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš
metus, buvo mažiau dėl mažesnių pajamų iš Bendrovės teikiamų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo paslaugų ir
tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies lankytojų.
Per 2020 m. sausį–kovą, palyginti su 2019 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, pajamų iš balso tranzito paslaugų gauta
62,9 proc. daugiau ir tai pilnai kompensavo dėl mažesnio vartotojų skaičiaus ir pokalbių srauto toliau mažėjančias
pajamas iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų. Per metus pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų
sumažėjo 17,6 procento. Per 2020 m. pirmus tris mėnesius bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 10
tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 48 tūkstančiais.
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Per paskutinius dvylika mėnesių plačiajuosčio interneto vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B
technologijas skaičius padidėjo 9 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius
sumažėjo 6 tūkstančiais. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo
3 tūkstančiais. 2020 m. kovo 31 d. 70 proc. visų Bendrovės plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto
jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Dėl išskirtinio „Telia“ TV siūlomo turinio didėjo ir klientų skaičius, ir pajamos. Per 2020 m. sausį–kovą išmaniosios
televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 2 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 12 tūkst., ir
2020 m. kovo pabaigoje sudarė 246 tūkstančius.
2019 m. gruodį Bendrovė pradėjo teikti mobiliosios televizijos paslaugą „Telia Play“. Daugiau nei 30 TV kanalų,
išskirtinį HBO turinį bei filmų nuomos paslaugą siūlanti „Telia“ išmanioji televizija atkeliavo į telefono, planšetės ir
kompiuterio ekranus. Išmaniosios „Telia“ televizijos klientai „Telia Play“ gali naudotis nemokamai prisijungę prie bet
kurio interneto tiekėjo fiksuotojo, mobiliojo ar Wi-Fi tinklo, taip pat ja galima naudotis visose Europos Sąjungos šalyse.
Palyginti su to paties 2019 m. laikotarpio duomenimis, 2020 m. pirmąjį ketvirtį pajamų tik iš duomenų perdavimo
paslaugų sumažėjo 6 proc., o pajamų tik iš su tinklu susijusių paslaugų sumažėjo 2,5 procento.
Pajamos iš IT paslaugų, kurias sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių
prieglobos paslaugų, teikiamų šalies ir užsienio įmonėms, padidėjo dviženkliais skaičiais dėl IT sprendimų paklausos
ir sudarytų sutarčių dėl kompiuterizuotų darbo vietų bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemų diegimo bei aptarnavimo.
Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: informacijos telefonu 118 teikimas
išoriniams klientams, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos.
Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip
kitas pelnas (nuostolis).
RINKA
Pagal naujausios Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos
elektroninių ryšių rinka, palyginti su 201ū m. ketvirtuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 4,7 proc. ir sudarė
182,3 mln. eurų. Per 2019 metus bendros rinkos pajamos sudarė 713,5 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m.
duomenimis, padidėjo 2,9 procento.
„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant
pajamas, per ketvirtį padidėjo 0,45 procentinio punkto ir 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 39,2 procento.
Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant vartotojus
2019 m.
Pokytis per metus
IV ketv.
(proc. punkt.)
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos
Fiksuotojo interneto paslaugos
Mobiliojo interneto paslaugos
Mokamos televizijos paslaugos
Duomenų perdavimo paslaugos

80,5
28,0
52,2
28,5
36,0
n/d

(2,4)
(1,5)
0,2
0,1
1,9
n/d

Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant pajamas
2019 m.
Pokytis per metus
IV ketv.
(proc. punkt.)
87,5
27,7
59,4
26,4
44,4
61,9

(2,2)
0,4
(1,0)
(2,5)
4,9
(3,5)

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, 2019 m. gruodžio 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko
50,9 (prieš metus – 47,3) interneto prieigos abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 51,7 (2018 m. – 50,3)
mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 132,6 (prieš
metus – 134,7), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui namų ūkių sudarė 26,8 (prieš metus – 31,3) linijos.
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VEIKLOS SĄNAUDOS
Per 2020 m. sausį–kovą prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir
paslaugų savikaina, padidėjo 4,3 proc. daugiausia dėl didesnio balso tranzito srauto.
2020 m. pirmojo ketvirčio veiklos sąnaudos (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinių sąnaudų),
palyginti su 2019 m. pirmojo ketvirčio veiklos sąnaudomis, buvo 2,5 proc. didesnės.
2020 m. pirmų trijų mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų išeitinėms
išmokoms) buvo 0,6 proc. didesnės nei su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
išeitinėms išmokoms) prieš metus dėl vidutinio atlygio padidėjimo 2019 metais. 2020 m. pirmojo ketvirčio vienkartinės
su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 234 tūkst. eurų (prieš metus – 222 tūkst. eurų).
Per 2020 m. sausį–kovą bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 95 darbuotojais (daugiausia pardavimo ir
technologijų padaliniuose). Per paskutinius dvylika mėnesių „Telia Lietuva“ įmonių grupės darbuotojų skaičius dėl
tam tikrų funkcijų perleidimo Vilniuje įsikūrusiam „Telia Company“ paslaugų centrui „Telia Global Services Lithuania“
ir tam tikrų tinklo infrastuktūros priežiūros funkcijų perleidimo trečiajai šaliai bei Bendrovės struktūros tobulinimo,
veiklos efektyvumo didinimo ir skaitmenizavimo, sumažėjo 401 darbuotoju (nuo 2642 iki 2241 darbuotojo). Visu etatu
dirbančių darbuotojų skaičius per 2020 m. sausį–kovą sumažėjo 77, o per metus – 360 darbuotojų (nuo 2410 iki
2050).
2020 m. pirmojo ketvirčio kitos sąnaudos buvo 4,6 proc. didesnės nei kitos sąnaudos prieš metus daugiausia dėl
didesnių rinkodaros sąnaudų.
VEIKLOS REZULTATAI
2020 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. pirmų trijų mėnesių
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 31,8 mln. eurų, padidėjo 3,7 proc. ir sudarė 33 mln. eurų. 2020 m.
pirmąjį ketvirtį vienkartinės sąnaudos išeitinėms išmokoms sudarė 234 tūkst. eurų (prieš metus – 222 tūkst. eurų).
2020 m. sausio–kovo EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža siekė 35,8 proc., o prieš metus buvo 35,7
procento.
Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį EBITDA, palyginti su to paties laikotarpio 2019 m. EBITDA – 31,6 mln. eurų, padidėjo
3,7 proc. ir sudarė 32,8 mln. eurų. 2020 m. sausio–kovo EBITDA marža buvo 35,6 proc. (2019 m. – 35,5 procento).
Per 2020 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, padidėjo
3,3 proc. ir 2020 m. sausį–kovą sudarė 19,4 proc. (prieš metus – 19,4 proc.) visų pajamų.
Veiklos pelnas (EBIT), neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su to paties
laikotarpio veiklos pelnu (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) 2019 m., buvo 4,2 proc. didesnis, o veiklos pelno
(neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) marža siekė 16,4 proc. (2019 m. marža buvo 16,3 proc.).
Veiklos pelnas (EBIT) per 2020 m. pirmus tris mėnesius, palyginti su to paties laikotarpio veiklos pelnu prieš metus,
padidėjo 4,2 procento. Veiklos pelno marža buvo 16,2 proc. (prieš metus marža siekė 16,1 proc.).
Nuostolį iš investicinės veiklos sudaro asocijuotos įmonės UAB „Mobilieji mokėjimai“, kuri teikia momentinių
mokėjimų paslaugą, veiklos rezultatas. 2020 m. kovą „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai – „Bitė Lietuva“, „Tele2“ ir „Telia
Lietuva“ – nusprendė sustabdyti įmonės veiklą nuo 2020 m. gegužės 18 dienos. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės
vadovybė nusprendė sumažinti šios investicijos vertę iki vieno euro. Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė suteikė
„Mobilieji mokėjimai“ 202 tūkst. eurų paskolą, kurios metinė palūkanų norma 3,37 procento.
2020 m. pirmojo ketvirčio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 857
tūkst. eurų. Prieš metus finansinės ir investicinės veiklos rezultatas grynąja verte irgi buvo neigiamas ir sudarė 734
tūkst. eurų.
2020 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2019 m. to paties laikotarpio
perskaičiuotu pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, – 13,6 mln. eurų, padidėjo 3,5 proc. ir sudarė 14 mln. eurų.
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Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio
lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2020 m. pirmų trijų mėnesių pelno mokesčio lengvata
sudarė 0,1 mln. eurų (prieš metus nebuvo taikoma). 2020 m. pirmojo ketvirčio pelno mokestis buvo 15,5 proc.
mažesnis nei pelno mokestis prieš metus.
2020 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2019 m. to paties laikotarpio pelnu – 11,8 mln. eurų, padidėjo
6,5 proc. ir sudarė 12,5 mln. eurų. Pelno marža siekė 13,6 proc., o prieš metus pelno marža buvo 13,1 procento.
FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI
Per 2020 m. sausį–kovą visas įmonių grupės turtas sumažėjo 1,1 proc. daugiausia dėl turto nusidėvėjimo ir
amortizacijos.
Visas ilgalaikis turtas sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 75,2 proc. viso įmonių grupės turto. Visas trumpalaikis turtas
sumažėjo 0,7 proc. ir sudarė 24,6 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 9,1 proc. viso turto.
Per 2020 m. pirmus tris mėnesius akcininkų nuosavybė padidėjo 3,8 proc. ir sudarė 56,1 proc. viso turto.
Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2020 m. balandžio 28 d., pasiūlė iš Bendrovės
paskirstytino pelno 140,1 mln. eurų skirti 52,4 mln. eurų 2019 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų
vienai akcijai, o 87,6 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 2020 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė grąžino 7,5 mln. eurų ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos dalį ir 5 mln. eurų
trumpalaikę „Telia Company“ paskolą. 2020 m. kovo pabaigoje bendra paskolų suma buvo 126,3 mln. eurų, iš kurių
90 mln. eurų sudarė paskolos iš bankų, 34,2 mln. eurų – įsipareigojimai pagal atvirkštinio faktoringo ir 2,1 mln. eurų
– įsipareigojimai pagal finansinio lizingo sutartis.
2016 m. gautos ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos likutis – 30 mln. eurų – bus grąžintas pagal grafiką per likusias 4
įmokas po 7,5 mln. eurų iki 2021 m. sausio. Pagal grafiką 7,5 mln. eurų buvo grąžinta 2020 m. balandžio 7 dieną.
Kita 7,5 mln. eurų dalis bus grąžinta 2020 m. liepos 7 dieną. Visa 2017 m. gautos sindikuotos 60 mln. eurų paskolos
suma turės būti grąžinta 2024 m. gegužę.
2019 m. gegužę Bendrovė pasirašė atsinaujinančios paskolos sutartį su didžiausia bendrovės akcininke „Telia
Company“. Pagal šią sutartį Bendrovė gali pasiskolinti iki 20 mln. eurų 3 ar 6 mėnesių laikotarpiui. Sutarties galiojimo
terminas – dveji metai. 2020 m. kovo 31 d. duomenimis, Bendrovė nebuvo pasiskolinusi iš „Telia Company“.
2020 m. kovo 31 d. grynoji skola sudarė 71,2 mln. eurų (prieš metus – 110,6 mln. eurų), o grynosios skolos ir
nuosavybės santykis buvo 20,9 proc. (33,3 proc. 2019 m. kovo pabaigoje).
2020 m. pirmų trijų mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su pinigų srautais tuo pačiu
laikotarpiu 2019 m., buvo 8,5 proc. mažesni. Laisvieji pinigų srautai (pinigų srautai iš įprastinės veiklos,
atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2020 m. sausį–kovą sudarė 23,3 mln. eurų ir buvo 16,3 proc.
didesni nei prieš metus dėl mažesnės ilgalaikėms investicijoms skirtos sumos 2020 m. pradžioje.
Per 2020 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 10,3 mln. eurų, t. y. 32,2 proc. mažiau nei prieš
metus kai ilgalaikės investicijos sudarė 15,2 mln. eurų. Daugiausia (6,6 mln. eurų arba 64 proc.) investuota į
pagrindinio tinklo atnaujinimą ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mobiliojo ryšio tinklo plėtrai skirta 1,7 mln. eurų,
informacinių technologijų sistemoms susijusioms su verslo transformacijos projektu – 1,7 mln. eurų ir kitoms
investicijoms – 0,3 mln. eurų.
Vasarį Bendrovė atidarė ketvirtą pagal naują koncepciją atnaujintą klientų aptarnavimo saloną Vilniuje. Pirmasis
jaukus ir modernus skandinaviško dizaino „Telia“ salonas 2019 m. rudenį atidarytas Šiauliuose. Dar du atnaujinti
klientų aptarnavimo salonai buvo atidaryti Marijampolėje ir Vilnius 2019 m. pabaigoje. Kitus salonus numatoma
atnaujinti palaipsniui per artimiausius metus.
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Per 2020 m. sausį–kovą Bendrovė įrengė 253 naujas LTE 4G bazines stotis ir dabar turi 3660 4G stotis 1451 vietoje
visoje Lietuvoje. Naujausi RRT matavimai rodo, kad „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos
teritorijos, o vidutinė 4G ryšio sparta „Telia Lietuva“ tinkle siekia 87,27 Mb/s (prieš metus – 50,4 Mb/s).
2020 m. kovo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 932 tūkst. (prieš metus –
916 tūkst.), arba 71 proc. šalies gyvenamųjų namų.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2020 m. pirmus tris mėnesius padidėjo 4,9 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.
Informacija apie prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis 2020 m. sausį–kovą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq
Vilnius“:

Valiuta
EUR

Atidarymo
kaina
1,275

Didžiausia
kaina
1,365

Mažiausia
kaina
1,135

Uždarym
o kaina
1,230

Vidutinė
kaina
1,268

Apyvarta
vnt.
2 534 408

Apyvarta
3 214 045

Bendrovės rinkos kapitalizacija 2020 m. kovo 31 d. siekė 716,6 mln. eurų ir, palyginti su rinkos kapitalizacija prieš
metus – 670 mln. eurų, padidėjo 7 procentais.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2020 m. kovo 31 d. duomenys):

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

Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų vardinių
akcijų skaičius (vnt.)
513 594 774

Turima
įstatinio
kapitalo
dalis (%)
88,15

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis (%)
88,15

69 018 364
582 613 138

11,85
100,00

11,85
100,00

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

-

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. balandžio 26 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos (2019 m. balandžio 18 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 10 968.
KITA ESMINĖ INFORMACIJA
Siekiant glaudesnės sinergijos su kitomis „Telia Company“ įmonių grupės įmonėmis ir didesnio darbo efektyvumo,
„Telia Lietuva“ nuo 2020 m. sausio 1 d. taiko Naująjį veiklos modelį, kuris apjungia kompetencijas ir pajėgumus visoje
„Telia Company“ įmonių grupėje. Siekiama išvengti užduočių dubliavimo, standartizuoti procesus, kurti bendrą
veiklos architektūrą, planuoti investicijas ir priimti sprendimus remiantis duomenimis ir analitika. Prie Naujojo veiklos
modelio tuo pačiu metu prisijungė „Telia“ komandos ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Danijoje bei Norvegijoje. Šį veiklos
modelį jau taiko Švedija ir Suomija.
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2020 m. kovą UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai nusprendė nutraukti mokėjimų paslaugų teikimą ir programėlės
MoQ veikimą nuo 2020 m. gegužės 18 dienos.
Nuo 2020 m. kovo 16 d. dėl koronaviruso paskelbus nacionalinį karantiną Lietuvoje, Bendrovė sustabdė salonų darbą
ir visus klientus aptarnauja internetu arba telefonu. Dauguma įmonės darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, o inžinierių
komandos diegiant naujas paslaugas ir šalinant gedimus laikosi ypatingo atsargumo reikalavimų.
2020 m. kovo 24 d. Bendrovės valdyba nutarė sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2020 m.
balandžio 28 dieną. Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui iš Bendrovės paskirstytino pelno 140 080 tūkst. eurų skirti
52 435 tūkst. eurų 2019 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 87 645 tūkst. eurų perkelti
kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir
Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2019 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.
Valdyba taip pat siūlo išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių
konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo
įvertinimui.
Tam, kad užbaigti „Telia Lietuva“ įmonių grupės struktūros optimizavimą, valdyba siūlo reorganizuoti Telia Lietuva,
AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo
būdu, prijungiant Telia Customer Service LT, AB, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie
Telia Lietuva, AB, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Telia Customer Service LT, AB vykdytą veiklą ir kuriai po
reorganizavimo pereis Telia Customer Service LT, AB turtas, teisės ir pareigos pagal 2019 m. lapkričio 6 d.
patvirtintas reorganizavimo sąlygas.
VALDYMO ORGANŲ NARIAI
Pagal Telia Lietuva, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
2019 m. balandžio 26 d. visi valdybos nariai buvo perrinkti einamajai dvejų metų valdybos kadencijai, t. y. iki 2021 m.
balandžio 26 dienos.
Valdybos nariai (2020 m. kovo 31 d. duomenys):
Vardas, pavardė
Emil Nilsson

Pareigos valdyboje
Valdybos pirmininkas,
Atlygio komiteto
pirmininkas

Agneta Wallmark

Valdybos narė,
Audito komiteto pirmininkė

Claes Nycander

Valdybos narys,
Atlygio komiteto narys

Hannu-Matti
Mäkinen

Tomas Balžekas
Mindaugas
Glodas

Valdybos narys

Valdybos narys,
Audito komiteto narys
Valdybos narys,
Audito ir Atlygio komitetų
narys

Darbovietė
„Telia Company AB“ (Švedija)
vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos,
Estijos ir Danijos (LED) padalinio
vadovas
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentė, Įmonių grupės iždo
vadovė
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentas ir Grupės paslaugų
operacijų padalinio Vyriausiojo veiklos
vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir
Danijos šalių grupės (LED) valdymo
vadovas
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentas, Verslo klientų ir
operatorių verslo teisės klausimų grupės
vadovas
UAB „Media bitės“ (Lietuva) generalinis
direktorius
„NRD Companies AS“ (Norvegija) ir
„Norway Registers Development AS“
(Norvegija) generalinis direktorius bei
„Norway Registers Development AS“
Lietuvos filialo vadovas

Turimų Bendrovės
akcijų skaičius
-
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Visi Valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Tomas Balžekas
ir Mindaugas Glodas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių dalyvavimą kitų
įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt.
Nuo 2020 metų sausio 1 d. Bendrovėje įsteigtas naujas Skaitmeninimo ir analitikos padalinys, kuris perėmė
skaitmeninių kanalų valdymą iš Tiesioginių ir skaitmeninių kanalų padalinio, taip pat prie jo prijungtas Privačių klientų
padaliniui priklausęs Duomenų ir verslo įžvalgų padalinys. Už duomenų gavybą, valdymą ir modeliavimą bei
rinkodaros automatizavimą ir valdymą atsakingam naujajam padaliniui laikinai vadovauja bendrovės Privačių klientų
padalinio vadovas Nortautas Luopas. Nuo 2020 m. sausio 1 d. taip pat pasikeitė kai kurių padalinių pavadinimai.
Vadovų komanda (2020 m. kovo 31 d. duomenys):

Vardas, pavardė
Dan Strömberg

Pareigos Bendrovėje
Vadovas

Daniel
Karpovič
Nortautas
Luopas

Verslo klientų vadovas

Giedrė
KaminskaitėSalters

Privačių klientų vadovas ir
l.e.p. Skaitmeninimo ir
analitikos vadovas
Pardavimo ir klientų
aptarnavimo vadovė

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
„Tet SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos
pirmininko pavaduotojas; asociacijos
„Investors‘ Forum“ (Lietuva) valdybos
narys
-

Turimų Bendrovės
akcijų skaičius
-

-

-

-

„LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos
narė;
UAB „Litexpo“ valdybos pirmininkė;
UAB „Mobilieji mokėjimai“ valdybos
narė;
Asociacijos „Lyderė“ valdybos narė
-

-

Andrius
Šemeškevičius

Technologijų
infrastruktūros vadovas

Arūnas
Lingė
Ramūnas
Bagdonas
Daiva
Kasperavičienė
Birutė
Eimontaitė
Vytautas
Bučinskas

Finansų vadovas

-

Žmogiškųjų išteklių
vadovas
Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė
Komunikacijos vadovė

Personalo valdymo profesionalų
asociacijos (Lietuva) valdybos narys
-

-

-

-

Verslo užtikrinimo ir
transformacijos vadovas

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

-

8 761 akcija. Tai
sudaro 0,0015 proc.
bendro akcijų ir
balsų skaičiaus
-
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KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ
ATASKAITA

Pastaba
Pajamos

Sausis–kovas
2020 m.
2019 m.
92 138

89 086

Prekių ir paslaugų savikaina

(33 205)

(31 836)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(13 474)

(13 389)

Kitos veiklos sąnaudos

(12 823)

(12 260)

129

-

(17 859)

(17 296)

14 906

14 305

(203)

(355)

683

392

(1 337)

(771)

(857)

(734)

14 049

13 571

(1 533)

(1 816)

12 516

11 755

Kitos bendrosios pajamos

-

-

Kitos laikotarpio bendrosios pajamos

-

-

12 516

11 755

12 516

11 755

-

-

0,021

0,020

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

2

Veiklos pelnas
Investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Investicinės ir finansinės veiklos rezultatas grynąja verte
Pelnas neatskaičiavus mokesčių
Pelno mokestis

6

Laikotarpio pelnas

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

7
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KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Valdomas turtas
Sutarčių sudarymo išlaidos
Kitas sutarčių turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Gautinos finansinės nuomos sumos

2
2
2

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Kitas sutarčių trumpalaikis turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Gautinas pelno mokestis
Gautinos finansinės nuomos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas, skirtas parduoti
Iš viso turto

2020-03-31

2019-12-31

260 184
130 471
50 261
4 616
278
7 406
3 559
456 775

263 794
132 161
47 900
4 625
351
9 728
4 036
462 595

13 446
1 137
75 568
1 482
2 645
55 023
149 301
1 172
607 248

10 153
1 178
84 314
1 708
2 831
50 157
150 341
1 180
614 116

168 958
16 896
154 738
340 592

168 958
16 896
142 222
328 076

61 207
49 181
19 742
8 247
11 253
149 630

68 916
47 541
19 829
8 376
11 257
155 919

44 459
65 055
688
6 824
117 026
266 656
607 248

48 737
74 536
501
6 347
130 121
286 040
614 116

NUOSAVAS KAPITALAS
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams
Įstatinis kapitalas
Įstatymų numatytas rezervas
Nepaskirstytasis pelnas
Iš viso nuosavo kapitalo
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai
Atidėjiniai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Mokėtinas pelno mokestis
Paskolos
Kiti sutarčių įsipareigojimai
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai
Atidėjiniai
Iš viso įsipareigojimų
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų

4

5

5
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KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Įstatinis
kapitalas

Įstatymų
numatytas
rezervas

Nepaskirstytas
pelnas

Nuosavo kapitalo
iš viso

168 958

16 896

134 105

319 959

Grynasis pelnas

-

-

11 755

11 755

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

11 755

11 755

Likutis 2019 m. kovo 31 d.

168 958

16 896

145 860

331 714

Likutis 2020 m. sausio 1 d.

168 958

16 896

142 222

328 076

Grynasis pelnas

-

-

12 516

12 516

Pripažintų bendrųjų pajamų
už laikotarpį iš viso

-

-

12 516

12 516

168 958

16 896

154 738

340 592

GRUPĖ

Likutis 2019 m. sausio 1 d.

Išmokėti dividendai už 2018 m.

Išmokėti dividendai už 2019 m.
Likutis 2020 m. kovo 31 d.
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KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis–kovas
2020 m.
2019 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos

12 516
1 533
17 341
67
(684)
1 161

11 755
1 816
17 053
15
(388)
688

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

(3 168)
11 935
(3 920)
36 781

(1 520)
8 299
1 518
39 236

Sumokėtos palūkanos
Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos

(1 164)
19
(1 395)
34 241

(599)
23
(1 242)
37 418

Investicijų veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas
Palūkanų ir finansinės nuomos pajamos
Pajamos iš subnuomos gautinų sumų
Dukterinių įmonių įsigijimas/pardavimas
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai

(10 742)
(24)
64
1 364
(160)
(9 498)

(17 001)
(15)
31
(1 960)
(355)
(19 300)

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

(17 248)
158
(2 787)
(19 877)

(17 888)
13 243
495
(4 150)

4 866

13 968

50 157
4 866
55 023

28 725
13 968
42 693

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

Telia Lietuva, AB Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d.
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 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 2019 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 2020 m. kovo 31 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių
ataskaitų už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.
Naujasis 16-asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 sausio 1 dienos
Bendrovė taiko naująjį standartą naudojant modifikuotą retrospektyvinį būdą, o tai reiškia, jog palyginamieji skaičiai
nėra perskaičiuoti. 16-ojo TFAS taikymo bendrasis poveikis pripažintas 2019 m. sausio 1 dieną. Nuo 2019 m.
sausio 1 d. nuomos įsipareigojimai, priskiriami nuomai, kurie anksčiau buvo klasifikuojami pagal 17-ąjį TAS,
vertinami likusių diskontuotų nuomos mokėjimų dabartine verte, taikant papildomą skolinimosi normą. Bendrovė
valdomą turtą pripažįsta suma, kuri lygi nuomos įsipareigojimams, koreguojant iš anksto sumokėtų ar sukauptų
nuomos mokėjimų suma, pripažinta 2018 m. gruodžio 31 dieną. Bendrovės ilgalaikės veiklos nuomos pajamos
pripažįstamos ilgalaikiu turtu ir finansiniais įsipareigojimais konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, vietoj
veiklos nuomos sąnaudų. Bendrovė konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįsta nusidėvėjimo ir
palūkanų sąnaudas. Nuomos mokėjimai turi įtakos pagrindinės veiklos (pvz., palūkanos, nedidelės vertės
nuomojamas turtas ir trumpalaikė nuoma) ir finansinės veiklos (nuomos įsipareigojimų grąžinimas) pinigų srautų
ataskaitoms.

2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas
Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

276 537
12 509
(15)
(5 447)
(11 819)

131 511
2 716
4 987
(4 239)

Likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d.

271 765

134 975

263 794
7 848
(75)
(11 383)

132 161
2 443
(4 133)

260 184

130 471

Trys mėnesiai, pasibaigę 2019 m. kovo 31 d.

Trys mėnesiai, pasibaigę 2020 m. kovo 31 d.
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d.
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2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas (tęsinys)
Valdomas turtas
Trys mėnesiai, pasibaigę 2019 m. kovo 31 d.*
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d.*
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

28 999
391
(297)
121
(1 237)

Likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d.

27 977

Trys mėnesiai, pasibaigę 2020 m. kovo 31 d.*
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.*
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

47 900
4 804
(105)
(2 343)

Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d.

50 261

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

3

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
Dukterinės ir asocijuotos įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:
Nuosavybės dalis (%)
2020-03-31
2019-12-31
100 %
100 %

Įmonė
Telia Customer
Service LT, AB

Įsteigimo šalis
Lietuva

VšĮ „Numerio
perkėlimas“

Lietuva

50 %

50 %

UAB „Mobilieji
mokėjimai“

Lietuva

33,3 %

33,3 %

Veikla
Ši dukterinė įmonė teikia informacijos
telefonu 118 paslaugą ir nuotoliniu
būdu aptarnauja Bendrovės klientus.
Ne pelno organizacija, kurią įkūrė
Lietuvos telekomunikacijų operatoriai
administruoja
centrinę
telefonų
numerių duomenų bazę.
Asocijuota įmonė, kurią lygiomis
dalimis
valdo
trys
Lietuvos
telekomunikacijų operatoriai, valdo
momentinių mokėjimų platformą.

2020 m. kovą UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai nusprendė nutraukti mokėjimo paslaugų teikimą nuo
2020 m. gegužės 18 dienos.

4

Įstatinis kapitalas
Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi
0,29 euro. Visos akcijos yra visai apmokėtos.
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5

Atidėjiniai
Atidėjinių judėjimas 2020 m. sausį–kovą:
Restruktūrizavimo
atidėjinys

Atidėjinys turto
atstatymui

Iš viso

-

11 257

11 257

(4)

(4)

11 253

11 253

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.
Papildomai sudarytas atidėjinys
Panaudota suma
Likutis 2020 m. kovo 31 d.

-

Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo
planą (jei toks planas yra). 2020 m. nebuvo restruktūrizavimo atidėjinių.
Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, mobiliojo
ryšio stotys turi būti išmontuojamos ir žemė sutvarkoma taip, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios
ji buvo prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovė montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų
nuomojamose patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama.
Šioms būsimoms išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys turto atstatymui. Bendrovė tikisi, kad turto
atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma
ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

6

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.
2020 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2019 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymus.
Remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus
į naujas technologijas, Bendrovė 2020 m. pirmąjį ketvirtį paskaičiavo 0,1 mln. eurų pelno mokesčio lengvatą
(2019 m. pirmąjį ketvirtį neskaičiuota).

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
2020 m.
2019 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

12 516

11 755

582 613

582 613

0,021

0,020
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8

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2020 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtins dividendus už 2019 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusį laikotarpį. Bendra siūloma mokėti dividendų suma yra 52 435 tūkst. eurų arba 0,09 euro vienai
akcijai. Dividendai bus išmokėti 2020 m. gegužę.

9

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2020 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
2020 m.

2019 m.

Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas
Turto pardavimas
Dukterinės įmonės pardavimas
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso

2 050
2 050

1 817
1 817

Paslaugų pirkimas
Turto pirkimas
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:

5 613
157
5 770

4 830
151
4 981

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.
2020 m.
2019 m.
Ilgalaikės gautinos sumos
Gautinos sumos
Sukauptos pajamos
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:

168
2 091
611
2 870

196
2 274
4
2 474

Gautos trumpalaikės paskolos
Mokėtinos sumos
Sukauptos sąnaudos
Gautos paskolos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos
iš viso:

1 068
238

434
1 331

1 306

1 765

2020 m. sausio 3 d. Bendrovė grąžino 5 mln. eurų trumpalaikę paskolą „Telia Company AB“ ir 2020 m. kovo
31 d. duomenimis nebuvo pasiskolinusi iš „Telia Company AB“.
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VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos
atskleidimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovas Dan Strömberg ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovas Arūnas
Lingė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės
ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 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.

Dan Strömberg
Vadovas

Arūnas Lingė
Finansų vadovas

Vilnius, 2020 m. balandžio 21 d.
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