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Vadovybės pranešimas
2022 m. antrasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
-

Pajamos padidėjo 8,9 proc. – iki 110,7 mln. eurų (101,6 mln. eurų).
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 10 proc. – iki 37,5 mln. eurų (34,1 mln. eurų).
EBITDA padidėjo 10,3 proc. – iki 37,5 mln. eurų (34 mln. eurų).
Ketvirčio pelnas padidėjo 14,5 proc. – iki 14,1 mln. eurų (12,3 mln. eurų).

2022 m. pirmasis pusmetis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
-

Pajamos padidėjo 6,8 proc. – iki 214,9 mln. eurų (201,3 mln. eurų).
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 7,4 proc. – iki 73,1 mln. eurų (68 mln. eurų).
EBITDA padidėjo 6,4 proc. – iki 73,2 mln. eurų (68,8 mln. eurų).
Pusmečio pelnas padidėjo 3,5 proc. – iki 26,3 mln. eurų (25,4 mln. eurų).
Laisvieji pinigų srautai buvo 11,2 proc. didesni ir sudarė 36,3 mln. eurų (34,8 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:
Prieš naują 5G plėtros etapą šalyje Bendrovė tęsė didžiausią savo istorijoje investicinį projektą. Birželio
pabaigoje jau daugiau kaip buvo pusė „Telia Lietuva“ mobiliojo tinklo buvo atnaujinta 925 bazinėmis
„Ericsson“ stotimis. Jos palaiko visas mobiliojo ryšio technologijas, įskaitant ir 5G. Per 2022 m. šešis mėnesius
investicijos į mobiliojo ryšio infrastruktūros tobulinimą siekė 10,6 mln. eurų ir buvo penktadaliu didesnės nei
prieš metus. Naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, vidutinė mobiliųjų duomenų atsisiuntimo
„Telia Lietuva“ 4G tinkle sparta siekė 143,1 Mb/s ir yra greičiausia Lietuvoje.
„Telia Lietuva“ pirmoji Lietuvoje pradėjo teikti 2 Gb/s spartos šviesolaidinį internetą. Itin didelio pralaidumo
planu pirmiausiai galės naudotis verslo klientai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje ir Palangoje.
Mes toliau užtikriname patikimą ir pigų ryšį su Ukraina. Balandį, visos ryšio su Ukraina paslaugos buvo
teikiamos su 80 proc. nuolaida, o nuo gegužės bendru Europos operatorių susitarimu skambučių kaina buvo
sumažinta 4 kartus, o mobilieji duomenys Ukrainoje pigesni, nei nustatyta reguliuojama kainodara tarp ES
šalių operatorių. Karas Ukrainoje iškėlė naujų iššūkių kibernetinio saugumo srityje. Kol kas karo Ukrainoje bei
ES ir JAV įvestų sankcijų įtaka Bendrovės finansiniams rezultatams nėra reikšminga.
Nuo šiol Bendrovės išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojų turimo plano gigabaitai, minutės ir žinutės
visoje Europos Sąjungoje galioja kaip Lietuvoje. Beveik 76 tūkst. namų ūkių jau naudojasi paslaugų vertes
apjungiančiu pasiūlymu „Telia1“, o per paskutinius dvylika mėnesių:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 12,3 proc. – iki 1 582 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 3 proc. – iki 309 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius nepakito ir siekia 254 tūkstančius.
Didesnis klientų skaičius, auganti mobiliojo ir plačiajuosčio interneto bei IT sprendimų paklausa lėmė pajamų
augimą. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, 2022 m. pirmojo pusmečio:
- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 15,7 proc.,
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 14,6 proc.,
- pajamos iš plačiajuosčio interneto paslaugų padidėjo 9,1 procento.
Gegužę Bendrovė akcininkams išmokėjo 58,3 mln. eurų (0,10 euro vienai akcijai) dividendų. Birželį valdyba
patvirtino pokyčius Bendrovės struktūroje: Vaidos Jurkonienės vadovaujama Rinkodaros komanda tapo
tiesiogiai pavaldi „Telia Lietuva“ vadovui. Vadovų komandą palikus dviem jos nariams, Elina Dapkevičienė
paskirta Privačių klientų vadove, o Daina Večkytė tapo naująja Finansų vadove. Skaitmeninimo ir analitikos
padaliniui nuo rugsėjo 1 d. vadovaus Diana Gold.
„Telia Lietuva“ nuosekliai palaiko vietinio turinio kūrėjus. Parėmėme Nacionalinius kino apdovanojimus
„Sidabrinė gervė“ ir 10 šalies miestų aplankysiantį kino festivalį „Sidabrinės gervės naktys“. Bendrovė taip
pat yra po 18 šalies miestų ir miestelių keliaujančio edukacinio Klimato muziejaus generalinė rėmėja.
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Finansų rodikliai
Pajamos
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%)
EBITDA
EBITDA marža (%)
EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%)
Veiklos pelnas (EBIT)
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)
Pelnas, neatskaičiavus mokesčių
Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%)
Laikotarpio pelnas
Laikotarpio pelno marža (%)
Pelnas vienai akcijai (Eur)
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur)
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Laisvieji pinigų srautai

Veiklos rodikliai
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):
- reguliaraus mokėjimo (tūkst.)
- išankstinio mokėjimo (tūkst.)
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):
- šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)
- varinės prieigos (DSL) (tūkst.)
Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (tūkst.)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

Santykiniai rodikliai*
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)
Vidutinė turto grąža (%)
Nuosavybės pelno norma (%)
Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)
Grynosios skolos ir EBITDA santykis
Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)
Turto apyvartumas (%)
Kapitalo ir turto santykis (%)
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis

Sausis–birželis
2022 m.
2021 m.

Pokytis (%)

214 901
73 067
34,0
73 206
34,1
31 391
14,6
31 530
14,7
30 408
14,1
26 272
12,2
0,045
582 613
1,935
1 127 356
71 550
38 647

201 293
68 034
33,8
68 787
34,2
29 494
14,7
30 247
15,0
29 290
14,6
25 381
12,6
0,044
582 613
2,01
1 171 052
56 606
34 760

6,8
7,4

(3,7)
(3,7)
26,4
11,2

2022-06-30

2021-06-30

Pokytis (%)

1 582
1 265
317
424
309
115
254
215
2 050
1 904

1 409
1 136
273
417
300
117
254
246
2 124
1 963

12,3
11,4
16,1
1,7
3,0
(1,7)
(12,6)
(3,5)
(3,0)

2022-06-30

2021-06-30

13,3
9,9
18,0
32,5
21,8
0,82
39,3
51,1
65,3
69,0
49,2
19,5

14,8
10,8
17,8
29,6
14,9
0,71
32,9
48,1
91,6
68,5
50,4
20,4

6,4
6,4
4,2
3,8
3,5
3,5

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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Pajamos
Balandis–birželis
2022 m. 2021 m.
Fiksuotojo ryšio paslaugos
Balso telefonijos paslaugos
Interneto paslaugos
Duomenų perdavimo ir su
tinklu susijusios paslaugos
TV paslaugos
IT paslaugos
Kitos paslaugos
Mobiliojo ryšio paslaugos
Mažmeninės mobiliojo ryšio
paslaugos
Kitos mobiliojo ryšio
paslaugos
Įrangos pardavimas
Iš viso

Pokytis
(%)

Sausis–birželis
2022 m. 2021 m.

Pokytis
(%)

48 879
10 952
17 425

46 833
10 822
15 969

4,4
1,2
9,1

95 840
20 724
34 286

92 362
20 956
31 426

3,8
(1,1)
9,1

4 515
9 395
4 809
1 783
38 081

4 396
9 701
4 160
1 785
33 442

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

8 922
19 011
9 288
3 609
73 211

8 759
19 449
8 104
3 668
65 594

1,9
(2,3)
14,6
(1,6)
11,6

34 012

28 812

18,0

65 383

56 515

15,7

4 069
23 729

4 630
21 363

(12,1)
11,1

7 828
45 850

9 079
43 337

(13,8)
5,8

110 689

101 638

8,9

214 901

201 293

6,8

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 44,6 ir 34,1 proc. bendrų 2022 m. pirmų
šešių mėnesių pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 21,3 procento. Pajamos iš paslaugų suteiktų
gyventojams sudarė 62,2 proc., verslo klientams ir kitos pajamos – 37,8 proc. bendrų pajamų.
Per 2022 m. sausį–birželį reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotojų skaičius padidėjo 29
tūkst., o išankstinio mokėjimo abonentų skaičius – 35 tūkstančiais. Per paskutinius dvylika mėnesių bendras
aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičiaus padidėjo 173 tūkst., iš kurių 129 tūkst. reguliaraus ir 44 tūkst. –
išankstinio mokėjimo vartotojai. Didesnis abonentų skaičiaus, didesnis mobiliųjų duomenų vartojimas ir
didesnės vidutinės vienam vartotojui tenkančios pajamos (ARPU) lėmė dviženklį pajamų iš mažmeninių
mobiliojo ryšio paslaugų didėjimą.
2022 m. antrąjį ketvirtį išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojams Bendrovė pasiūlė naujovę – abonento
turimo plano gigabaitai, minutės ir žinutės visoje Europos Sąjungoje galioja kaip Lietuvoje.
Kelionių dėl Covid-19 atšaukimas lėmė tai, kad daugėjo pajamų iš tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies
lankytojų, tačiau dėl nuo 2022 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje sumažintų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo
tarifų, bendros pajamos iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų mažėjo.
Per 2022 m. pirmus šešis mėnesius bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 15 tūkst., o per
paskutinius dvylika mėnesių – 31 tūkstančiu. Per 2022 m. sausį–birželį pajamų iš balso tranzito paslaugų
gauta 8,4 proc. daugiau nei prieš metus ir tai iš dalies kompensavo pajamų iš mažmeninių balso telefonijos
paslaugų sumažėjimą 10,9 procento.
Per 2022 m. pirmąjį pusmetį plačiajuosčio interneto vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B
technologijas skaičius padidėjo 3 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų
skaičius sumažėjo 1 tūkstančiu. Per paskutinius dvylika mėnesių bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto
vartotojų skaičius padidėjo 7 tūkst.: šviesolaidinės prieigos vartotojų skaičius padidėjo 9 tūkst., o varinės
prieigos – sumažėjo 2 tūkstančiais. Varinės prieigos vartotojų skaičiaus mažėjimą pristabdė „Super VDSL“
(S-VDSL) technologijos, kuri suteikia galimybę varinėmis linijomis (priklauso nuo „Telia“ pastotę ir galinę
įrangą jungiančios varinės linijos ilgio) naudotis net iki 250 Mb/s spartos internetu, diegimas.
Per 2022 m. sausį–birželį išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 1 tūkst., o per
paskutinius dvylika mėnesių – nepakito. Rusijos televizijos kanalų išjungimas 2022 m. pavasarį ir didėjanti
konkurencija su kitais vietiniais operatoriais bei tarptautinėmis turinio transliavimo platformomis lėmė tai,
kad IPTV abonentų skaičius nedidėjo, o pajamų iš TV paslaugų sumažėjo.
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Dėl nemažėjančios nuotolinio prisijungimo, kompiuterinių darbo vietų ir kitų IT sprendimų paklausos pajamų
iš IT paslaugų daugėjo dviženkliais skaičiais.
Bendrovės specialistų kompetenciją ir meistriškumą pripažįsta ir mūsų pagrindiniai partneriai. 2022 m.
kompanija „Dell“ trečią kartą pamečiui pripažino Bendrovę metų partneriu. Tai reiškia, kad „Telia Lietuva" yra
didžiausias „Dell“ partneris Baltijos šalyse. Be to, antrą kartą pamečiui „Dell“ įvertino „Telia Lietuvą“ už
pasiekimus verslo tvarumo srityje.
2022 m. pradžioje Bendrovė ir „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) pasirašė dvi sutartis, pagal kurias „Telia Lietuva“
suprojektuos bei įdiegs duomenų perdavimo sprendimus LTG tinkle. Bendra abiejų pasirašytų sutarčių vertė
gali siekti iki 7 mln. eurų. Tai bus vienas didžiausių LTG tinklo modernizavimo projektų Lietuvoje per pastarąjį
dešimtmetį, jis apims visas grandis – nuo tinklo mazgų keitimo, saugumo bei tinklo valdymo sistemų diegimo,
iki kabelių instaliavimo ir esamų paslaugų perkėlimo į modernizuotą tinklą.
Atnaujinta ir patogesnė verslo klientams skirta e. parduotuvė prisidėjo prie sėkmingo įrangos pardavimo.
Pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: informacijos telefonu 118
teikimas išoriniams klientams iki 2021 m. kovo 1 d., patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei
ir kitos. Nuo 2021 m. kovo Bendrovė informacijos telefonu 118 nebeteikia komercinės informacijos, tokios
kaip įmonių kontaktai, transporto tvarkaraščiai, verslo, laisvalaikio ir kita informacija. Šiuo telefonu galima
sužinoti tik pagal reguliavimą privalomą informaciją apie viešai skelbiamus abonentų numerius.
Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja
verte kaip kitas pelnas (nuostolis). 2021 m. pradžioje Bendrovė pardavė biurų pastatą Kaune ir gavo 1,2
mln. eurų pelno iš šio pardavimo. 2022 m. pirmąjį pusmetį pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 542 tūkst.
eurų (prieš metus – 1337 tūkst. eurų).

Rinka
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2022 m.
pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. ketvirtuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, sumažėjo 0,4 proc., bet
palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu padidėjo 5,4 proc. – iki 194,3 mln. eurų.
„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis,
skaičiuojant pajamas, 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 38,2 proc. (prieš metus – 38,2 proc.).
Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant vartotojus
2022 m.
Pokytis per metus
I ketv.
(proc. punkt.)
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos
Fiksuotojo interneto paslaugos
Mobiliojo interneto paslaugos
Mokamos televizijos paslaugos
Duomenų perdavimo paslaugos

80,9
28,7
52,7
28,5
39,1
n/d

(0,7)
0,3
0,5
0,0
1,7
n/d

Rinkos dalis (proc.),
skaičiuojant pajamas
2022 m. Pokytis per metus
I ketv.
(proc. punkt.)
84,0
25,9
62,1
27,9
47,5
53,3

(1,8)
(2,2)
1,5
1,3
(0,3)
(1,7)

2022 m. kovo 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 56,9 (prieš metus – 53,9) interneto prieigos abonentai.
Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 46,5 (prieš metus – 49,8) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo
telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 134,5 (prieš metus – 129,4), o fiksuotojo telefono
ryšio linijų skaičius šimtui namų ūkių sudarė 18,4 (prieš metus – 20,9) linijų.
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Sąnaudos
Balandis–birželis
2022 m. 2021 m.
Prekių ir paslaugų savikaina
Veiklos sąnaudos:
susiję su darbuotojais
kitos
Vienkartinės sąnaudos
Veiklos sąnaudos, neįskaičius
vienkartinių sąnaudų
susiję su darbuotojais
kitos

Pokytis
(%)

Sausis–birželis
2022 m. 2021 m.

Pokytis
(%)

44 388
29 254
14 468
14 786

39 712
28 042
13 985
14 057

11,8
4,3
3,5
5,2

84 714
57 633
29 065
28 568

78 703
55 090
28 112
26 978

7,6
4,6
3,4
5,9

261

237

10,1

403

584

(31,0)

28 993
14 295
14 698

27 805
13 856
13 949

4,3
3,2
5,4

57 230
28 795
28 435

54 506
27 649
26 857

5,0
4,1
5,9

Prekių ir paslaugų savikaina daugiausia didėjo dėl didesnio įrangos pardavimo ir padidėjusių tinklo
sąnaudų. Nepaisant mažesnio darbuotojų skaičius su darbuotojais susijusios sąnaudos didėjo dėl didesnio
atlygio darbuotojams ir didesnių atidėjimų darbuotojų atostogų išmokoms. Kitos sąnaudos daugiausia
didėjo dėl beveik du kartus didesnių nei prieš metus energijos sąnaudų. 2022 m. pirmojo pusmečio
vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė 270 tūkst. eurų (prieš metus – 463 tūkst.
eurų), o vienkartinės kitos sąnaudos – 133 tūkst. eurų (prieš metus – 121 tūkst. eurų).
2022-06-30

Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių
darbuotojų skaičius

2021-12-31

Pokytis

2022-06-30

2021-06-30

Pokytis

2 050

2 095

(45)

2 050

2 124

(74)

1 904

1 939

(35)

1 904

1 963

(59)

Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus, neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys
darbuotojai, o ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius. Nuo 2021 m. rugsėjo
Bendrovė trečiajai šaliai perleido 19 su šviesolaidinio prieigos tinklo priežiūra susijusių darbuotojų.

Veiklos rezultatai
Pajamų daugėjo sparčiau nei didėjo veiklos sąnaudos ir tai lėmė pelningumo augimą nepaisant didesnių
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų.
Balandis–birželis
2022 m. 2021 m.
EBITDA
Marža (%)
Amortizacija ir nusidėvėjimas
Veiklos pelnas (EBIT)
Marža (%)

37 519
33,9
20 926
16 593
15,0

34 011
33,5
18 926
15 085
14,8

Vienkartinės sąnaudos
Pelnas, gautas pardavus turtą

261
294

237
170

37 485
33,9
16 559
15,0

EBITDA, neįskaičiavus
vienkartinių sąnaudų ir pelno
Marža (%)
Veiklos pelnas, neįskaičiavus
vienkartinių sąnaudų ir pelno
Marža (%)

Pokytis
(%)
10,3

Sausis–birželis
2022 m. 2021 m.

Pokytis
(%)

73 206
34,1
41 676
31 530
14,7

68 787
34,2
38 540
30 247
15,0

6,4

10,1
73,1

403
542

584
1 337

(31,0)
(59,5)

34 078
33,5

10,0

73 067
34,0

68 034
33,8

7,4

15 152
14,9

9,3

31 391
14,6

29 494
14,7

6,4

10,6
10,0
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2022 m. pirmojo pusmečio vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė 270 tūkst. eurų
(prieš metus – 463 tūkst. eurų), o vienkartinės kitos sąnaudos – 133 tūkst. eurų (prieš metus – 121 tūkst.
eurų). Vienkartinis pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 542 tūkst. eurų (prieš metus – 1,3 mln. eurų).
Balandis–birželis
2022 m.
2021 m.
Pelnas, neatskaičiavus pelno
mokesčio
Marža (%)
Pelno mokestis
Laikotarpio pelnas
Marža (%)

16 144
14,6
(2 051)
14 093
12,7

14 578
14,3
(2 267)
12 311
12,1

Pokytis
(%)
10,7
(9,5)
14,5

Sausis–birželis
2022 m.
2021 m.
30 408
14,1
(4 136)
26 272
12,2

Pokytis
(%)

29 290
14,6
(3 909)
25 381
12,6

3,8

3,5

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl
mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2022 m. pirmojo pusmečio pelno
mokesčio lengvata sudarė 1,8 mln. eurų (prieš metus – 1,6 mln. eurų).

Finansinė būklė ir pinigų srautai
2022 m. birželio 30 d. duomenimis, visas ilgalaikis turtas sudarė 78,8 proc. (prieš metus – 77,3 proc.),
trumpalaikis turtas – 20,9 proc. (22,6 proc.), o vien tik pinigai – 5,8 proc. (7,7 proc.) viso turto. Akcininkų
nuosavybė 2022 m. birželio pabaigoje sudarė 49,2 proc. (prieš metus – 50,4 proc.) viso turto.
2022-06-30

2021-06-30

Pokytis (%)

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

606 167
477 771
126 884
34 968
1 512

592 754
458 089
134 012
45 427
653

2,3
4,3
(5,3)
(23,0)
131,5

Akcininkų nuosavybė

298 065

298 627

(0,2)

2022 m. balandžio 28 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstytino pelno
144,2 mln. eurų skirti 58,3 mln. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o
85,9 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus. 2021 m. dividendai Bendrovės
akcininkams buvo išmokėti 2022 m. gegužę.
Tam, kad nemokėtų neigiamų palūkanų už bankuose laikomus pinigus, Bendrovė, gavusi valdybos pritarimą,
2021 m. antrąjį pusmetį didžiausiam Bendrovės akcininkui „Telia Company AB“ pradėjo teikti trumpalaikes
(iki trijų mėnesių trukmės) paskolas už nulines metines palūkanas. Paskolintos lėšos, Bendrovei pareikalavus,
būtų grąžintos per 2 darbo dienas. 2022 m. birželio 30 d. duomenimis, bendra patronuojančiai įmonei
suteiktų paskolų suma sudarė 15 mln. eurų.

Bankų paskola
Įsipareigojimai pagal atvirkštinio faktoringo sutartis
Įsipareigojimai pagal finansinio lizingo sutartis
Iš viso paskolų
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Grynoji skola
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis (%)

2022-06-30

2021-12-31

30 000
122 027
159
152 186
34 968
117 218
39,3

30 000
123 681
573
154 254
61 769
92 485
28,0

2021-06-30
60 000
82 591
985
143 576
45 427
98 149
32,9
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2021 m. lapkritį Bendrovė grąžino pusę, t. y. 30 mln. eurų, 2017 m. gegužę bankų suteiktos sindikuotos 60
mln. eurų paskolos. Likusi paskolos dalis (30 mln. eurų) bus grąžinta 2024 m. gegužę.
Bendrovė dalyvauja atvirkštinio faktoringo arba tiekėjo sąskaitų faktūrų finansavimas programoje, pagal
kurią bankas už sutartą mokestį per 7 dienas apmoka tiekėjo sąskaitas faktūras. Bendrovė nemoka jokių
palūkanų ir nepateikia bankui papildomų užstatų ar garantijų. Bendrovė sumoka bankui visą sumą per
vienerius metus (faktinis terminas priklauso nuo kelių kintamųjų, dėl kurių susitaria visos trys šalys). 2022 m.
birželio pabaigoje šioje programoje dalyvavo 35 tiekėjai.
Balandis–birželis
2022 m. 2021 m.
Grynieji pinigų srautai iš
įprastinės veiklos
Laisvieji pinigų srautai

37 324
21 070

24 557
12 340

Pokytis
(%)
52,0
70,7

Sausis–birželis
2022 m. 2021 m.
71 550
38 647

Pokytis
(%)

56 606
34 760

26,4
11,2

Laisvieji pinigų srautai gaunami iš pinigų srautų iš įprastinės veiklos atėmus pinigų srautą skirtą ilgalaikėms
investicijoms.
Per 2022 m. antrąjį ketvirtį ilgalaikėms investicijoms skirta 18,6 mln. eurų (tuo pačiu laikotarpiu prieš metus
– 18,9 mln. eurų).
2021 m. Bendrovė pradėjo mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimo projektą. Iki 2024 m. su „Ericsson“ įranga iš
viso planuojama atnaujinti apie 2000 bazinių stočių, palaipsniui atsisakant „Huawei“ įrangos. Tai dar labiau
pagerins dabartinę 4G ryšio kokybę ir užtikrins greitą 5G ryšį, kuris ilgainiui bus prieinamas visoje Lietuvoje.
2022 m. birželio 30 d. duomenimis, daugiau kaip pusė (925) bazinės stotys yra atnaujintos su „Ericsson“
įranga palaikančia tiek 2G, 3G ir 4G, tiek 5G ryšį.
2022 m. sausį Bendrovė pirmoji šalyje pradėjo naudoti jau turimus komercinius dažnius 5G paslaugoms –
Vilniuje 2100 MHz dažnių ruožo atkarpoje jau veikia 20 bazinių stočių. Naujos kartos technologija veikia
„Dynamic Spectrum Sharing“ režimu, jis leidžia paraleliai naudoti tą patį dažnių ruožą tiek 4G, tiek ir 5G ryšiui.
2022 m. „Telia Lietuva“ užbaigė varinio tinklo, kuriuo teikiamas DSL internetas, atnaujinimą. Per ketverius
metus Bendrovė atnaujino beveik 1,6 tūkst. tinklo mazgų visoje Lietuvoje. Tai leido plačiajuosčio DSL
interneto greitį padidinti daugiau nei 10 kartų: anksčiau maksimalus duomenų atsiuntimo greitis buvo iki 20
Mb/s, o dabar, priklausomai nuo sąlygų, jis gali siekti iki 250 Mb/s. Reali sparta priklauso nuo „Telia Lietuva“
pastotę ir galinę įrangą jungiančios varinės linijos ilgio ir kokybės. Bendros šio projekto investicijos siekia
10,5 mln. eurų.
Šviesolaidinio „Telia Lietuva“ interneto klientai šiuo metu gali naudotis iki 1 gigabito per sekundę (Gb/s)
spartos internetu. Artimiausiais metais „Telia“ modernizuos ir savo šviesolaidinį tinklą.
Bendrovė taip pat tęsia verslo transformacijos programą skirtą senų klientų, finansų ir verslo valdymo
sistemų perkėlimui į naują SAP platformą.
Sausis–birželis
Pokytis
(%)
2022 m.
2021 m.
Investicijos į fiksuotąjį tinklą
Investicijos į mobilųjį tinklą
Investicijos į IT sistemas ir infrastruktūrą
Investicijos į verslo transformaciją
Kitos investicijos
Iš viso ilgalaikių investicijų
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)

8 402
10 646
7 649
4 995
217
31 909
14,8

9 380
8 898
5 740
6 201
793
31 012
15,4
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Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimai rodo, kad vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta „Telia
Lietuva“ 4G mobiliojo ryšio tinkle yra didžiausia šalyje ir siekia 143,1 Mb/s (prieš metus – 93,6 Mb/s).
Bendrovės 4G ryšys atvirose vietovėse pasiekiamas iki 100 proc. Lietuvos teritorijos.
2022 m. birželio pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 959 tūkst. (prieš
metus – 939 tūkst.), arba 69 proc. šalies gyvenamųjų namų.

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 2022 m. sausį–birželį vertybinių popierių biržoje
„Nasdaq Vilnius“:
Valiuta
EUR

Atidarymo Didžiausia
kaina
kaina
2,05
2,10

Mažiausia
kaina
1,79

Uždarymo
kaina
1,935

Vidutinė
kaina
1,986

Apyvarta
vnt.
4 276 706

Apyvarta
8 492 686

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 28 d., metu akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos (2022 m. balandžio 21 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius sudarė
14,261.
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2022 m. birželio 30 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

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

69 018 364
582 613 138

11,85
100,00

11,85
100,00

-

Bendrovės rinkos kapitalizacija 2022 m. birželio 30 d. siekė 1127 mln. eurų ir, palyginti su rinkos
kapitalizacija prieš metus – 1171 mln. eurų, sumažėjo 3,7 procento.

Kita esminė informacija
2022 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotą 2021 m.
Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021
metų Bendrovės metinis pranešimas. Akcininkai taip pat patvirtino 2021 m. pelno paskirstymo ataskaitą: iš
Bendrovės paskirstytino pelno 144 200 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y.
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0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 85 938 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius
metus.

Valdymo organų nariai
Pagal Telia Lietuva, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai (2022 m. birželio 30 d. duomenys):
Vardas,
pavardė
Douglas Lubbe
Agneta
Wallmark
Claes Nycander

Hannu-Matti
Mäkinen
Dovilė Grigienė
Mindaugas
Glodas

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

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

Darbovietė
„Telia Sverige AB“ (Švedija) Finansų
vadovas
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentė – Įmonių grupės iždo
vadovė
„Telia Company AB“ (Švedija)
viceprezidentas – Bendrų produktų ir
paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo
veiklos vadovo biuro bei Lietuvos,
Estijos ir Danijos šalių grupės (LED)
valdymo vadovas
„Telia Company AB“ (Švedija) turto
valdymo padalinio vyriausiasis
juriskonsultas
„NRD Companies AS“ (Norvegija)
generalinis direktorius;
„Norway Registers Development AS“
(Norvegija) generalinis direktorius;
„Norway Registers Development AS“
Lietuvos filialo vadovas;
NRD Systems, UAB (Lietuva)
generalinis direktorius

Turimų
Bendrovės akcijų
skaičius
-

-

Visi valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Dovilė
Grigienė ir Mindaugas Glodas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių
dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt. Einamoji
dvejų metų valdybos kadencija baigiasi 2023 m. balandžio 27 dieną.
2022 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2021 m. Atlygio ataskaitą remiantis
2020 m. akcininkų patvirtinta Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika. Bendrovės vadovo
ir valdybos narių atlygio politika ir Atlygio ataskaita yra pateiktos Bendrovės tinklalapyje internete, adresu:
www.telia.lt.
Remiantis politika, akcininkai nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei ir
Mindaugui Glodui – skirti po 16,5 tūkst. eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirti 33 tūkst. eurų.
Finansų vadovas Arūnas Lingė paliko Bendrovę 2022 m. balandžio 29 d. ir „Telia Lietuva“ valdyba nauja
Bendrovės finansų vadove nuo 2022 m. liepos 4 d. paskyrė Dainą Večkytę. Nuo 2022 m. balandžio 30 d. iki
liepos 3 d. Finansų vadovės pareigas laikinai ėjo Bendrovės Verslo kontrolės vadovė Polina Rys.
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Privačių klientų bei Skaitmeninimo ir analitikos vadovas Nortautas Luopas paliko Bendrovę 2022 m. birželio
30 dieną. Dėl to „Telia Lietuva“ valdyba patvirtino naują Bendrovės struktūrą ir iš įmonės vidaus paskyrė
Privačių klientų, Rinkodaros bei Skaitmeninimo ir analitikos padalinių vadoves.
Nuo 2022 m. liepos 1 d. Privačių klientų padaliniui vadovaus Elina Dapkevičienė, kuri iki to vadovavo
Bendrovės Namų paslaugų segmento valdymo komandai. Rinkodaros padaliniui, kuris nuo 2022 m. liepos
1 d. iškeliamas iš Privačių klientų padalinio struktūros ir tampa atskira komanda, vadovaus ligšiolinė
rinkodaros vadovė Vaida Jurkonienė.
Skaitmeninimo ir analitikos padaliniui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. vadovaus Diana Gold, ji iki šiol buvo bendrų
IT produktų ir paslaugų vadove.
Vadovų komanda (2022 m. liepos 1 d. duomenys):
Turimų Bendrovės
akcijų skaičius
-

Vardas, pavardė
Dan Strömberg

Pareigos Bendrovėje
Vadovas

Daniel
Karpovič
Elina
Dapkevičienė
Giedrė
KaminskaitėSalters

Verslo klientų vadovas

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

Privačių klientų vadovė

-

-

Pardavimo ir klientų
aptarnavimo vadovė

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

-

Andrius
Šemeškevičius

Technologijų vadovas

Daina Večkytė

Finansų vadovė
(nuo 2022-07-04)
Žmogiškųjų išteklių
vadovas

Ramūnas
Bagdonas
Daiva
Kasperavičienė
Vaida
Jurkonienė
Birutė
Eimontaitė
Vytautas
Bučinskas

-

-

8 761 akcija. Tai
sudaro 0,0015 proc.
bendro akcijų ir
balsų skaičiaus
-

Personalo valdymo profesionalų
asociacijos (Lietuva) valdybos
pirmininkas
-

-

-

-

Komunikacijos vadovė

-

-

Verslo užtikrinimo ir
transformacijos vadovas

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

-

Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė
Rinkodaros vadovė

-
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Pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita
Balandis–birželis
Pastaba

Sausis–birželis

2022 m.

2021 m.

2022 m.

2021 m.

Pajamos

110 689

101 638

214 901

201 293

Prekių ir paslaugų savikaina

(44 388)

(39 712)

(84 714)

(78 703)

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(14 468)

(13 985)

(29 065)

(28 112)

Kitos veiklos sąnaudos

(14 786)

(14 057)

(28 568)

(26 978)

472

127

652

1 287

(20 926)

(18 926)

(41 676)

(38 540)

16 593

15 085

31 530

30 247

393

395

642

771

Finansinės veiklos sąnaudos

(842)

(902)

(1 764)

(1 728)

Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte

(449)

(507)

(1 122)

(957)

16 144

14 578

30 408

29 290

(2 051)

(2 267)

(4 136)

(3 909)

14 093

12 311

26 272

25 381

Kitos bendrosios pajamos už laikotarpį

-

-

-

-

Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį

14 093

12 311

26 272

25 381

14 093

12 311

26 272

25 381

-

-

-

-

0,024

0,021

0,045

0,044

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

2

Pagrindinės veiklos pelnas
Finansinės pajamos

Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

6

Ataskaitinio laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos

Grynasis pelnas ir kitos bendrosios pajamos,
priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams
Nekontroliuojamai daliai
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai
akcijai)

7
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Finansinės būklės ataskaita
Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Naudojimo teise valdomas turtas
Sutarčių sudarymo išlaidos
Sutarties turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Įrangos nuomos gautinos sumos

2
2
2

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

4

2022-06-30

2021-12-31

261 425
141 512
47 617
5 160
566
15 578
5 913
477 771

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

13 926
1 148
70 745
12
6 085
34 968
126 884
1 512
606 167

12 711
1 102
66 497
5 201
5 920
61 769
153 200
5 310
641 469

168 958
16 896
112 211
298 065
298 065

168 958
16 896
144 200
330 054
330 054

30 000
45 955
18 907

30 000
45 720
19 604

6 634
5

5

12 386
113 882

6 645
12 398
114 367

55 662
122 186
1 998
14 374
194 220
308 102
606 167

57 416
124 254
2 054
13 324
197 048
311 415
641 469
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Įstatinis
kapitalas
Likutis 2021 m. sausio 1 d.

Privalomasis Nepaskirstytasis
rezervas
pelnas

Nuosavo
kapitalo iš viso

168 958

16 896

145 653

331 507

Ataskaitinio laikotarpio pelnas

-

-

25 381

25 381

Kitos bendrosios pajamos per
laikotarpį po apmokestinimo

-

-

-

-

Iš viso bendrųjų pajamų
Išmokėti dividendai už 2020 m.
Likutis 2021 m. birželio 30 d.

168 958

16 896

25 381
(58 261)
112 773

25 381
(58 261)
298 627

Likutis 2022 m. sausio 1 d.

168 958

16 896

144 200

330 054

Ataskaitinio laikotarpio pelnas

-

-

26 272

26 272

Kitos bendrosios pajamos per
laikotarpį po apmokestinimo

-

-

-

168 958

16 896

26 272
(58 261)
112 211

Iš viso bendrųjų pajamų
Išmokėti dividendai už 2020 m.
Likutis 2022 m. birželio 30 d.

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

26 272

25 381

4 136
42 691
(771)
(642)
1 716

3 909
39 849
(1 291)
(771)
1 619

(1 261)

(1 950)

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

(47)

3 985

4 189
76 283

(9 179)
61 552

Sumokėtos palūkanos
Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

(1 690)
102
(3 145)
71 550

(1 586)
206
(3 566)
56 606

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

(37 837)
4 934
1 147
(31 756)

(26 078)
4 232
(1 126)
(22 972)

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

(47 584)
45 109
(5 859)
(58 261)
(66 595)

(24 559)
45 407
(6 735)
(58 261)
(44 148)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(26 801)

(10 514)

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

61 769
(26 801)
34 968

55 941
(10 514)
45 427
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Tarpinių finansinių ataskaitų pastabos
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra
parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų –
pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų
pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2021 metų finansines ataskaitas.
Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta
kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvencija.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra neaudituotos. Metinių
finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte
Lietuva“.

2

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

Nematerialusis
turtas

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

256 923
19 446
(2 460)
2
(25 623)

132 223
11 566
(52)
(2)
(8 152)

Likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d.

248 288

135 583

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

267 034
21 328
(149)
9
(26 797)

140 794
10 582
(24)
(199)
(9 641)

Likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d.

261 425

141 512

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2021 m. birželio 30 d.

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2022 m. birželio 30 d.

Valdomas turtas
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2021 m. birželio 30 d.
Likutinė vertė 2021 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

47 217
7 285
(2 744)
(4 765)

Likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d.

46 993
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2

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei naudojimo teise valdomas turtas
(tęsinys)
Valdomas turtas
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2022 m. birželio 30 d.

3

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

46 124
9 054
(2 323)
(5 238)

Likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d.

47 617

Investicijos į dukterines ir asocijuotąsias įmones
Dukterinės ir asocijuotos įmonės, įtrauktos į finansines ataskaitas:
Įmonė
VšĮ “Numerio
perkėlimas”

4

Įsteigimo
šalis
Lietuva

Nuosavybės dalis (%)
2022-06-30
2021-12-31
50
50

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

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

5

Atidėjiniai
Atidėjinių judėjimas 2022 m. sausį–birželį:
Restruktūrizavimo
atidėjinys

Atidėjinys turto
atstatymui

Iš viso

Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.

-

12 398

12 398

Papildomai sudarytas atidėjinys
Panaudota suma

-

(12)

(12)

Likutis 2022 m. birželio 30 d.

-

12 368

12 368

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

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

6

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno
mokestį.
2022 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2021 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymus.
Remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata,
investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2022 m. paskaičiavo 1,8 mln. eurų pelno mokesčio
lengvatą (2021 m. – 1,6 mln. eurų).

7

Vienai akcijai tenkantis pelnas
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas paskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį)
iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Bendrovė 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–birželis
2022 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

8

2021 m.

26 272

25 381

582 613

582 613

0,045

0,044

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2022 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2021 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį. Paskirstyta ir 2021 m. gegužę išmokėta suma sudarė 58 261 tūkst.
eurų arba 0,10 euro vienai akcijai.
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9

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2022 m. birželio 30 d. duomenimis, turėjo 88,15
proc. Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.). Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis–birželis
2022 m.

2021 m.

Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso

3 639
3 639

4 061
4 061

Paslaugų pirkimas
Turto pirkimas
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:

9 692
58
9 750

11 235
496
11 731

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais
su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Birželio 30 d.
2022 m.
2021 m.
Ilgalaikės gautinos sumos
Gautinos sumos
Sukauptos pajamos
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:
Trumpalaikės investicijos
Trumpalaikės investicijos
Mokėtinos sumos
Sukauptos sąnaudos
Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso:

287
696
983

140
601
938
1 679

15 000
15 000

-

2 130
10
2 140

832
43
875

2022 m. gegužės 26 d., vadovaujantis 2022 m. balandžio 28 d. įvykusios eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, Bendrovė išmokėjo 51 359 tūkst. eurų 2021 m. dividendų „Telia Company AB“.

Vadovybės patvirtinimas dėl tarpinių 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 vadovė Daina Večkytė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB
tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., sudarytos pagal
Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai
parodo Telia Lietuva, AB turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Dan Strömberg
Vadovas

Daina Večkytė
Finansų vadovė

Vilnius, 2022 m. liepos 19 d.
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Tarpinis pranešimas

Patvirtintas valdybos

Ataskaitinis laikotarpis
2022 m. sausis–birželis

Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data
Registro tvarkytojas
Įmonės kodas
LEI kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. pašto adresas
Interneto adresas

Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė)
akcinė bendrovė
1992 m. vasario 6 d.
Valstybės įmonė Registrų centras
121215434
5299007A0LO7C2YYI075
Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, Lietuva
1511, (8 5) 262 1511
(8 5) 212 6665
info@telia.lt
www.telia.lt

Pagrindinės veiklos pobūdis
Nuo 2017 m. vasario 1 d. Telia Lietuva, AB tęsia TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ veiklą.
2017 m. vasario 1 d. AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ buvo prijungtos prie TEO LT, AB, o TEO LT, AB
pakeitė pavadinimą į Telia Lietuva, AB, kuri teikia telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas iš vienų rankų Lietuvos
gyventojams ir verslui.
Bendrovė yra „Telia Company AB“ (Švedija) įmonių grupės dalis. „Telia Company“ teikia telekomunikacijų
paslaugas Šiaurės ir Baltijos šalyse.
Mūsų tikslas – we reinvent better connected living. Mūsų bendros vertybės yra kompasas, kuriuo
vadovaujamės dirbdami. Dare – išdrįstame kurti naujoves, pirmauti ir būti atviri. Care – rūpinamės savo
klientais, vienas kitu ir mūsų pasauliu. Simplify – paprastiname įgyvendinimą, komandinį darbą ir savo veiklą.
Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę
įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose:
- balso skambučių užbaigimo viešajame judriojo ryšio tinkle;
- skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje;
- didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje;
- didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams;
- aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų;
- televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio
paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Bendrovės, Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, Bendrovė turi suteikti ryšio
prieigą kitiems ūkio subjektams, jų nediskriminuoti, laikytis skaidrumo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos
bei apskaitos atskyrimo įpareigojimų. Taip pat skelbti standartinius pasiūlymus suteikti ryšio prieigą.
Bendrovė turi elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius
pinigus ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas.
Bendrovė turi šiuos veiklos atitikimą ISO standartams patvirtinančius sertifikatus: IT valdymo (ISO 20000),
informacijos saugos valdymo (ISO 27001), kokybės valdymo (ISO 9001), aplinkosaugos valdymo (ISO 14001)
bei darbų saugos ir sveikatos valdymo (ISO 45001).
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Bendrovės asocijuotoji įmonė (2022 m. birželio 30 d. duomenys):
Įmonės
pavadinimas
VšĮ „Numerio
perkėlimas“

Įregistravimo data,
registro tvarkytojo
pavadinimas
2014 m. rugsėjo 5 d.,
kodas 3033 86211,
Valstybės įmonė Registrų
centras

Kontaktiniai
duomenys
Jogailos g. 9,
LT-01116 Vilnius,
Lietuva

Bendrovei tenkanti
įmonės kapitalo
dalis (%)
-

Bendrovei
tenkanti balsų
dalis (%)
50,00

Drauge su UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ (abi įmonės turi po 25 proc.) įsteigta VšĮ „Numerio perkėlimas“
nuo 2016 m. sausio 1 d. kartu su UAB „Mediafon“ administruoja centrinę duomenų bazę, skirtą telefono
numerio perkėlimui Lietuvoje užtikrinti.
Bendrovė filialų ar atstovybių neturi.

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2000 m. gruodžio 1 d. Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas 1120 21238, adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-01103
Vilnius) pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita
susijusių paslaugų.

Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos Bendrovės akcijomis rinka. Nuo 2011 m.
Bendrovės 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. Bendrovės akcijų simbolis Vokietijos
vertybinių popierių biržose – ZWS.
2022 m. birželio 30 d. duomenimis į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį sąrašą įtraukti šie
Bendrovės vertybiniai popieriai (simbolis – TEL1L):
Akcijų rūšis
Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius
vnt.
582 613 138

Nominali
vertė eurais
0,29

Bendra nominali
vertė eurais
168 957 810,02

Emisijos kodas
LT0000123911

VšĮ „Numerio perkėlimas“ yra valdoma kartu su UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ ir šios įmonės vertybiniais
popieriais viešai nėra prekiaujama.

Informacija apie susijusių šalių sandorius
Vadovaujantis ES patvirtintais Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, su Bendrove susijusiomis
šalimis laikomos Bendrovės asocijuota įmonė, „Telia Company“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės
vadovybė. Visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo).
Tam, kad nemokėtų neigiamų palūkanų už bankuose laikomus pinigus, Bendrovė, gavusi Audito komiteto ir
valdybos pritarimą, 2021 m. antrąjį pusmetį didžiausiam Bendrovės akcininkui „Telia Company AB“, turinčiam
88,15 proc. Bendrovės kapitalo, pradėjo teikti trumpalaikes (iki trijų mėnesių trukmės) paskolas už nulines
metines palūkanas. Paskolintos lėšos, Bendrovei pareikalavus, būtų grąžintos per 2 darbo dienas. 2022 m.
birželio 30 d. duomenimis, bendra patronuojančiai įmonei suteiktų paskolų suma sudarė 15 mln. eurų.
2022 m. birželio 30 d. duomenimis, Bendrovė nebuvo suteikusi paskolų savo asocijuotai įmonei.
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Informacija apie Bendrovės naujus susijusių šalių sandorius 2022 metais:
Susijusi šalis
„Telia Company AB“,
kodas 556103-4249,
169 94 Solna, Švedija

Sandoris
2022-01-07 Bendrovė mėnesiui suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų. Paskola kelis kartus buvo pratęsta ir grąžinta
2022-05-09.
2022-01-07 Bendrovė 3 mėnesiams suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų. Paskola kelis kartus buvo pratęsta iki
2022-08-08.
2022-01-20 Bendrovė mėnesiui suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų. Paskola buvo pratęsta ir grąžinta
2022-05-23.
2022-01-20 Bendrovė 3 mėnesiams suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų. Paskola buvo pratęsta ir grąžinta
2022-05-20
2022-01-25 Bendrovė 3 mėnesiams pratęsė 2021-10-21
suteiktą paskolą už 0 % metinių palūkanų. 2022-04-25
paskola pratęsta 3 mėnesiams iki 2022-07-25.
2022-02-22 Bendrovė 3 mėnesiams suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų. Paskola grąžinta 2022-05-23.
2022-02-23 Bendrovė 3 mėnesiams pratęsė 2021-08-23
suteiktą paskolą už 0 % metinių palūkanų. Paskola grąžinta
2022-05-23.
2022-04-25 Bendrovė mėnesiui suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų. Paskola grąžinta 2022-05-25.
2022-07-13 Bendrovė 2 mėnesiams suteikė paskolą už 0 %
metinių palūkanų.

Sandorio vertė
5 mln. eurų
5 mln. eurų
5 mln. eurų
5 mln. eurų
10 mln. eurų
5 mln. eurų
15 mln. eurų
8 mln. eurų
10 mln. eurų

Bendrovė per didžiausią akcininkę „Telia Company AB“, turinčią 88,15 proc. Bendrovės akcijų, yra tiesiogiai
ir netiesiogiai susijusi su „Telia Company“ įmonių grupe, teikiančia telekomunikacijų paslaugas Šiaurės ir
Baltijos šalyse. Pagrindiniai Bendrovės telekomunikacijų bei kitų paslaugų pirkėjai ir teikėjai pagal anksčiau
pasirašytas sutartis yra „Telia Company AB“ (Švedija), „Telia Eesti AS“ (Estija), LMT (Latvija), „Telia Finland
Oyj“ (Suomija), „Telia Finance AB“ (Švedija) ir Telia Global Services Lithuania, UAB (Lietuva). 2022 m. gegužę
Bendrovė sumokėjo „Telia Company“ 51,4 mln. eurų dividendų už 2021 metus. 2022 m. birželio 30 d.
duomenimis, Bendrovė neturėjo paskolų suteiktų „Telia Company“.
Informacija apie Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis apimtis 2022 m. sausį–birželį (tūkst. eurų):
„Telia Company AB“ ir jos dukterinės
įmonės:
„Telia Company AB“ (Švedija)
„Telia Asset Finance AB“ (Švedija)
„Telia Försäkring AB“ (Švedija))
„Telia Sverige AB“ (Švedija)
„Latvijas Mobilais Telefons SIA“ (Latvija)
„SIA Telia Latvija“ (Latvija)
„Telia Eesti AS“ (Estija)
„Telia Finland Oyj“ (Suomija)
Telia Global Services Lithuania, UAB (Lietuva)
Kitos

Telekomunikacijų ir kitų
paslaugų pardavimas

Telekomunikacijų ir kitų
paslaugų pirkimas

2 523
157
196
5
46
143
540
29
3 639

6 522
3 113
24
(370)
133
48
32
52
400
(204)
9 750

Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis yra pateikta Telia Lietuva, AB finansinių ataskaitų už 6
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., 9-oje pastaboje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis yra pateikta
Bendrovės svetainėje internete adresu www.telia.lt.
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Rizikų valdymas
Bendrovės Rizikos valdymo politika riziką apibrėžia kaip bet kokį neapibrėžtumą, kuris gali reikšmingai
paveikti Bendrovės tikslus ir laukiamą rezultatų pasiekimo lygį. Bendrovėje rizikai priskiriama verslo nutrūkimo
rizika, saugos srities rizika, rizika reputacijai, finansinė rizika, reguliavimo srities rizika, etikos ir tvarumo rizika
ir veiklos operacinė rizika.
Bendrovės rizikos valdymas vystomas atsižvelgiant į ISO 31000 standarto ir COSO (angl. Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) įmonių rizikos valdymo sistemos reikalavimus.
Bendrovėje įdiegtas į verslą orientuotas rizikos valdymo procesas, kurį taikant, nustatomos galimos grėsmės
verslui ir sudaromi verslo nutrūkimo prevencijos ir sudėtingų situacijų įveikimo planai. Rizikos valdymas yra
pilnai integruotas į verslo planavimo ir kontrolės procesus.
Rizikos valdymas apima vidinę ir išorinę Bendrovės aplinką, išskiriant, bet neapsiribojant, šias svarbiausias
rizikos valdymo sritis vidinėje aplinkoje: finansų valdymo, informacijos valdymo, IT, materialiųjų išteklių,
pajamų užtikrinimo, paslaugų ir aptarnavimo, personalo, procesų valdymo, strategijos, tinklo valdymo, ir
išorinėje aplinkoje: ekologijos, ekonominių sąlygų, konkurencijos, politikos, socialinių-kultūrinių, technologijų,
teisės ir reguliavimo, tiekėjų, vartotojų.
Apjungiant susijusias sritis, Bendrovė parengė geros praktikos principus ir taisykles išteklių rizikos, tinklo
rizikos, pajamų užtikrinimo, paslaugų ir klientų aptarnavimo rizikos, informacijos rizikos, verslo santykių,
įvaizdžio ir rinkos rizikos, teisinės rizikos ir korupcijos rizikos valdymo srityse.
Vykdydama savo veiklą, Bendrovė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kuri apima
užsienio valiutų kurso riziką bei pinigų srautų ir palūkanų normos riziką, kredito rizika ir likvidumo rizika.
Finansų valdymo politika pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenuspėjamumui ir siekia sumažinti galimą
neigiamą poveikį Bendrovės finansiniams veiklos rezultatams.
Užsienio valiutos kurso rizika nėra didelė, nes „Telia Lietuva“ veikia euro zonoje ir didžioji dalis paslaugų yra
teikiama Lietuvos gyventojams bei verslui ir didžioji dalis paslaugų ir prekių yra perkami iš vietinių ar euro
zonos tiekėjų. Tam tikra užsienio valiutos kurso rizika kyla iš tarptautinės Bendrovės veiklos – ryšių su užsienio
telekomunikacijų operatoriais ir tiekėjais iš ne euro zonos – ir yra susijusi su atsiskaitymais JAV doleriais.
Bendrovės mokėtinos ir gautinos sumos užsienio valiuta yra trumpalaikės ir nereikšmingos palyginti su
atsiskaitymais eurais. Bendrovė užsienio valiutos kurso riziką valdo mažindama atvirą užsienio valiutos
poziciją grynąja verte ir todėl nenaudoja apsidraudimo nuo užsienio valiutos kurso svyravimo priemonių.
Bendrovės pajamos ir pinigų srautai tik iš dalies priklauso nuo palūkanų normos rinkoje pokyčių. 2017 m.
SEB banko, „Danske Bank“ ir „Nordea Bank“ suteiktos sindikuotos paskolos likutis (30 mln. eurų) turi būti
grąžintas 2024 m. gegužę. Šios paskolos kintamos palūkanos yra nustatomos kas pusmetį remiantis 6
mėnesių EURIBOR palūkanų norma. Bendrovė nenaudoja apsidraudimo nuo palūkanų svyravimo priemonių.
Bendrovės finansinio turto kredito rizika yra susijusi su bankų sąskaitose deponuotais pinigais ir prekybos
gautinomis sumomis. Pinigų sąskaitose kredito rizika yra valdoma ribojant pinigų sumas laikomas finansinėse
institucijose, kurių ilgalaikis kredito reitingas pagal „Fitch“ ar „Standard & Poor’s” atitikmenį yra mažesnis
nei A. 2022 m. birželio 30 d. duomenimis, didžioji dalis (95 proc.) Bendrovės pinigų ir trumpalaikių investicijų
buvo laikoma A+ ir A-2 reitingą turinčiuose bankuose.
Bendrovė turi Dalyvavimo sutartį su „Skandinaviska Enskilda Banken“ (SEB) dėl iš klientų gautinų sumų. Pagal
šią sutartį SEB įgyja teises į pinigų srautą iš tam tikro Bendrovės gautinų sumų iš mobiliųjų telefonų pardavimo
privatiems klientams fondo. Šio susitarimo tikslas gerinti Bendrovės apyvartinį kapitalą mažinant prekybos
gautinas sumas dėl su šiomis gautinomis sumomis susijusios rizikos perkėlimo bankui remiantis 9-ojo TFAS
„Finansų instrumentai“ angliškai vadinamomis „pass-through“ taisyklėmis.
Prekybos gautinų sumų kredito rizika yra valdoma tikrinant visų naujų verslo ir privačių klientų kreditingumą
prieš sudarant sutartis, išskyrus nedidelės vertės sutartis, pvz. dėl papildomų TV kanalų paketų ar kitų
papildomos vertės paslaugų. Klientų sąskaitų apmokėjimo kontrolė susideda iš keleto skirtingų priminimų dėl
sąskaitų apmokėjimo siuntimo dar prieš apmokėjimo terminą ir papildomai pranešant apie praleistą terminą.
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Praėjus 20 dienų nuo laiku neapmokėtos sąskaitos visiems įsiskolinusiems klientams yra nutraukiamas
paslaugų teikimas, o praėjus 50 dienų – išrašomos baudos. Išsiuntus papildomą priminimą, privačių klientų
blogos skolos yra perduodamos išoriniams skolų išieškotojams.
Likvidumo rizikos valdymas yra susijusi su pakankamu lėšų turėjimu tam, kad Bendrovė laiku grąžintų
paskolas, apmokėtų ilgalaikes investicijas, turėtų apyvartinių lėšų ir išmokėtų dividendus. Apdairus likvidumo
rizikos valdymas reiškia pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų lygio palaikymą. Bendrovės likvidumo rizikos
valdymo tikslas – užtikrinti, kad bet kuriuo metu minimali likvidžių lėšų (įskaičiuojant pinigus ir pinigų
ekvivalentus bei nepanaudotas skolinimosi priemones) suma visada sudarytų daugiau nei 2 proc. metinių
pajamų. 2022 m. įmonės likvidžios lėšos vidutiniškai sudarė 14,6 proc. metinių pajamų
Bendrovė dalyvauja atvirkštinio faktoringo arba tiekėjo sąskaitų faktūrų finansavimas programoje, pagal kurią
trečiosios šalies bankai už sutartą mokestį per 7 dienas apmoka tiekėjo sąskaitas faktūras. Bendrovė nemoka jokių
palūkanų ir nepateikia bankams papildomų užstatų ar garantijų. Bendrovė sumoka bankams visą sumą per
vienerius metus (faktinis terminas priklauso nuo kelių kintamųjų, dėl kurių susitaria visos trys šalys). 2022 m.
birželio pabaigoje šioje programoje dalyvavo 35 tiekėjai.
2022 m. birželio pabaigoje bendra paskolų suma buvo 152,2 mln. eurų (143,6 mln. eurų prieš metus), iš kurių
30 mln. eurų sudaro paskola iš bankų, 122 mln. eurų – įsipareigojimai pagal atvirkštinio faktoringo programą,
o 0,2 mln. eurų – pagal finansinio lizingo sutartis.
2022 m. birželio 30 d. grynoji skola sudarė 117,2 mln. eurų (prieš metus – 98,1 mln. eurų), o grynosios skolos ir
nuosavybės santykis buvo 39,3 proc. (32,9 proc. 2021 m. birželio pabaigoje). 2022 m. birželio 30 d. Bendrovės
grynosios skolos ir EBITDA santykis buvo 0,82 (prieš metus – 0,71).
Bendrovės finansinės rizikos valdymą atlieka Finansų padalinio darbuotojai pagal „Telia Company“ įmonių
grupės politikas glaudžiai bendradarbiaujant su „Telia Company“ įmonių grupe. Daugiau informacijos apie
Bendrovės finansinės rizikos valdymą yra pateikta Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus 3-ioje pastaboje.
Saugumas ir integralumas yra vieni aukščiausių „Telia Company“ įmonių grupės įskaitant ir „Telia Lietuva“
prioritetų. To dalis yra nuolatinis visų partnerių ir tiekėjų vertinimas bei atestavimas. Mes visada stebime mūsų
tinklo statybą ir veiklą, nuolatos kreipdami dėmesį į jo saugumą ir tai yra taikoma visiems tiekėjams. 2020 m.
„Telia Lietuva“ pasirašė strateginės partnerystės susitarimą su Švedijos bendrove „Ericsson“ dėl mobiliojo
ryšio tinklo atnaujinimo ir 5G ryšio plėtros. Iki šiol Bendrovės radijo prieigos tinkle (angl. radio access network,
RAN) naudoja „Huawei“ įrangą, kurios nuo 2021 m. palaipsniui yra atsisakoma. 2022 m. birželio 30 d.
duomenimis, 925 bazinės stotys atnaujintos su „Ericsson“ įranga.
2022 m. Bendrovė susiduria su ypatinga didėjančių energijos išteklių kainų ir didėjančios infliacijos šalyje įtaka,
didėjančiomis palūkanų normomis bei tarptautinių tiekimo grandinių nestabilumu.

Planai ir prognozės
Mūsų naujasis tikslas – Reinvent better connected living – reiškia, kad kiekvieną dieną stengiamės rasti naujų
būdų, kaip tapti dar geresniais – savo kolegoms, savo klientams, sau ir aplinkai. Ieškome sprendimų, kurie
padeda sujungti žmones ir verslus dar stipriau ir prasmingiau – sprendimų, kurie įgalina. Nes kokybišką ryšį
mes suprantame ne tik kaip techniškai ištobulintą skaitmeninių paslaugų sistemą, bet ir kaip turinį, kuris
įkvepia, veiksmus, kurie keičia, ir atsakomybę, kuri skatina pasitikėjimą. Todėl ir ateities pasaulį mes matome
tik dar labiau, dar geriau, dar kokybiškiau susijungusį ryšiu, kuris praturtina kiekvieno iš mūsų gyvenimą.
Geresnė „Telia“ Lietuvoje reiškia:
- geriausią klientų patirtį: sklandžią patirtį, nesvarbu kokia technologija naudojamasi, suasmenintus
pasiūlymus, patrauklų prekės ženklą, jungtines paslaugas, geriausią verslo partnerystę, smulkaus ir
vidutinio verslo pasirinkimą,
- geriausią tinklą: tinklo ir paslaugų kokybę, 5G ir daiktų internetą prieinamą visoje šalyje, modernų ir
atsisakiusį pasenusių technologijų tinklą;
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skaitmeninimą: šiuolaikines IT sistemas, supaprastintus procesus, realaus laiko analitiką,
automatizuotus sprendimus;
lyderystę veiklos tvarume, mokymosi kultūroje, inovacijų diegime, tvaraus ir atsakingo verslo
vykdyme.

Kupina iššūkių ir nuolat kintanti verslo aplinka reikalauja nuolatinių pokyčių. Artimiausius porą metų Bendrovė
daugiausia dėmesio skirs vertės kūrimui per paslaugų apjungimą ir skaitmeninimui. Svarbus tikslas –
išnaudoti „Telia1“ platformą tam, kad padidintume klientų lojalumą, parduotume daugiau paslaugų
platesniam klientų ratui, išnaudotume apjungtų paslaugų vartotojų bazę, išlaikytume TV rinkos dalį ir
plėstume paslaugų portfelį. Kalbant apie tinklo lyderystę, 5G ryšio diegimas turi užtikrinti mūsų kaip
aukščiausios kokybės paslaugų teikėjo suvokimą rinkoje, fiksuotojo ir mobiliojo interneto paslaugos turi
papildyti viena kitą, o klientų patirties gerinimas, diegiant naujas technologijas, atnaujinant galinę įrangą bei
sutartis, suvaldyti vartotojų skaičiaus mažėjimą. Taip pat pardavimo ir rinkodaros veiksmais skirtais visiems
klientų segmentams turime kurti kokybės lyderio ir teikiamų paslaugų svarbos suvokimą. Einant
skaitmeninimo keliu toliau tęsti verslo transformacijos programą, paprastinti ir skaitmenizuoti pardavimo ir
klientų aptarnavimo procesus, atsisakant pasenusių technologijų ir siūlant klientams suasmenintus ir
duomenimis grįstus sprendimus.
2022 m. Bendrovė planuoja laipsniškai atsisakyti 3G mobiliojo ryšio technologijos. Šiai technologijai skirtus
dažnius Bendrovė perleis pažangesniam ir spartesniam 4G ryšiui. Jau dabar kas antras skambutis Bendrovė
mobiliojo ryšio tinkle vyksta naudojant VoLTE (angl. Voice over LTE) technologiją.
2020 m. lapkritį Bendrovė pasirašė strateginės partnerystės susitarimą su Švedijos bendrove „Ericsson“ dėl
mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimo ir 5G ryšio plėtros. Tik „Ericsson“ įranga bus naudojama Bendrovės radijo
prieigos tinkle (angl. radio access network, RAN). Su „Ericsson“ įranga planuoja atnaujinti apie 2000 bazinių
stočių. Tai pagerins dabartinę 4G ryšio kokybę ir užtikrins greitą perėjimą prie 5G ryšio. Komercines naujos
kartos 5G mobiliojo ryšio paslaugas Lietuvoje pradėsime teikti Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT) įvykdžius 5G
dažnių aukcionus, kurie tikimasi baigsis 2022 m. antrąjį pusmetį.
Tam, kad patenkintų stipriai padidėjusį IT paslaugų poreikį verslui, Bendrovė netoli Vilniaus įsigijo 2 ha sklypą,
kuriame statys naują duomenų centrą. Planuojama, kad tai bus didžiausias duomenų centras šalyje, o į jo
statybas Bendrovė investuos 10 mln. eurų. Be to, 2022 m. numatoma esamų duomenų centrų atnaujinimai
bei plėtra.

Tyrimų ir plėtros veikla
2022 m. mes toliau plėtojame ir tobuliname teikiamas paslaugas, kuriame skaitmeninę kliento patirtį bei
ruošiamės 5G technologijos erai.
RRT suteiktus nekomercinius 5G dažnius Bendrovė Lietuvoje bando nuo 2018 m. gruodžio. Nuo 2020 m.
lapkričio 5G ryšiu nemokamai gali naudotis privatūs ir verslo klientai – ši technologija veikia Vilniuje, Kaune,
Raseiniuose ir Klaipėdoje. 2022 m. sausį Bendrovė pirmoji šalyje pradėjo naudoti jau turimus komercinius
dažnius 5G paslaugoms. 5G ryšio technologiją Bendrovė diegia 2100 MHz dažnių ruožo atkarpoje. Vilniuje
su komerciniais dažniais jau veikia 20 bazinių stočių. Technologija veikia „Dynamic Spectrum Sharing“ režimu,
jis leidžia paraleliai naudoti tą patį dažnių ruožą tiek 4G, tiek ir 5G ryšiui.

Bendrovės valdymas
Pagal Bendrovės įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir
vadovas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad bendrovėje gali būti sudaromi arba
du – stebėtojų taryba ir valdyba – arba vienas kolegialus organas. „Telia Lietuva“ stebėtojų taryba
nesudaroma.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų
susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, vadovui bei kitiems Bendrovės
darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena
yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio
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visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame
akcininkų susirinkime.
Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Pagal Bendrovės įstatus „Telia Lietuva“
valdybą sudaro šeši valdybos nariai. Valdybos nariai renkami dvejiems metams. Valdyba atstovauja
akcininkus ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkciją. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdybos pirmininką dvejiems metams
renka valdyba iš savo narių. Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlygio. Kiekvieną komitetą sudaro trys
valdybos nariai.
Pagal Bendrovės įstatus „Telia Lietuva“ valdyba:
− atsako už strateginį vadovavimą Bendrovei;
− svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, Bendrovės metinį ir tarpinį pranešimą, Bendrovės
valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso
tvarka, bei kandidatūras į jas, Bendrovės vadovui tiesiogiai pavaldžių darbuotojų kandidatūras,
pareiginius atlyginimus ir atleidimą iš pareigų, Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, pagrindinius
premijų mokėjimo Bendrovės darbuotojams principus (tvarką);
− nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia
informacija;
− analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos
įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą ir Bendrovės finansinę būklę;
− priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, sprendimus, kai Bendrovė
ar Grupę sudarančios bendrovės įsigyja ar perleidžia kitų bendrovių akcijas, sprendimus dėl bet
kurio turto ar verslo įsigijimo, perleidimo ar nuomos, naujų skolų prisiėmimo, kai šių sandorių suma
(skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) viršija 1,6 mln. eurų (neįskaičiuojant PVM);
− priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo pateiktų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir pelno
(nuostolių) paskirstymo projektų ir, valdybai pritarus šiems projektams, dėl šių projektų teikimo
visuotiniam akcininkų susirinkimui;
− priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta teisės aktuose ir dėl sandorių,
kai sandoriai daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams;
- atsako už visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina
pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo
organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Darbo sutartį su
Bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Vadovo darbo užmokestį
sudaro nuolatinis atlyginimas bei premijos (priemokos), mokamos atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus
bei Vadovo veiklą. Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas išsamiai nustato vadovo bei padalinių vadovų,
taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.
Pagal Bendrovės įstatus „Telia Lietuva“ vadovas:
− prižiūri einamąją Bendrovės ūkinę veiklą bei užtikrina, kad Bendrovė vykdytų veiklą vadovaudamasi
verslo planu;
− sudaro metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir rengia Bendrovės metinį pranešimą;
− parengia sprendimo dėl dividendų;
− kiekviename valdybos posėdyje atsiskaito už einamąją Bendrovės veiklą;
− atlieka funkcijas, kurias jam paskyrė valdyba bei vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
− atstovauja Bendrovei arba užtikrina, kad ji būtų atstovaujama įmonėse, įstaigose, organizacijose,
teismuose, arbitražuose bei santykiuose su trečiosiomis šalimis;
− atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose bei disponuoja jose esančiomis lėšomis;
− vadovaudamasis įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais, sudaro
Bendrovės sandorius;
− suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
− išduoda prokūras;
− leidžia vidinius norminius aktus dėl administracijos, kitų struktūrinių padalinių darbo;
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priima bei atleidžia Bendrovės darbuotojus, Bendrovės vardu sudaro bei keičia ir nutraukia darbo
sutartis su Bendrovės darbuotojais (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas
Valdybos sprendimas);
nustato darbuotojų pareiginius atlyginimus ir premijas (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus,
kai tam reikalingas Valdybos sprendimas); premijų mokėjimo tvarką pateikia tvirtinti Valdybai;
užtikrina, kad būtų saugomas ir gausinamas Bendrovės turtas, sudarytos normalios darbo sąlygos
bei saugomos komercinės paslaptys;
atstovauja ar išduoda įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti Bendrovei kitų bendrovių, į kurias
Bendrovė yra investavusi, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
tvirtina, keičia ir pildo administracijos darbo reglamentą;
skelbia ir įteikia Bendrovės pranešimus, kaip yra numatyta šių įstatų 13 straipsnyje;
teikia pranešimus akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės
veiklai;
sudarydamas sandorius su susijusiomis šalimis, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
vykdo kitas galiojančiuose teisės aktuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

Bendrovė iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūčio 21 d. vertybinių popierių biržoje
„Nasdaq Vilnius“ patvirtinto, 2009 m. gruodį pakeisto ir nuo 2019 m. sausio naujai suredaguoto listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso (toliau „Valdymo kodeksas“). Bendrovėje nėra stebėtojų tarybos, tačiau
priežiūros funkcijas numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme atlieka valdyba, kuri nėra
vykdomasis Bendrovės valdymo organas ir kurią sudaro keturi didžiausios Bendrovės akcininkės „Telia
Company“ atstovai ir du nepriklausomi valdybos nariai. Bendrovėje nėra Skyrimo komiteto, o jo funkcijas
atlieka Atlygio komitetas.
Bendrovė parengė Valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymosi atskleidimą Telia Lietuva,
AB, bendrovės valdysenos ataskaitos formoje už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., ir kuri yra
patalpinta Bendrovės svetainėje internete adresu www.telia.lt kaip priedas prie Finansinių ataskaitų, metinio
pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 dieną.

Akcininkų teisės
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos.
2022 m. birželio 30 d. duomenimis, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų
skaičius sudaro 582 613 138. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame
akcininkų susirinkime.
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas
vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

Akcininkų susirinkimas
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2022 m. balandžio 28 d., nusprendė:
- patvirtinti audituotas 2021 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas,
- paskirstyti 2021 m. Bendrovės pelną,
- patvirtinti 2021 m. Atlygio ataskaitą.

Dividendai
2017 m. Bendrovės valdyba iškėlė tikslą, jog Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5,
o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto. Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus, nors
iki 2017 m. neturėjo oficialiai patvirtintos dividendų mokėjimo politikos.
2022 m. gegužės 26 d. Bendrovė išmokėjo akcininkams 58,3 mln. eurų dividendų už 2021 metus, arba 0,10
euro vienai akcijai. Remiantis įstatymais, dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo
dienos po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 12 d., buvo Bendrovės
akcininkai. Dividendai visiems akcininkams buvo išmokėti pinigais.
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Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas
Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų. Bendrovė nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.

Valdybos veikla
Per 2022 m. sausį–birželį įvyko keturi eiliniai valdybos posėdžiai. Posėdžiai įvyko pagal iš anksto patvirtintą
valdybos posėdžių grafiką. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas ir
visuose posėdžiuose pirmininkavo valdybos pirmininkas Douglas Lubbe.
Per posėdžius be nuolatinės Bendrovės verslo plano, transformacijos ir kitų programų įgyvendinimo
kontrolės, valdyba:
- patvirtino Bendrovės 2021 m. dvylikos mėnesių ir 2022 m. trijų mėnesių tarpinę finansinę
atskaitomybę,
- patvirtino 2021 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą,
- sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir pasiūlė susirinkimo darbotvarkę,
- pasiūlė 2021 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektą,
- patvirtino 2021 m. Atlygio ataskaitą,
- patvirtino metinių premijų už 2021 metus mokėjimą,
- patvirtino 2022 m. Kintamo atlygio pagrindinius veiklos rodiklius,
- patvirtino 2022 m. vidaus audito planą,
- patvirtino Bendrovės dalyvavimą 700 MHz ir 3,5 GHz dažnių aukcionuose,
- patvirtino Bendrovės organizacinės struktūros pakeitimus,
- patvirtino Vadovų komandos pokyčius,
- patvirtino apsidraudimo dėl elektros kainų svyravimo principus,
- patvirtino sutartis, kurių vertė viršija 1,6 mln. eurų,
- patvirtino atnaujintas Bendrovės politikas.
Valdyba taip pat reguliariai analizavo Bendrovės vadovybės, Audito ir Atlygio komitetų ataskaitas.
Informacija apie valdybos narių dalyvavimą posėdžiuose 2022 m. (posėdžių, kuriuose dalyvauta/posėdžių,
kuriuose turėjo dalyvauti, skaičiai):
Posėdžių lankomumas
Tantjemos už
2021
m., išmoAudito
Atlygio
kėtos 2022 m.
Vardas, pavardė
Pareigos
Valdybos
komiteto
komiteto
Douglas Lubbe
Valdybos pirmininkas,
4/4
2/2
Atlygio komiteto
pirmininkas
Claes Nycander
Valdybos narys,
4/4
2/2
Atlygio komiteto narys
Agneta Wallmark
Valdybos narė, Audito
4/4
2/2
komiteto pirmininkė
Hannu-Matti
Valdybos narys
4/4
Mäkinen
Dovilė Grigienė
Valdybos narė, Audito
4/4
2/2
16 500
komiteto narė
Mindaugas Glodas
Valdybos narys, Audito
4/4
2/2
2/2
16 500
ir Atlygio komitetų
narys
2022 m. balandžio 28 d. akcininkai nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei
ir Mindaugui Glodui – skirti po 16 500 eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirta 33 000 eurų.
Per 2022 m. pirmąjį pusmetį įvyko du Atlygio komiteto posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti šie klausimai:
Bendrovės vadovų komandos veiklos 2021 m. vertinimas ir kintamos atlygio dalies už 2021 m. rezultatus
tvirtinimas, vadovų komandos bazinio atlygio peržiūra, Bendrovės vadovo veiklos 2021 m. vertinimas ir
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kintamos atlygio dalies už 2021 m. rezultatus tvirtinimas, Bendrovės Atlygio ataskaitos projektas, 2022 m.
kintamos atlygio dalies vertinimo pagrindiniai rodikliai, Vadovų komandos pokyčiai, pensijų planai ir vadovų
pakeičiamumo planai. Visi komiteto nariai dalyvavo abiejuose komiteto posėdžiuose. Abiejuose posėdžiuose
pirmininkavo komiteto pirmininkas Claes Nycander.
Per 2022 m. sausį–birželį įvyko du Audito komiteto posėdžiai, kurių metu buvo aptartos išorinių auditorių
ataskaita dėl 2021 m. finansinių ataskaitų bei vidaus audito ir rizikų valdymo ataskaitos. Komitetas patvirtino
2021 m. audituotos finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo projektus bei 2021 m. pelno paskirstymo
(dividendams ir tantjemoms) ataskaitos projektą, 2022 m. vidaus audito planą ir pateikė juos galutiniam
valdybos patvirtinimui. Komitetas taip pat svarstė Valdymo, rizikos, etikos ir atitikties (angl. GREC) posėdžio
ataskaitą, informaciją apie finansavimo ir likvidumo valdymą. Visi komiteto nariai dalyvavo abiejuose komiteto
posėdžiuose, kuriems pirmininkavo Audito komiteto pirmininkė Agneta Wallmark.

Valdybos nariai
Douglas Lubbe (g. 1972 m.) – valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2020 m. lapkričio 23 d., dvejų metų
kadencijai perrinktas 2021 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys.
Išsilavinimas: Pietų Kvinslando universiteto (Australija) Verslo administravimo magistras, Pietų Afrikos
atestuotų apskaitininkų instituto narys – atestuotas apskaitininkas, Pietų Afrikos universiteto Apskaitos
bakalauras ir Potchefstroom universiteto (Pietų Afrika) verslo bakalauras. Darbovietė – „Telia Sverige AB“
(169 94 Solna, Švedija, kodas 556430-0142) finansų vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
− „TeliaSonera Mobile Networks AB“ׅ, 169 94 Solna, Švedija, kodas 556025-7932, valdybos narys;
− „Sonera Holding BV“, Rodezand 34 K, 3011AN Roterdamas, Nyderlandai, kodas 33271992,
valdybos narys;
− „TeliaSonera UTA Holdings BV“, Rodezand 34 K, 3011AN Roterdamas, Nyderlandai, kodas
24311137, valdybos narys;
− „We Care and Repair Nordic AB“, Rörstrandsgatan 39, SE-113 41 Stokholmas, Švedija, kodas
556989-3679, valdybos narys;
− „Cygate AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 556549-8952, valdybos narys;
− „Telia Sverige AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 556430-0142, valdybos narys.
Douglas Lubbe „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d., dvejų metų kadencijai perrinkta
2019 m. balandžio 26 d. ir 2021 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė.
Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė ir
Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Darbovietė – „Telia Company AB“
(169 94 Solna, Švedija, kodas 556103-4249) viceprezidentė – Įmonių grupės iždo vadovė. Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje:
− „Telia Försäkring AB“ („Telia draudimas“), 169 94 Solna, Švedija, kodas 516401-8490, valdybos
pirmininkė;
− „Swedish Pension Fund of Telia“, 169 94 Solna, Švedija, valdybos narė;
− „Andra AP-fonden“, Östra Hamngatan 26, 404 24 Geteborgas, Švedija, valdybos narė;
− „Skandia“ gyvybės draudimo bendrovės, Lindhagensgatan 86, 112 18 Stokholmas, Švedija, kodas
516406-0948, Skyrimo komiteto pirmininkė.
Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Claes Nycander (g. 1963 m.) – valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., dvejų metų kadencijai perrinktas
2015 m. balandžio 29 d., 2017 m. balandžio 27 d., 2019 m. balandžio 26 d. ir 2021 m. balandžio 27 d. (pasiūlė
„Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo
administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras, Linköpingo
universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto
(Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (169 94 Solna, Švedija, kodas 5561034249) viceprezidentas – Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei
Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas ir laikinai einantis Vyriausiojo saugumo
vadovo pareigas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
− „TT-Netværket P/S“, Amager Strandvej 60, 2300 Kopenhaga S, Danija, kodas 34230625, valdybos
pirmininkas;
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−

„Telia Company Danmark A/S“, Holmbladsgade 139, 2300 Kopenhaga S, Danija, kodas 18530740,
valdybos pirmininkas;
− „Telia Mobile Holding AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 556855-9040, valdybos pirmininkas;
− „Telia Nättjänster Norden AB“, Mårbackagatan 11, 123 43 Farsta, Švedija, kodas 556459-3076,
valdybos pirmininkas;
− „Telia Towers AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 559196-5164, valdybos narys;
− „Telia Towers Finland Oy“, Pasilan asema-aukio 1, FI-00520 Helsinkis, Suomija, kodas 2933075-9,
valdybos narys;
− „Telia Towers Norway AS“, Lørenfaret 1 A, 0585 Oslas, Norvegija, kodas 921589298, valdybos narys;
− „Systecon AB“, Rehnsgatan 20, 113 57 Stokholmas, Švedija, kodas 556536-6605, valdybos narys;
− „Systecon Group AB“, Rehnsgatan 20, 113 57 Stokholmas, Švedija, kodas 556710-8492, valdybos
narys;
− „Systecon Software AB“, Rehnsgatan 20, 113 57 Stokholmas, Švedija, kodas 556714-5403, valdybos
narys;
− „Svenska UMTS-Nät AB“, Warfvinges Väg 45, 112 51 Stokholmas, Švedija, kodas 556606-7996,
valdybos narys;
− „Svenska UMTS-licens AB“, Warfinges Väg 45, 112 51 Stokholmas, Švedija, kodas 556606-7772,
valdybos narys;
− „Telia Eesti AS“, Mustamäe tee 3, 15033 Talinas, Estija, kodas 10234957, stebėtojų tarybos narys;
− „Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA“, Ropažu iela 6, Ryga, LV-1039 Latvija, kodas 50003050931,
stebėtojų tarybos narys.
Claes Nycander „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d., dvejų metų kadencijai
perrinktas 2019 m. balandžio 26 d. ir 2021 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Išsilavinimas:
Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos
universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Darbovietė – „Telia Company
AB“ (169 94 Solna, Švedija, kodas 556103-4249) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
− „Telia Finland Oyj“, PL 106, FI-0051 Sonera, Suomija, kodas 1475607-9, valdybos narys;
− „Tilts Communications A/S“, Holmbladsgade 139, 2300 Kopenhaga, Danija, kodas 17260642,
valdybos narys;
− „Tet SIA“, Dzirnavu iela 105, Ryga, LV-1011 Latvija, kodas 40003052786, stebėtojų tarybos narys;
− „Valokuitunen Oy“, Hämeentie 15, 00500 Helsinkis, Suomija, kodas 3101706-7, valdybos narys;
− „Telia Towers AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 559196-5164, valdybos narys;
− „Telia Towers Finland Oy“, Pasilan asema-aukio 1, FI-00520 Helsinkis, Suomija, kodas 2933075-9,
valdybos narys;
− „Telia Towers Norway AS“, Lørenfaret 1 A, 0585 Oslas, Norvegija, kodas 921589298, valdybos
narys.
Hannu-Matti Mäkinen „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Dovilė Grigienė (g. 1977 m.) – valdybos narė nuo 2021 m. balandžio 27 d. (kaip nepriklausomą valdybos
narę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Išsilavinimas: „Concordia University Wisconsin“
(JAV) Verslo administravimo magistrė (MBA) Finansų ir Informacinių sistemų valdymo srityse ir „Concordia
International University Estonia“ (Estija) Tarptautinio verslo bakalaurė (BA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
− Asociacijos „Lyderė“, Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, Lietuva, kodas 304439065 (Lietuva) steigėja;
− „Young Presidents’ Organization Lithuania Chapter“, Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius,
Lietuva, kodas 304756507, steigėja;
− Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Vokiečių g. 10-403, Vilnius,
Lietuva, kodas 125745184, Globėjų tarybos narė;
− UAB „Urbo slėnis“, Stasio Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno raj., Lietuva, kodas 300149417,
akcininkė (22,5 proc.).
Dovilė Grigienė „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d., dvejų metų kadencijai
perrinktas 2019 m. balandžio 26 d. ir 2021 m. balandžio 27 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė
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„Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for
Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto
Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Darbovietės:
− „NRD Companies AS“, Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija, kodas 921985290, generalinis
direktorius;
− „Norway Registers Development AS“, Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija, kodas
985221405, generalinis direktorius;
− „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo, Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva, kodas
304897486, vadovas;
− NRD Systems, UAB, Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva, kodas 111647812, generalinis
direktorius.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
− Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Saulėtekio al. 15, LT-10221, Vilnius, Lietuva, kodas
225709520, Tarybos pirmininkas;
− Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto, Aušros Vartų g. 3, LT- 01304
Vilnius, Lietuva, kodas 191588169, valdybos pirmininkas;
− Asociacijos „Infobalt“, A. Goštauto g. 8-313, LT-01108 Vilnius, Lietuva, kodas 122361495, valdybos
pirmininkas ir prezidentas;
− MB „Vox Proxima“, Perkūno g. 32, Gilužių k., LT-14195 Vilniaus raj., Lietuva, kodas 303481474,
bendrijos narys (50 proc.);
− UAB „Privacy Partners Group“, Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius, Lietuva, kodas 302415083,
akcininkas (39 proc.).
Mindaugas Glodas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Vadovų komanda
Dan Strömberg (g. 1958 m.) – Bendrovės vadovas nuo 2018 m. liepos 4 dienos. Išsilavinimas: IHM verslo
mokyklos / Stokholmo universiteto (Švedija) finansų studijos ir IHM verslo mokyklos (Švedija) rinkodaros
studijos. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
- „Telia Company AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 556103-4249, viceprezidentas – Lietuvos, Estijos
ir Danijos (LED) padalinio vadovas;
- „Telia Eesti AS“, Mustamäe tee 3, 15033 Talinas, Estija, kodas 10234957, stebėtojų tarybos
pirmininkas;
- Asociacijos „Investors’ Forum“, Totorių g. 5-21, LT-01121 Vilnius, Lietuva, kodas 224996640,
valdybos narys.
Dan Strömberg „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Elina Dapkevičienė (g. 1983 m.) – Privačių klientų vadovė nuo 2022 m. liepos 1 dienos. Išsilavinimas –
„Stockholm School of Economics in Riga” (Latvija) ekonomikos ir verslo administravimo bakalaurė. Kitų
įmonių veikloje nedalyvauja. Elina Dapkevičienė „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie
sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Daniel Karpovič (g. 1982 m.) – Verslo klientų vadovas nuo 2019 m. birželio 6 dienos. Išsilavinimas – Liublino
katalikų universiteto (Lenkija) psichologijos magistras ir rinkodaros studijos. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.
Daniel Karpovič „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios
nors įmonės kapitalo.
Giedrė Kaminskaitė-Salters (g. 1978 m.) – Pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė nuo 2019 m. sausio 8
dienos. Išsilavinimas: Mastrichto universiteto (Nyderlandai) teisės mokslų daktarė; BPP Law School
(Jungtinė Karalystė) advokato diplomas; Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė) tarptautinių santykių
magistrė; Londono ekonomikos mokykla (Jungtinė Karalystė) tarptautinių santykių bakalaurė. Dalyvavimas
kitų įmonių veikloje:
− Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Vokiečių g. 10-403, Vilnius,
Lietuva, kodas 125745184, Globėjų tarybos narė;
− „Telia Danmark A/S“, Holmbladsgade 139, 2300 Kopenhaga, Danija, kodas 20367997, l.e.p Verslo
klientų vadovė.
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Giedrė Kaminskaitė-Salters „Telia Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5
proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Andrius Šemeškevičius (g. 1976 m.) – Technologijų infrastruktūros vadovas nuo 2014 m. rugpjūčio 18
dienos. Išsilavinimas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinierinės informatikos bakalauras ir
magistras. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Andrius Šemeškevičius turi 8761 „Telia Lietuva“ akciją ir tai
sudaro 0,0015 proc. bendro Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų
daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Daina Večkytė (g. 1971 m.) – Finansų vadovė nuo 2022 m. liepos 4 dienos. Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo
universiteto Vadybos administravimo bakalaurė ir Finansų ir bankininkystės magistrė. Kitų įmonių veikloje
nedalyvauja. Daina Večkytė „Telia Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5
proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Ramūnas Bagdonas (g. 1974 m.) – Žmogiškųjų išteklių vadovas nuo 2014 m. birželio 1 dienos. Išsilavinimas:
Vytauto Didžiojo universiteto (Lietuva) verslo administravimo ir vadybos magistras; „Baltic Management
Institute (BMI)“ (Lietuva) verslo vadybos (EMBA) magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
− Personalo valdymo profesionalų asociacijos, Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius, Lietuva, kodas
300563101, valdybos pirmininkas.
Ramūnas Bagdonas „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Jis neturi kitų akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5
proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Daiva Kasperavičienė (g. 1968 m.) – Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė nuo 2019 m. sausio 25 dienos.
Išsilavinimas – Vilniaus Universiteto teisės magistrė. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Daiva Kasperavičienė
„Telia Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės
kapitalo.
Vaida Jurkonienė (g 1971 m.) – Rinkodaros vadovė nuo 2022 m. liepos 1 dienos. Išsilavinimas: Kauno
technologijos universiteto verslo administravimo (pagal Norvegijos verslo mokyklos (Norwegian Business
School) BI programą) bakalaurė ir ekonomikos magistro studijos. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Vaida
Jurkonienė „Telia Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors
įmonės kapitalo.
Birutė Eimontaitė (g. 1983 m.) – Komunikacijos vadovė nuo 2019 m. sausio 1 dienos. Išsilavinimas: Vilniaus
universiteto Komunikacijos ir informacijos bakalaurė ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto magistrė. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Birutė Eimontaitė „Telia Lietuva“ akcijų neturi ir
neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Vytautas Bučinskas (g. 1974 m.) – Verslo užtikrinimo ir transformacijos vadovas nuo 2017 m. gruodžio 15
dienos. Išsilavinimas: Kauno technologijos universiteto (Lietuva) gamybos vadybos bakalauras ir marketingo
magistras ir „Baltic Management Institute (BMI)“ (Lietuva) verslo vadybos (EMBA) magistras. Dalyvavimas
kitų įmonių veikloje:
− Kibernetinio saugumo tarybos narys (Lietuva);
− Asociacijos „Infobalt“, A. Goštauto g. 8-313, LT-01108 Vilnius, Lietuva, kodas 122361495,
Kibernetinio saugumo grupės pirmininko pavaduotojas.
Vytautas Bučinskas „Telia Lietuva“ akcijų neturi ir neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc.
kokios nors įmonės kapitalo.
2022 m. sausį–birželį Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų,
kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas.

Darbuotojai
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

2022-06-30
2 050
1 904

2021-06-30
2 124
1 963

Pokytis (%)
(3,5)
(3,0)
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Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus, neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys
darbuotojai, o ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius.
2022 m. pradžioje Kolektyvinė Bendrovės kaip darbdavio, ir Bendrovės darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo
profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, sutartis, pasirašyta 2020 m. sausio 10 d., pratęsta dar dvejiems
metams. Remiantis Darbo kodekso reikalavimais tam, kad sutartis galiotų visiems Bendrovės darbuotojams
(ne tik profesinių sąjungų nariams), 77 proc. darbuotojų dalyvavo balsavime ir 98 proc. balsavusiųjų pritarė
naujajai Kolektyvinei sutarčiai. Kolektyvinės sutarties sąlygos visiems Bendrovės darbuotojams galiojo nuo
2020 m. vasario 1 dienos.
Daugiau informacijos apie Kolektyvinės sutarties sąlygas bei Personalo ir Atlygio politikas pateikta 2021 m.
Bendrovės metiniame pranešime.
2022 m. „Telia Lietuva“ gavo apdovanojimą kaip Geidžiamiausias darbdavys („Verslo žinios“) ir
Patraukliausias darbdavys (CVmarket.lt).

Atsakingų asmenų patvirtinimas
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 vadovė Daina Večkytė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame Telia Lietuva, AB šešių
mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2022 m. birželio 30 d., pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir
veiklos apžvalga, Bendrovės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama,
aprašymu.

Dan Strömberg
Vadovas

Daina Večkytė
Finansų vadovė
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