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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastabos

Gruodžio 31 d. pasibaigę metai
GRUPĖ
BENDROVĖ
2005
2004
2005
2004
(perskaičiuota)

Įprastinė veikla
Pelnas už metus iš tęsiamos veiklos
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Dividendų, gautų iš dukterinių įmonių,
eliminavimas
Asocijuotų įmonių rezultato dalis
Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto
nurašymas
Kito pelno ir nuostolių eliminavimas
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimo
eliminavimas
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai

9
12

83 683
24 964
247 970

33 642
6 910
290 816

139 994
21 516
233 459

37 313
5 571
273 875

14

(95)

(419)

(57 757)
-

(11 478)
-

7

514
(10 835)

3 779
(8 077)

287
(8 946)

3 546
(5 336)

(3 563)
687
(1 734)

(1 018)
5 760
1 026

2 757
(3 871)
672
163

7 171
(732)
5 569
680

14
5
8

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus
dukterinių įmonių įsigijimo ir pardavimo efektą):
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių
laikotarpių pajamos
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Sumokėtos palūkanos
Sumokėti mokesčiai

306
17 893

5 858
23 052

(745)
24 490

4 199
25 940

15 756
375 546
(721)
(32 842)

(1 161)
360 168
(17 726)
(66 802)

6 436
358 455
(706)
(27 244)

17 645
363 963
(17 535)
(61 553)

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos

341 983

275 640

330 505

284 875
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FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS
1

Bendroji informacija
AB „Lietuvos telekomas” (toliau – Bendrovė) įregistruota kaip akcinė bendrovė 1997 m. birželio 16 d. Bendrovė
įsikūrusi Lietuvos sostinėje – Vilniuje. Bendrovės buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius,
Lietuvos Respublika.
Nuo 2000 m. birželio 16 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, o
tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais (TDP), kurie padengti Bendrovės akcijomis, prekiaujama Londono
vertybinių popierių biržoje.
Bendrovės akcininkų struktūra 2005 m. gruodžio 31 d. buvo tokia:

„Amber Teleholding A/S“ (pagrindinė patronuojanti įmonė –„TeliaSonera AB ”)
„East Capital Asset Management”
UAB „Lintel” (nuosavos akcijos, 20 pastaba)
Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybės turto fondo
Kiti akcininkai (įskaitant TDP)

Akcijų skaičius

Dalis, %

488 947 656
54 985 111
38 095 242
16 719 602
216 165 149

60,00
6,75
4,67
2,05
26,53

814 912 760

100,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu ,,Dėl atlyginimo piliečiams už valstybės
išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais",
Valstybės turto fondo turimos akcijos yra naudojamos piliečiams atlyginti už visuomeniniam naudojimui
nusavintą nekilnojamąjį turtą.
Pagrindinė Bendrovės veikla apima fiksuotojo vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio telefoninio ryšio, įskaitant
internetą ir duomenų perdavimą, paslaugų tiekimą verslo ir privatiems klientams Lietuvos Respublikoje.
Žemiau nurodytos asocijuotos įmonės ir dukterinės įmonės, kurios buvo apskaitytos Grupės konsoliduotoje
finansinėje atskaitomybėje:
Nuosavybės dalis, %
2005 m.
2004 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Dukterinė/
asocijuota įmonė

Įsteigimo
šalis

UAB „Lietuvos
telekomo verslo
sprendimai”

Lietuva

100%

100%

Iki 2005 m. gegužės 1 d. ši dukterinė įmonė aptarnavo
Bendrovės didžiausius verslo klientus, teikdama
telekomunikacijų paslaugas. Po šios datos dauguma
dukterinės įmonės darbuotojų buvo perkelti į Bendrovę ir
dukterinė įmonė nutraukė savo veiklą ir šiuo metu nevykdo
jokios veiklos.

UAB ,,Lintel”

Lietuva

100%

100%

Teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei Ryšių
centro paslaugas. UAB „Lintel” valdo dalį Bendrovės turto
ir nuosavų akcijų.

Veikla
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Dukterinė/
asocijuota įmonė

Įsteigimo
šalis

UAB ,,Comliet”

Lietuva

Nuosavybės dalis, %
2005 m.
2004 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
100%

100%

Veikla
UAB „Comliet” specializuojasi išorinių teritorinių ir vidaus
telekomunikacijų, taip pat kitų vidaus inžinerinių tinklų
statyboje.
2005 m. gruodį ši dukterinė įmonė pardavė visą jai
priklausančių „Telegrupp AS ” (Estija) akcijų dalį – 55 proc.
2006 m. sausio 31 d. dukterinė įmonė Bendrovei pardavė 95
proc. OOO „Comliet Kaliningrad” (Kaliningrado sritis,
Rusijos Federacija) kapitalo dalį. Bendrovei vis dar priklauso
100 proc. dukterinės įmonės UAB „Comliet sprendimai”
(Lietuva) akcijų. 2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet
sprendimai” Bendrovei pardavė 5% OOO „Comliet
Kaliningrad” kapitalo dalį.
2005 m. gruodžio 22 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl jai
priklausančių 100 proc. UAB „Comliet” akcijų pardavimo
„Eltel Group Corporation” (Suomija). Pardavimo sandoris
užbaigtas 2006 m. vasario 28 d. (žr. 33 pastabą).

UAB „Voicecom”

Lietuva

100%

100%

2005 m. gruodį UAB „Voicecom” perėmė iš UAB
„Comliet” teisę teikti judriojo analoginio korinio radijo ryšio
paslaugas, statyti ir eksploatuoti judriojo analoginio korinio
(NMT-450 standarto) radijo ryšio nacionalinį tinklą.

UAB ,,Baltic Data
Center“

Lietuva

60%

60%

Dukterinė įmonė teikia informacinių technologijų paslaugas
Grupei bei tretiesiems asmenims.

UAB ,,Verslo
portalas”

Lietuva

30%

30%

Ši asocijuota įmonė šiuo metu likviduojama.

UAB ,,TietoEnator
Consulting”

Lietuva

26%

26%

Didžioji dalis šios asocijuotos įmonės akcijų priklauso Oyj
,,TietoEnator”. Ši asocijuota įmonė Grupei bei tretiesiems
asmenims teikia informacinių technologijų konsultacijų
paslaugas.

VšĮ ,,Lietuvos
telekomo sporto
klubas”

Lietuva

100%

100%

Ši įmonė remia moterų krepšinio komandą. 2005 m. gruodį
įmonė pardavė savo teises ir įsipareigojimus, susijusius su
sveikatingumo centro veikla Savanorių prospekte, Vilniuje,
tačiau ji vis dar turi sveikatingumo centrą, įsikūrusį P. Lukšio
g-vėje, Vilniuje (žr. 7 pastabą).

UAB „MicroLink
Lietuva”

Lietuva

100%

-

2005 m. lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. akcijų
informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės UAB
„MicroLink Lietuva”. 2006 m. kovo 2 d. Bendrovė pardavė
visas UAB „MicroLink Lietuva” akcijas (žr. 33 pastaba).

UAB „Baltijos
kompiuterių
akademija”

Lietuva

100%

-

2005 m. lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. akcijų IT
mokymo paslaugas teikiančios įmonės UAB „Baltijos
kompiuterių akademija”. 2006 m. kovo 2 d. Bendrovė
pardavė visas UAB „Baltijos kompiuterių akademija” akcijas
(žr. 33 pastabą).
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2

Pagrindiniai apskaitos principai
Žemiau pateikiami pagrindiniai paskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengta ši konsoliduota finansinė
atskaitomybė. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip.

2.1

Rengimo pagrindas
Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui
Europos Sąjungoje, ir pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengtus Tarptautinių apskaitos
standartų valdybos. Visi Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, parengti Tarptautinių apskaitos
standartų valdybos (TASV) ir galiojantys šios konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimo dieną,
patvirtinti taikymui Europos Sąjungoje pagal Europos Komisijos nustatytą patvirtinimo procedūrą, išskyrus
Tarptautinį apskaitos standartą Nr. 39 „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“. Vadovaujantis
Apskaitos reguliavimo komiteto rekomendacijomis, Komisija patvirtino Reglamentus 2086/2004 ir 1864/2005,
reikalaujančius, kad visos listinguojamos įmonės nuo 2005 m. sausio 1 d. pradėtų taikyti TAS Nr. 39, išskyrus
tam tikras jo nuostatas dėl pagrindinių indėlių portfelio apsidraudimo sandorių.
Kadangi Bendrovei neturi įtakos reikalavimai, susiję su portfelio apsidraudimo sandoriais, kurių nereikalauja
ES priimta TAS Nr. 39 versija, pridedama finansinė atskaitomybė atitinka tiek Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikymui Europos Sąjungoje, tiek Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus, parengtus TASV.
Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos
apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinės
atskaitomybės dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms. Nors šie vertinimai
remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis
nuo šių vertinimų.
Naujų ar peržiūrėtų standartų ir interpretacijų paskelbimas
Nuo 2005 m. sausio 1 d. Grupei įsigaliojo tam tikri nauji TFAS. Žemiau aprašyti nauji ar pakeisti standartai ar
interpretacijos, kurie yra arba ateityje taps aktualūs Grupės vykdomai veiklai, taip pat jų įtaka Grupės apskaitos
principams. Visi apskaitos principų pakeitimai buvo pritaikyti retrospektyviai, atliekant 2004 m. sausio 1 d.
nepaskirstyto pelno koregavimus, jeigu kitaip nenurodyta žemiau.
TAS Nr. 1 (peržiūrėtas 2003 m.) „Finansinės atskaitomybės pateikimas”. Dabar Bendrovė ir Grupė priskiria
visus finansinius įsipareigojimus, kurių atžvilgiu Grupė neturi besąlyginės teisės atidėti jų įvykdymą ne mažiau
kaip 12 mėnesių po balanso parengimo dienos, trumpalaikiams įsipareigojimams. Mažumos dalis dabar
apskaitoma nuosavybėje ir Grupė pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaito pelną ar nuostolį už laikotarpį bei
parodo šio pelno ar nuostolio sumos paskirstymą straipsniams „mažumos dalies akcininkams priskirtinas pelnas
(nuostolis)” ir „patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas pelnas (nuostolis)”. Šioje finansinėje
atskaitomybėje atlikti tam tikri nauji informacijos atskleidimai bei pateikimo pakeitimai, kurių reikalauja
peržiūrėti standartai.
TAS Nr. 8 (peržiūrėtas 2003 m.) „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas”.
Bendrovė ir Grupė dabar taiko visus neprivalomus apskaitos politikos keitimus retrospektyviai. Palyginamieji
praėjusio laikotarpio skaičiai koreguojami vadovaujantis naujais apskaitos principais. Visos reikšmingos klaidos
taisomos retrospektyviai pirmoje finansinėje atskaitomybė po šių klaidų nustatymo. Bendrovė ir Grupė
nenustatė jokių reikšmingų klaidų savo ankstesnių laikotarpių finansinėse atskaitomybėse.
TAS Nr. 16 (peržiūrėtas 2003 m.) „Ilgalaikis materialusis turtas”. Likutinė vertė dabar apibrėžiama, kaip
suma, kurią pagal Bendrovės ir Grupės vertinimus ji gautų šiuo metu už turtą, jeigu turtas jau būtų tokio
amžiaus ir būklės, kurių tikimasi, kad jis būtų savo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje. Grupė dabar pašalina iš
atskaitomybės pakeistos ilgalaikio materialiojo turto dalies apskaitinę vertę ir kapitalizuoja turto, kuris pakeitė
ankstesnįjį, savikainą. Ankstesnė TAS Nr. 16 versija nenumatė turto dalių pašalinimo iš atskaitomybės principo,
o vietoj to, joje numatytas visų papildomų sąnaudų pripažinimo principas neleido kapitalizuoti turto, kuris
pakeitė ankstesnįjį, savikainos. Visi apskaitos principų pakeitimai, atlikti atsižvelgiant į peržiūrėtą TAS Nr. 16,
apskaityti retrospektyviai ir neturėjo jokios įtakos Grupės ir Bendrovės turto apskaitinei vertei.
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2.1

Rengimo pagrindas (tęsinys)
TAS Nr. 17 (peržiūrėtas 2003 m.) „Nuoma”. Peržiūrėtas Tas Nr. 17 taikomas retrospektyviai visiems nuomos
atvejams vadovaujantis pereinamosiomis standarto nuostatomis. Visi apskaitos principų pakeitimai, atlikti pagal
peržiūrėtą TAS Nr. 17, apskaityti retrospektyviai ir neturėjo jokios įtakos apskaitinei vertei Grupės ir Bendrovės
finansinėje atskaitomybėje.
TAS Nr. 21 (peržiūrėtas 2003 m.) „Užsienio valiutų kursų pasikeitimų įtaka rezultatams”. Sąvoka „funkcinė
valiuta” pakeitė sąvoką „vertinimo valiuta”, tačiau jos reikšmė iš esmės nepasikeitė. Peržiūrėto TAS Nr. 21
poveikis taikytas retrospektyviai. Visi apskaitos principų pakeitimai, atlikti pagal peržiūrėtą TAS Nr. 21,
apskaityti retrospektyviai ir neturėjo jokios įtakos apskaitinei vertei Grupės ir Bendrovės finansinėje
atskaitomybėje.
TAS Nr. 24 (peržiūrėtas 2003 m.) „Susijusių šalių atskleidimai”. Susijusių šalių apibrėžimas buvo išplėstas ir
finansinėje atskaitomybėje buvo atlikti papildomi atskleidimai, kurių reikalauja peržiūrėtas standartas.
TAS Nr. 27 (peržiūrėtas 2003 m.) „Konsoliduota ir nekonsoliduota finansinė atskaitomybė” ir TAS Nr. 28
(peržiūrėtas 2003 m.) „Investicijos į asocijuotas įmones”. Ankstesnės TAS Nr. 27 ir TAS Nr. 28 versijos leido
įvertinti investicijas į asocijuotas ir dukterines įmones pagal vieną iš trijų galimų būdų patronuojančios įmonės
nekonsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje. Taikant įsigijimo savikainą, nuosavybės metodą arba apskaitant
kaip parduoti turimą finansinį turtą. Peržiūrėti TAS Nr. 27 ir TAS Nr. 28 reikalauja taikyti savikainą arba TAS
Nr. 39 visoms investicijoms, apskaitytoms nekonsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje. Bendrovė apskaitė
investicijas į asocijuotas ir dukterines įmones savikaina. Visi apskaitos principų pakeitimai dėl peržiūrėto TAS
Nr. 27 ir TAS Nr. 28 apskaityti retrospektyviai (30 pastaba).
TAS Nr. 33 (peržiūrėtas 2003 m.) „Vienai akcijai tenkantis pelnas”. TAS Nr. 33 buvo peržiūrėtas, siekiant
pateikti papildomas gaires ir iliustracinius pavyzdžius pasirinktiems sudėtingiems atvejams. Šios papildomos
gairės neturėjo jokios įtakos Grupės apskaitos principams.
TAS Nr. 36 (peržiūrėtas 2004 m.) „Turto vertės sumažėjimas”. Dabar Grupė ir Bendrovė mažiausiai kartą per
metus atlieka vertės sumažėjimo patikrinimus prestižui, nematerialiajam turtui, kuris dar nepradėtas naudoti, bei
nematerialiajam turtui, kurio naudingo tarnavimo laikas yra neribotas. Prestižui taikomas „iš apačios į viršų ir iš
viršaus į apačią” metodas buvo pakeistas paprastesniu metodu. Nuo įsigijimo datos prestižas priskiriamas
kiekvienam iš įsigyjančios įmonės pinigų srautus kuriančių vienetų arba vienetų grupėms, kurie tikėtina, kad
gaus naudos iš sinergijų, atsiradusių dėl verslo sujungimo. Kiekvienas vienetas ar grupė vienetų, prie kurių
priskiriamas prestižas, yra žemiausias lygis ne didesnis už segmentą, kuriame prestižas analizuojamas. Prestižo
vertės sumažėjimo atstatymas dabar yra draudžiamas. Peržiūrėtame TAS Nr. 36 pateikti paaiškinimai, susiję su
tam tikrų naudojimo vertės elementų apskaičiavimu, neturėjo jokios įtakos šiai finansinei atskaitomybei. Dabar
vadovybė vertina pagrįstumą prielaidų, kuriomis pagrįstos Bendrovės ir Grupės dabartinės pinigų srautų
prognozės, tirdama priežastis, dėl kurių atsiranda skirtumai tarp ankstesnių pinigų srautų prognozių ir faktinių
pinigų srautų. Peržiūrėtas TAS Nr. 36 taikomas vadovaujantis standarto pereinamosiomis nuostatomis prestižui
ir nematerialiajam turtui, įsigytam per verslo sujungimą, dėl kurio sutartis sudaryta 2004 m. kovo 31 d. ar
vėliau, ir visam kitam turtui perspektyviuoju būdu nuo 2005 m. sausio 1 d.
TAS Nr. 38 (peržiūrėtas 2004 m.) „Nematerialusis turtas”. Peržiūrėtas TAS Nr. 38 taikomas perspektyviuoju
būdu vadovaujantis jo pereinamosiomis nuostatomis. Pakeisti apskaitos principai taikomi verslo sujungimo
metu įgytam nematerialiajam turtui, kuomet sutartis dėl verslo sujungimo sudaryta 2004 m. kovo 31 d. ar
vėliau, ir visam kitam nematerialiajam turtui, įsigytam 2005 m. sausio 1 d. ar vėliau. Dabar nematerialusis turtas
apima turtą, kuris atsirado dėl sutartyje numatytų ar kitų juridinių teisių, nežiūrint į tai, ar šios teisės gali būti
perduodamos ar atskiriamos. Pripažinimo kriterijus, susijęs su ekonominės naudos gavimo tikimybe, dabar
laikomas visada patenkintu nematerialiajam turtui, kuris buvo įgytas atskirai arba verslo sujungimo būdu.
Grupės apskaitos principai buvo koreguoti, siekiant įvesti nematerialiojo turto su neribotu tarnavimo laiku
sąvoką, kuri egzistuoja tuomet, kai, remiantis visų svarbių veiksnių analize, nenumatoma jokia konkreti riba
laikotarpio, per kurį numatoma, kad turtas kurs grynuosius pinigų srautus. Toks nematerialusis turtas nėra
amortizuojamas, tačiau tikrinama, ar nesumažėjusi jo vertė mažiausiai kartą per metus. Grupė iš naujo įvertino
savo nematerialiojo turto naudingą tarnavimo laiką vadovaujantis TAS Nr. 38 pareinamosiomis nuostatomis.
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AB ,,LIETUVOS TELEKOMAS”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
UŽ 2005 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS
(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)
2.1

Rengimo pagrindas (tęsinys)
TAS Nr. 39 (peržiūrėtas 2003 m.) „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas”. Sąvoka „suteiktos
paskolos ir gautinos sumos” buvo pakeista į „paskolos ir gautinos sumos”. Ši grupė nuo šiol apima suteiktas ar
nupirktas paskolas ir gautinas sumas arba vekselius, kurie nekotiruojami aktyvioje rinkoje. Nuo šiol Grupė ir
Bendrovė pirminio pripažinimo metu gali priskirti bet kurią finansinę priemonę prie tų, kurios įvertinamos
tikrąja verte, o tikrosios vertės pasikeitimus pripažinti pelne arba nuostolyje. Vėlesni perklasifikavimai į arba iš
grupės „apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolį” yra draudžiami.
Grupė ir Bendrovė pakeitė savo apskaitos principus dėl finansinio turto pašalinimo iš finansinės atskaitomybės.
Pagal pirminį TAS Nr. 39 pašalinimas iš finansinės atskaitomybės rėmėsi keliomis sąvokomis. Peržiūrėtame
TAS Nr. 39 išliko dvi pagrindinės rizikų ir teikiamos naudos bei kontrolės sąvokos, tačiau jame išaiškinta, kad
rizikos ir teikiamos naudos perdavimo įvertinimas yra svarbesnis už kontrolės perdavimo įvertinimą. Nuo šiol
Grupė ir Bendrovė taiko papildomas TAS Nr. 39 gaires dėl to, kaip nustatyti tikrąsias vertes taikant vertinimo
metodus ir kaip įvertinti vertės sumažėjimą grupės paskolų, gautinų sumų ar investicijų laikomų iki termino
pabaigos, kurios dar negali būti identifikuojamos jokioje atskiroje turto grupėje. Vadovaujantis standarto
pereinamosiomis nuostatomis peržiūrėti apskaitos principai taikomi retrospektyviai, išskyrus išaiškintas
pašalinimo iš finansinės atskaitomybės taisykles, kurios taikomos perspektyviai nuo 2004 m. sausio 1 d. Nors
tai leidžia daryti standartas, Grupė ir Bendrovė nebuvo iš naujo priskyrusi jokių finansinių priemonių prie
„apskaitomų tikrąja verte per pelną ar nuostolį” ar „turimų parduoti” grupių pirminio peržiūrėto TAS Nr. 39
taikymo dieną.
TFAS Nr. 3 (parengtas 2004 m.) „Verslo sujungimai”. Grupė taiko TFAS Nr. 3 pereinamąsias nuostatas ir
apskaito visus verslo sujungimus, dėl kurių sutartis sudaryta 2004 m. kovo 31 d. ar vėliau ir kurie patenka į
TFAS Nr. 3 taikymo apimtį, taikydama pirkimo metodą. Šiems sandoriams Grupė pakeitė savo apskaitos
principus, susijusius su pirkimo metodo taikymu: (i) nuo šiol Grupė atskirai pripažįsta įsigijimo dieną
įsigyjamos įmonės neapibrėžtuosius įsipareigojimus, jeigu jų tikroji vertė gali būti patikimai įvertinta; ir (ii)
identifikuojamas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai nuo šiol įvertinami jų tikrąja verte,
nepriklausomai nuo mažumos dalies. Grupė nustojo skaičiuoti amortizaciją prestižui nuo 2005 m. sausio 1 d.
Sukaupta amortizacijos suma buvo eliminuota kartu su susijusiu prestižo savikainos sumažėjimu 2005 m. sausio
1 d. Nuo šiol kasmet arba atsiradus vertės sumažėjimo požymiams taip pat kiekvieno tarpinio balanso
parengimo dieną tikrinama, ar nesumažėjusi prestižo vertė.
TFAS Nr. 5 (parengtas 2005 m.) „Pardavimui skirtas turtas ir nutraukta veikla”. Grupė taiko TFAS Nr. 5
perspektyviai, vadovaujantis šio standarto pereinamosiomis nuostatomis, ilgalaikiam turtui (ar parduodamo
turto grupėms), kuris atitinka kriterijus, pagal kuriuos gali būti priskiriamas pardavimui skirtam turtui, ir veiklai,
kuri atitinka kriterijus, pagal kuriuos gali būti priskiriama „nutrauktai veiklai”, po 2005 m. sausio 1 d. Grupės
apskaitos principai nuo šiol apibūdina pardavimui skirtą turtą, kaip turtą, kuris iš esmės atgautinas pardavimo
sandorio metu, o ne per jo nuolatinį naudojimą. Atsižvelgiant į tam tikras išimtis, pavyzdžiui finansinio turto
atžvilgiu, turtas ar parduodamo turto grupės, kurie priskirti parduoti skirtam turtui, nuo šiol vertinami apskaitine
verte arba tikrąja verte, atėmus pardavimo sąnaudas, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Toks turtas
nebenudėvimas ir apskaitomas atskirame balanso straipsnyje.
Naujai paskelbti apskaitos standartai
Naujų apskaitos principų taikymas vadovaujantis naujais apskaitos standartais ir interpretacijomis, kurie
įsigaliojo nuo 2006 m. sausio 1 d., neturės reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės 2005 m. gruodžio 31 d.
skaičiams, nurodytiems šioje finansinėje atskaitomybėje. Paskelbti tam tikri nauji standartai ir interpretacijos,
kuriuos privaloma taikyti Grupės ir Bendrovės ataskaitiniams laikotarpiams, prasidėsiantiems nuo ar po 2006
m. sausio 1 d., ar vėlesniems laikotarpiams, tačiau kurių įmonė dar nėra pritaikiusi anksčiau laiko:
TAS Nr. 19 (Pakeitimas) – „Išmokos darbuotojams” (įsigalioja nuo 2006 n. sausio 1 d.) TAS Nr. 19
pakeitimas nustato papildomą galimybę pripažinti nuosavybės nepaskirstytojo pelno straipsnyje visą aktuarinį
pelną ar nuostolius, dėl planuose nustatytų išmokų pasibaigus darbo santykiams. Jis taip pat reikalauja atskleisti
informaciją apie nustatytų išmokų planus ir paaiškina apskaitą, susijusią su sutartimis dėl keleto darbdavių
plano ir dalyvaujančių darbdavių. Vadovybė apsvarstė šį TAS Nr. 19 pakeitimą ir padarė išvadą, kad jis nėra
aktualus Grupei ar Bendrovei.
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2.1

Rengimo pagrindas (tęsinys)
TAS Nr. 21 (Pakeitimas) – Grynosios investicijos į užsienyje veikiančias įmones” (įsigalioja nuo 2006 m.
sausio 1 d.) Pakeitimas reikalauja valiutų perskaičiavimo skirtumus, susijusius su piniginiu vienetu, kuris
sudaro dalį atskaitomybę rengiančios įmonės grynųjų investicijų į užsienyje veikiančią įmonę dalį, pradžioje
pripažinti konsoliduotos finansinės atskaitomybės atskirame nuosavybės straipsnyje. Šis reikalavimas
taikytinas, nepriklausomai nuo piniginio vieneto valiutos ir nuo to, ar piniginis vienetas atsirado dėl sandorio su
atskaitomybę rengiančia įmone ar bet kuria jos dukterine įmone. Vadovybės nuomone, šis pakeitimas neturės
reikšmingos įtakos finansinei atskaitomybei. Šios finansinės atskaitomybės parengimo dieną šis pakeitimas
nebuvo patvirtintas taikymui ES.
TAS Nr. 39 (Pakeitimas) –„Prognozuojamų sandorių tarp grupės įmonių pinigų srautų apsidraudimo
sandorių apskaita” (įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.) Šis pakeitimas leidžia traktuoti labai tikėtino sandorio
tarp grupės įmonių užsienio valiutos riziką kaip apsidraudimo objektą konsoliduotoje finansinėje
atskaitomybėje, su sąlyga, kad: (a) sandorio valiuta yra kita negu įmonės, sudariusios šį sandorį, funkcinė
valiuta; ir (b) užsienio valiutos rizika turės įtakos konsoliduotam pelnui ar nuostoliui. Šis pakeitimas nėra
aktualus Grupės ir Bendrovės vykdomai veiklai, kadangi Grupė ir Bendrovė neturi sandorių tarp grupės įmonių,
kuriuos galima būtų traktuoti kaip apsidraudimo objektus 2005 m. ir 2004 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoje
finansinėje atskaitomybėje.
TAS Nr. 39 (Pakeitimas) – „Tikrosios vertės pasirinkimo sandoriai” (įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.) Šiuo
pakeitimu pakeičiamas finansinių priemonių, priskirtų prie tikrąja verte apskaitomų per pelną ar nuostolį,
apibrėžimas ir apribojama galimybė priskirti finansines priemones prie šios grupės dalies. Vadovybės nuomone,
šis pakeitimas neturėtų turėti reikšmingos įtakos finansinių priemonių klasifikavimui, kadangi Grupė ir
Bendrovė turėtų sugebėti laikytis pakeistųjų kriterijų dėl finansinių priemonių apskaitomų tikrąja verte per
pelną ar nuostolį priskyrimo. Grupė ir Bendrovė taikys šį pakeitimą metiniams laikotarpiams, prasidėsiantiems
nuo 2006 m. sausio 1 d.
TAS Nr. 39 ir TFAS Nr. 4 pakeitimai – „Finansinių garantijų sutartys” (įsigalioja nuo 2006 m sausio 1 d.)
Šis pakeitimas reikalauja, kad išduotos finansinės garantijos, išskyrus tas, kurios anksčiau patvirtintos įmonės
kaip draudimo sutartys, pradžioje būtų pripažįstamos jų tikrąja verte, o vėliau didesniąja verte iš: (a)
neamortizuoto susijusių gautų ir ateinančių laikotarpių mokesčių likučio, arba (b) išlaidų, reikalingų
įsipareigojimui įvykdyti balanso dieną. Vadovybė apsvarstė šį TAS Nr. 39 pakeitimą ir padarė išvadą, kad jis
nėra aktualus Grupei ar Bendrovei.
TFAS Nr. 1 (Pakeitimas) – „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą” ir
TFAS Nr. 6 (Pakeitimas) „Mineralinių išteklių tyrinėjimas ir vertinimas” (įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.)
Šie pakeitimai nėra aktualūs Grupės ar Bendrovės vykdomai veiklai, kadangi Grupė ir Bendrovė nevykdo
mineralinių išteklių tyrinėjimo ir vertinimo.
TFAS Nr. 6 „Mineralinių išteklių tyrinėjimas ir vertinimas” (įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.) TFAS Nr. 6
nėra aktualus Grupės ar Bendrovės vykdomai veiklai.
TFAS Nr. 7 – „Finansinės priemonės: atskleidimas” ir jį papildantis TAS Nr. 1 „Finansinės atskaitomybės
pateikimas – kapitalo atskleidimas“ pakeitimas (įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.) TFAS Nr. 7 nustato
naujus atskleidimus, kurie pagerina informaciją apie finansines priemones. Jis reikalauja atskleisti kokybinę ir
kiekybinę informaciją apie rizikas, kylančias iš finansinių priemonių, taip pat nustato minimalius informacijos
atskleidimus apie kredito riziką, likvidumo riziką ir rinkos riziką, įskaitant jautrumo rinkos rizikai analizę. Šis
standartas pakeičia TAS Nr. 30 „Bankų ir panašių finansinių institucijų informacijos atskleidimas finansinėje
atskaitomybėje” bei informacijos atskleidimo reikalavimus, numatytus TAS Nr. 32 „Finansinės priemonės:
atskleidimas ir pateikimas”. TAS Nr. 1 pakeitimas nustato naujus informacijos atskleidimus apie įmonės
kapitalo lygį bei apie tai, kaip ji valdo savo kapitalą. Šiuo metu Grupė ir Bendrovė vertina, kokios įtakos turės
naujasis TFAS ir TAS Nr. 1 pakeitimas informacijos atskleidimams jų finansinėje atskaitomybėje. Grupė ir
Bendrovė taikys TFAS Nr. 7 ir TAS Nr. 1 pakeitimą nuo 2007 m. sausio 1 d.
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2.1

Rengimo pagrindas (tęsinys)
TFAS IK Interpretacija Nr. 4 „Nustatymas, ar susitarimas turi lizingo požymių” (įsigalioja nuo 2006 m.
sausio 1 d.) TFAS IK Interpretacija Nr. 4 reikalauja nustatyti, ar susitarimas yra lizingas ar turi lizingo
požymių, kurie remsis susitarimo dalyku. Ji reikalauja įvertinti, ar (a) susitarimo įvykdymas priklauso nuo
konkretaus turto vieneto ar vienetų naudojimo ir (b) ar susitarimas numato teisę naudoti turtą. Nenumatoma,
kad TFAS IK Interpretacijos Nr. 4 įgyvendinimas pakeis bet kurių Grupės ir Bendrovės dabartinių susitarimų
apskaitą.
TFAS IK Interpretacija Nr. 5 „Teisės kylančios iš dalyvavimo eksploatavimo nutraukimo, atstatymo ir
aplinkos sutvarkymo fonduose” (įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.) TFAS IK Interpretacija Nr. 5 nėra aktuali
Grupės ir Bendrovės vykdomai veiklai, kadangi Grupė ir Bendrovė nedalyvauja eksploatavimo nutraukimo,
atstatymo ir aplinkos sutvarkymo fonduose.
TFAS IK Interpretacija Nr.6 – „Įsipareigojimai, atsirandantys dėl dalyvavimo specifinėje rinkoje – elektrinės
ir elektroninės įrangos atliekos“ (galioja metiniams laikotarpiams, prasidėjusiems 2005 m. gruodžio 1 d. ar
vėliau) TFAS IK Interpretacija Nr. 6 nėra aktuali Grupės ar Bendrovės vykdomai veiklai.
TFAS IK Interpretacija Nr. 7, „Perskaičiavimo metodo pagal TAS Nr. 29 taikymas” (įsigalioja nuo 2006 m.
kovo 1 d.) Ši interpretacija paaiškina TAS Nr. 29 taikymą ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo pirmąjį kartą
nustatomos hiperinfliacijos sąlygos. Joje nurodyta, kad TAS Nr. 29 pradžioje turėtų būti taikomas taip, tarytum
visuomet būtų buvusi hiperinfliacijos ekonomika. Be to, ji paaiškina atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimą
laikotarpio pradžios balanse, perskaičiuotame atsižvelgiant į hiperinfliaciją pagal TAS Nr. 29. TFAS IK
Interpretacija Nr. 7 nėra aktuali Grupės vykdomai veiklai. Šios finansinės atskaitomybės parengimo dieną ši
interpretacija nebuvo patvirtinta taikymui ES.
TFAS IK Interpretacija Nr.8 „TFAS Nr. 2 taikymo apimtis” (įsigalioja nuo 2006 m. gegužės 1 d.) Ši
interpretacija paaiškina, ar TFAS Nr. 2 taikomas sandoriams, kuriuose įmonė negali konkrečiai identifikuoti kai
kurių ar visų gautų prekių ar paslaugų. TFAS IK Interpretacija Nr. 8 nėra aktuali Grupės ar Bendrovės vykdomai
veiklai. Šios finansinės atskaitomybės parengimo dieną ši interpretacija nebuvo patvirtinta taikymui ES.
TFAS IK Interpretacija Nr. 9, „Įterptųjų išvestinių priemonių įvertinimas iš naujo" (galioja metiniams
laikotarpiams, prasidėjusiems nuo ar po 2006 m. birželio 1 d.) TFAS IK Interpretacija Nr. 9 išaiškina tam
tikrus aspektus, susijusius su įterptųjų išvestinių priemonių apskaita pagal TAS Nr. 39 „Finansinės priemonės:
pripažinimas ir įvertinimas". Su tam tikromis išimtimis TAS Nr. 39 reikalauja, kad įterptosios išvestinės
priemonės būtų pripažįstamos ir įvertinamos atskirai, kuomet įmonė pirmąjį kartą tampa sutarties šalimi. TFAS
IK buvo paklausta, ar apskaitytos įterptosios išvestinės priemonės turi būti vėliau iš naujo įvertinamos, jeigu
atsirado tam tikrų įvykių. TFAS IK Interpretacijoje Nr. 9 pateikta išvada, kad tokį įvertinimą iš naujo
draudžiama atlikti, nebent būtų pasikeitusios sutarties sąlygos, kurios reikšmingai pakeistų pinigų srautus, ir
šiuo atveju būtų reikalaujama įvertinti iš naujo. TFAS IK Interpretacijoje Nr. 9 nenagrinėjamas sutarčių su
įterptosiomis išvestinėmis priemonėmis įsigijimas verslo sujungimo būdu, taip pat ir jų galimas įvertinimas iš
naujo įsigijimo dieną. TFAS IK Interpretacija Nr. 9 nėra aktuali Bendrovės ir Grupės vykdomai veiklai. Šios
konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimo dieną ši interpretacija nebuvo patvirtinta taikymui ES.

2.2

Grupės apskaita
Dukterinės įmonės
Dukterinės įmonės – tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką, paprastai
kontrolė užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Vertinant, ar Grupė kontroliuoja
kitą įmonę, atsižvelgiama į šiuo metu esamų ar konvertuojamų potencialių balsavimo teisę turinčių akcijų
egzistavimą ir poveikį. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę
ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.
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2.2

Grupės apskaita (tęsinys)
Pirkimo metodas taikomas apskaitant Grupės dukterinių įmonių įsigijimą. Įsigijimo savikaina nustatoma prie
tiesioginių įsigijimo išlaidų pridedant perduoto turto tikrąją vertę, išleistų nuosavybės akcijų vertę bei prisiimtų
įsipareigojimų vertę įsigijimo dieną. Verslo sujungimo būdu įsigytas identifikuojamas turtas ir prisiimti
įsipareigojimai bei neapibrėžtieji įsipareigojimai pradžioje įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną,
neatsižvelgiant į bet kurios mažumos dalies dydį. Įsigijimo savikainos dalis, viršijanti Grupės įsigytos
dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies tikrąją vertę, yra apskaitoma kaip prestižas. Jeigu
įsigijimo savikaina yra mažesnė už Grupės įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies
tikrąją vertę, skirtumas pripažįstamas tiesiai pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių yra eliminuojami.
Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, išskyrus tuos atvejus, kai sandoriai pateikia perduoto turto vertės
sumažėjimo įrodymą. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų užtikrintas
nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais.
Sandoriai ir mažumos dalies akcininkai
Grupė traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip sandorius su šalimis, esančiomis išorinėmis
Grupės atžvilgiu. Iš pardavimų mažumos dalies akcininkams Grupė gauna pelną ar nuostolį, kurie apskaitomi
pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pirkimų iš mažumos dalies akcininkų rezultate atsiranda prestižas, kurį sudaro
skirtumas tarp bet kokio sumokėto atlygio bei dukterinės įmonės grynojo turto apskaitinės vertės atitinkamos
įsigytos dalies.
Asocijuotos įmonės
Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja. Paprastai
reikšminga įtaka užtikrinama turint nuo 20% iki 50% akcijų, turinčių balsavimo teisę. Investicijos į asocijuotas
įmones yra apskaitomos taikant nuosavybės metodą ir pradžioje pripažįstamos įsigijimo savikaina. Grupės
investiciją į asocijuotą įmonę įtraukiamas prestižas (atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo
nuostolius), nustatomas įsigijimo metu.
Grupei tenkanti įsigytos asocijuotos įmonės pelno ar nuostolių dalis po įsigijimo pripažįstama pelno (nuostolių)
ataskaitoje, o Grupei tenkanti rezervų pasikeitimų dalis po įsigijimo pripažįstama rezervuose. Investicijos
apskaitinė vertė yra koreguojama visų po įsigijimo datos įvykusių pasikeitimų suma. Jeigu Grupei tenkanti
asocijuotos įmonės nuostolių dalis yra lygi arba viršija investicijos įsigijimo vertę, įskaitant bet kokias kitas
negarantuotas gautinas sumas, Grupė nuostolių toliau nebepripažįsta, išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė
įsipareigojimus arba atliko mokėjimus, susijusius su asocijuotos įmonės įsipareigojimų įvykdymu.
Nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės ir jos asocijuotos įmonės yra eliminuojamas iki Grupės turimos
investicijos dalies asocijuotoje įmonėje. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, jeigu sandoris nėra
perleisto turto vertės sumažėjimo įrodymas. Asocijuotų įmonių apskaitos principai pakeisti, siekiant užtikrinti jų
nuoseklumą ir atitikimą Grupės taikomiems apskaitos principams

2.3

Užsienio valiutų perskaičiavimas
Funkcinė ir pateikimo valiuta
Kiekvienos Grupės įmonės finansinėje atskaitomybėje parodyti straipsniai įvertinti pirminės ekonominės
aplinkos, kurioje konkreti įmonė vykdo veiklą, valiuta (toliau – funkcinė valiuta). Konsoliduota finansinė
atskaitomybė pateikta Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrovės funkcinė valiuta.
2002 m. sausio 31 d. litas buvo susietas su JAV doleriu santykiu 4 litai už 1 JAV dolerį. 2002 m. vasario 1 d. litas
buvo persietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą.
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2.3

Užsienio valiutų perskaičiavimas (tęsinys)
Sandoriai ir likučiai
Sandoriai užsienio valiuta perskaičiuojami į funkcinę valiutą naudojant valiutų kursus, galiojančius sandorių
atlikimo dieną. Pelnas ir nuostolis, atsirandantys vykdant atsiskaitymus, susijusius su šiais sandoriais, bei
perskaičiuojant piniginius turto bei įsipareigojimų likučius, įvertintus užsienio valiutomis, apskaitomi pelno
(nuostolių) ataskaitoje.
Grupės įmonės
Visų grupės įmonių (kurių nė vienos valiuta nepriskirtina hiperinfliacijos ekonomikai), kurių funkcinė valiuta
skiriasi nuo pateikimo valiutos, rezultatai ir finansinė padėtis perskaičiuojami į pateikimo valiutą tokia tvarka:
(i) kiekviename pateiktame balanse nurodytas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami taikant laikotarpio
pabaigos kursą, galiojantį to balanso parengimo dieną;
(ii) kiekvienoje pateikiamoje pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytos pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos
taikant vidutinius valiutos kursus (nebent šis vidutinis kursas neatitinka sandorių dieną galiojančių kursų
sukaupto poveikio, tuomet pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos taikant sandorio dieną galiojančius valiutų
kursus); ir
(iii) visi atsiradę valiutų perskaičiavimo skirtumai pripažįstami atskirame nuosavybės straipsnyje.
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, atsiradę perskaičiuojant grynąsias investicijas į užsienyje veikiančias įmones
ir paskolas nuosavybėje konsolidavimo metu. Pardavus užsienyje veikiančią įmonę, valiutų perskaičiavimo
skirtumai, kurie buvo pripažinti nuosavybėje, pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip dalis pardavimo
pelno ar nuostolio.
Prestižas ir tikrosios vertės koregavimai, atsirandantys įsigijus užsienio įmonę, pripažįstami užsienio įmonės
turtu ir įsipareigojimais ir perskaičiuojami taikant laikotarpio pabaigos kursą.

2.4

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir vertės
sumažėjimo suma.
Žemė nenudėvima. Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą,
nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės per nustatytą naudingo tarnavimo laikotarpį:
Pastatai
Mašinos ir įrengimai
Telefonų stotys, linijos ir kita susijusi telekomunikacijų įranga
Kompiuteriai
Transporto priemonės
Kitas ilgalaikis materialus turtas

10 – 50 metų
5 – 25 metai
4 – 10 metų
3 metai
2 – 10 metų
1 – 25 metai

Jei nustatoma, kad materialiojo turto apskaitinė vertė yra didesnė nei įvertinta atsiperkamoji vertė, turto vertė iš
karto sumažinama iki atsiperkamosios vertės.
Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai tik ji užbaigiama ir
yra parengta jos numatytam naudojimui.
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2.4

Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs
nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėje atskaitomybėje, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Vėliau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo
atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje Grupė iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai
įvertinta. Visos kitos remonto ir priežiūros sąnaudos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per tą
finansinį laikotarpį, kuomet jos buvo patirtos.

2.5

Nematerialusis turtas
Prestižas
Prestižas parodo, kiek Grupės įsigytos dukterinės/asocijuotos įmonės grynojo identifikuojamojo turto dalies
įsigijimo savikaina viršija jo tikrąją vertę įsigijimo dieną. Prestižas, atsiradęs dėl dukterinės įmonės įsigijimo,
apskaitomas kaip nematerialusis turtas. Prestižas, atsiradęs dėl asocijuotos įmonės įsigijimo, apskaitomas
investicijų į asocijuotas įmones straipsnyje. Kiekvienais metais atskirai apskaitytas prestižas peržiūrimas,
siekiant nustatyti, ar nesumažėjusi jo vertė, ir apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptu vertės
sumažėjimo nuostoliu. Prestižo vertės sumažėjimo nuostoliai neatstatomi. Pelnas ar nuostolis, atsiradę dėl
įmonės perleidimo, apima prestižo, susijusio su parduota įmone, apskaitinę vertę.
Prestižas priskiriamas pinigų srautus kuriantiems vienetams, siekiant atlikti jo vertės sumažėjimo testą.
Priskiriama tiems pinigų srautus kuriantiems vienetams ar pinigų srautus kuriančių vienetų grupėms, kurie
tikimasi, kad gaus naudos iš verslo sujungimo, kurio metu atsirado prestižas.
Kitas nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas, iš kurio Grupė ir Bendrovė tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo
savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir vertės sumažėjimo nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per tokius įvertintus ekonominės naudos gavimo laikotarpius:
Licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

2.6

10 metų
3 – 5 metai
5 metai

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas
Turtas, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra neribotas, nėra amortizuojamas ir kasmet arba kai tam tikri
įvykiai ar aplinkybių pasikeitimas rodo, kad jo apskaitinė vertė gali būti nebeatgautina, tikrinamas, ar
nesumažėjusi jo vertė. Turto vertės sumažėjimo nuostolis pripažįstamas ta suma, kuria apskaitinė turto vertė
viršija jo atgautinąją vertę, kuri yra didesnė iš dviejų verčių: turto tikroji vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir
naudojimo vertė. Nustatant turto vertės sumažėjimą, turtas yra sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių
atžvilgiu galima nustatyti atskirus pinigų srautus (pinigų srautus kuriančius vienetus).

2.7

Finansinis turtas
Grupė klasifikuoja savo finansinį turtą į šias grupes: prekybos finansinis turtas, turimas parduoti finansinis
turtas, finansinis turtas laikomas iki termino pabaigos ir gautinos sumos. Klasifikavimas priklauso nuo įsigyto
finansinio turto paskirties. Vadovybė nustato finansinio turto klasifikaciją jo pirmojo apskaitymo metu, o vėliau
peržiūri klasifikaciją kiekvienos atskaitomybės parengimo dieną. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė ir Bendrovė
neturėjo jokių investicijų, kurias galima būtų priskirti turimų parduoti investicijų grupei. Įprastiniai finansinio
turto pirkimai ir pardavimai apskaitomi sandorio dieną.
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2.7

Finansinis turtas (tęsinys)
Finansinis turtas tikrąja verte per pelną ar nuostolį
Ši grupė turi du pogrupius: prekybai skirtas finansinis turtas ir finansinis turtas, parodomas tikrąja verte per
pelną ar nuostolį jį įsigijus. Finansinis turtas priskiriamas prie šios grupės, jeigu jis buvo įsigytas iš esmės
siekiant jį parduoti artimiausiu metu, arba jis buvo priskirtas vadovybės sprendimu. Išvestinės finansinės
priemonės taip pat priskiriamos prie prekybai skirtų priemonių, išskyrus tuos atvejus, jeigu jos naudojamos kaip
apsidraudimo sandoriai. Šiai grupei priskirtas turtas pripažįstamas trumpalaikiu turtu, jeigu šis turtas skirtas
prekybai arba jį numatoma realizuoti per 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos.
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kurioms nustatyti fiksuoti ar apibrėžiami mokėjimai
ir kurios nekotiruojamos aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus,
kuomet jų terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos
prie ilgalaikio turto.
Iki termino pabaigos laikomos investicijos
Iki termino pabaigos laikomos investicijos apima kotiruojamą neišvestinį finansinį turtą su fiksuotais ar
nustatomais mokėjimais ir fiksuotais terminais, kurį Grupė ar Bendrovė ketina ir gali laikyti iki termino
pabaigos.
Vadovybė vadovaujasi savo sprendimais įvertindama, ar finansinis turtas gali būti priskirtas iki termino
pabaigos laikomoms investicijoms, ypatingai vertindama savo ketinimus ir galimybes laikyti šį turtą iki termino
pabaigos. Jeigu Grupė negali laikyti šių investicijų iki termino pabaigos dėl kokių nors kitų nei konkrečių
priežasčių, pavyzdžiui, parduoda nežymią jų dalį prieš termino pabaigą, jai reikės perklasifikuoti visą šią grupę
ir priskirti ją parduoti turimam finansiniam turtui. Dėl to investicijos būtų vertinamos tikrąja verte, o ne
amortizuota savikaina.
Iki termino pabaigos laikomos investicijos apskaitomos amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų
normos metodą, atėmus atidėjimą patirtam vertės sumažėjimo nuostoliui.

2.8

Išvestinės finansinės priemonės – Tikrosios vertės apsidraudimo sandoriai
Išvestinės finansinės priemonės pradžioje pripažįstamos tikrąja verte sutarties pasirašymo dieną ir vėlesniais
laikotarpiais apskaitomos tikrąja verte. Išvestinių priemonių, priskiriamų prie tikrosios vertės apsidraudimo
sandorių ir atitinkančių šių sandorių kriterijus, tikrosios vertės pasikeitimai registruojami pelno (nuostolių)
ataskaitoje drauge su visais apdraustojo turto ar įsipareigojimo, kurie priskirtini prie apdraustosios rizikos,
tikrosios vertės pasikeitimais. Paskolų su fiksuota norma apsidraudimo sandorių, priskiriamų palūkanų normos
rizikai, tikrosios vertės pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės veiklos sąnaudų
straipsnyje. Jeigu apsidraudimo sandoris nebetenkina apsidraudimo sandorių apskaitos kriterijų, apsidraudimo
objekto, kuriam taikomas efektyvios palūkanų normos metodas, apskaitinės vertės koregavimas amortizuojamas
pelno (nuostolių) ataskaitoje per laikotarpį, likusį iki termino pabaigos.

2.9

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones Bendrovės nekonsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones, kurios apskaitomos atskiroje Bendrovės finansinėje
atskaitomybėje, vertinamos savikaina, atėmus atidėjimą vertės sumažėjimui.
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2.10

Nuoma ir lizingas - Grupė yra nuomininkė
Finansinė nuoma
Kuomet Grupė yra nuomininkė pagal finansinės nuomos sutartį, jai perduodama iš esmės visa su turto
nuosavybe susijusi rizika ir nauda, išnuomotas turtas kapitalizuojamas ilgalaikiame materialiajame turte lizingo
pradžioje mažesne iš dviejų verčių: lizingo būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte arba įvertinta
minimalių lizingo įmokų dabartine verte. Nuomos mokestis paskirstomas tarp įsipareigojimų bei finansavimo
sąnaudų taip, kad sudarytų pastovią palūkanų normą likusiam lizingo įsipareigojimų balansui. Atitinkamai,
nuomos mokesčiai, atėmus būsimas finansavimo sąnaudas, yra apskaitomi finansinių skolų straipsnyje. Palūkanos,
tenkančios nuomos mokesčiui, yra apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą lizingo laikotarpį, taikant
efektyvios palūkanų normos metodą. Finansinės nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas yra nudėvimas
per jo naudingą tarnavimo laikotarpį arba per lizingo laikotarpį, jei jis trumpesnis, jeigu Grupė nėra pagrįstai
įsitikinusi, kad jai pereis nuosavybė iki lizingo termino pabaigos. Jeigu pardavimo ar atgalinės nuomos sandorio
rezultatas yra finansinė nuoma, bet koks pardavimo pajamų perviršis ar trūkumas, palyginus su apskaitine verte,
nėra pripažįstamas nedelsiant, o atidedamas bei amortizuojamas per lizingo terminą.
Nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos ir nuosavybės teikiamos naudos dalis,
klasifikuojama kaip nuoma. Nuomos įmokos (atėmus bet kokias iš nuomotojo gautas nuolaidas) pripažįstamos
sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį. Jeigu pardavimo ar atgalinės
nuomos sandorio rezultatas yra nuoma ir yra aišku, kad sandoris buvo nustatytas tikrąja verte, bet koks pelnas ar
nuostolis pripažįstami nedelsiant, išskyrus tuo atvejus, kuomet nuostolis kompensuojamas būsimais nuomos
mokėjimais per laikotarpį, kurį numatoma naudoti turtą. Jeigu pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma,
viršijanti tikrąją vertę, atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kurį numatoma naudoti turtą.

2.11

Atsargos
Atsargos pateikiamos žemesniąja iš dviejų verčių: savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Savikaina
apskaičiuojama vidutinių svertinių kainų metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina bei susiję mokesčiai
(kurių Grupė ir Bendrovė vėliau neatgauna iš mokesčių institucijų), transportavimo, saugojimo bei kitos
sąnaudos, tiesiogiai priskirtinos atsargų įsigijimui. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo
kaina įprastinėmis verslo sąlygomis, atėmus produkcijos užbaigimo bei pardavimo sąnaudas.

2.12

Statybos sutartys
Statybos sutartis – tai sutartis, specialiai sudaryta dėl turto arba turto junginių, glaudžiai tarpusavyje susijusių ir
vienas nuo kito priklausančių pagal projektą, technologiją ir funkcijas, galutinį tikslą ar panaudojimą, statybos.
Kai sutarčių rezultato neįmanoma patikimai įvertinti, pajamos yra pripažįstamos tik tiek, kiek yra patirta sąnaudų ir
yra tikėtina, kad jos bus susigrąžintos. Sutarčių sąnaudos yra pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos
susidarė.
Kai sutarčių rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pajamos ir sąnaudos yra pripažįstamos atitinkamai pajamomis
ir sąnaudomis naudojant užbaigimo metodą. Užbaigimo procentas yra nustatomas pagal santykį tarp jau patirtų
sąnaudų ir įvertintų visų projekto sąnaudų. Kai yra numatoma, kad bendros sutarties sąnaudos viršys bendras
sutarties pajamas, numatomas nuostolis yra pripažįstamas sąnaudomis iš karto.
Per metus patirtos sąnaudos, susijusios su ateities darbais pagal sutartį yra parodomos balanso straipsnyje
nebaigta statyba. Patirtų išlaidų ir pelno (nuostolio), pripažintų pagal kiekvieną sutartį, suma palyginama su
tarpinėmis sąskaitomis iki metų pabaigos. Kai patirtų sąnaudų ir pripažinto pelno (atėmus pripažintą nuostolį)
suma viršija pateiktų sąskaitų sumą, - skirtumas yra apskaitomas kaip gautina iš užsakovo suma pagal statybos
sutartis ir įtraukiamas į gautinas sumas ir išankstinius apmokėjimus. Kai pateiktų sąskaitų suma viršija patirtų
sąnaudų ir pripažinto pelno (atėmus pripažintą nuostolį) sumą – skirtumas yra apskaitomas kaip mokėtina
užsakovams suma pagal statybos sutartis ir yra įtraukiamas į prekybos ir kitas mokėtinas sumas.
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2.13

Gautinos sumos
Gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina, taikant efektyviosios
palūkanų normos metodą, sumažinta atidėjimo vertės sumažėjimui suma. Atidėjimas gautinų sumų vertės
sumažėjimui sudaromas tuomet, kai yra objektyvių įrodymų, jog Grupė ar Bendrovė nesugebės atgauti visų šių
sumų per iš anksto nustatytus terminus. Reikšmingi skolininko finansiniai sunkumai, tikimybė, kad skolininkas
bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų nevykdymas ar uždelsimas – tai
prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo požymiai. Atidėjimo suma yra skirtumas tarp turto apskaitinės vertės
ir įvertintų būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant efektyviąją palūkanų normą, dabartinės vertės.
Atidėjimo suma pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Iš to paties operatoriaus už tinklų sujungimo paslaugas gautinos ir jam mokėtinos sumos yra pateiktos grynąja
verte.

2.14

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai balanse apskaitomi savikaina. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslams, pinigai ir
pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, indėlius iki pareikalavimo bankuose ir kitas trumpalaikes trijų mėnesių
ar trumpesnio termino aukšto likvidumo investicijas.

2.15

Nuosavos akcijos
Kai Bendrovė ar jos dukterinės įmonės įsigyja Bendrovės nuosavų akcijų, Grupės finansinėje atskaitomybėje
sumokėtas atlygis, įskaitant visas priskiriamas neišvengiamas sąnaudas be pelno mokesčio, atimamas iš
akcininkų nuosavybės kaip nuosavos akcijos, kol jos nėra anuliuojamos. Kai tokios akcijos vėliau parduodamos
arba naujai išleidžiamos, sumokėtas atlygis įtraukiamas į akcininkų nuosavybę.

2.16

Paskolos
Paėmimo momentu paskolos apskaitomos gautų lėšų suma, neįtraukiant patirtų sandorio sąnaudų. Vėliau paskolos
apskaitomos amortizuota savikaina; bet koks skirtumas tarp gautų lėšų (neįskaitant patirtų sandorio sąnaudų) ir
išpirkimo vertės pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje per skolinimosi laikotarpį taikant efektyviosios
palūkanų normos metodą.

2.17

Pelno mokestis
Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2004 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos
mokesčių įstatymus.
Be to, pelnui taikomas laikinasis socialinis mokestis, kuris už 2006 ir 2007 metus atitinkamai sudaro 4 proc. ir 3
proc. (9 pastaba).
Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukaupiamos finansinėje atskaitomybėje remiantis finansinės
atskaitomybės sudarymo metu turima informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal
Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams,
susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinio pagrindo ir jų apskaitinės vertės finansinės atskaitomybės
sudarymo tikslams. Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimui naudojami galiojantys pelno mokesčio tarifai.
Pagal Lietuvos įstatymus, mokestiniai nuostoliai perkeliami penkerius metus.
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2.17

Pelno mokestis (tęsinys)
Atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas tokia apimtimi, kokia yra tikėtina, kad ateityje bus gautas
apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams ir perkeliamiems mokestiniams nuostoliams
panaudoti.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengiami tik tuomet, kai tai leidžia Tarptautinis apskaitos
standartas Nr. 12.

2.18

Subsidijos, susijusios su ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu
Subsidijos yra apskaitomos tikrąja verte tuomet, kai yra pakankamai įrodymų, jog subsidija bus gauta ir Grupė ar
Bendrovė atitiks visas jai keliamas sąlygas.
Su ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu susijusios subsidijos balanse apskaitomas prie ilgalaikių
įsipareigojimų, o pelno (nuostolių) ataskaitoje jos pripažįstamos pajamomis pagal tiesinį metodą per to turto
naudingo tarnavimo laikotarpį.

2.19

Atidėjimai
Atidėjimai pripažįstami tuomet, kai dėl praeities įvykių Grupė ar Bendrovė turi dabartinį teisinį arba
konstruktyvų įsipareigojimą, ir kurių įvykdymui Grupei teks išmokėti lėšas bei tokių įsipareigojimų sumą
galima patikimai įvertinti. Kai Grupė ar Bendrovė tikisi, kad atidėjimo suma bus atgauta, tokia atgautina suma
pripažįstama kaip atskiras turtas, bet tik tada, kai dėl to nekyla abejonių.
Atidėjimų restruktūrizacijai sąnaudos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuomet Grupei ar Bendrovei atsiranda
teisinis ar konstruktyvus apmokėjimo įsipareigojimas. Sąnaudos, susijusios su Grupės ar Bendrovės tęsiama
veikla, nėra atidedamos iš anksto.
Atidėjimai įvertinami dabartine verte sąnaudų, kurių tikėtina, kad prireiks įsipareigojimui įvykdyti, naudojant
ikimokestinę diskonto normą, kuri atspindi pinigų laiko vertės ir konkrečiam įsipareigojimui būdingų rizikų
dabartinius rinkos palūkanų normos įvertinimus. Atidėjimo padidėjimas dėl praėjusio laiko pripažįstamas
palūkanų sąnaudomis.

2.20

Pajamų pripažinimas
Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos
Pajamos yra pripažįstamos kai uždirbamos. Telekomunikacijų paslaugų pajamos yra pripažįstamos suteikus
paslaugas, remiantis tinklų ir jų teikiamų galimybių panaudojimu, atėmus pridėtinės vertės mokestį ir su
pardavimais tiesiogiai susijusias nuolaidas. Kitos pajamos yra pripažįstamos pirkėjams perdavus prekes ar
suteikus paslaugas. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupiamos pajamos, kurioms dar nebuvo
išrašytos sąskaitos.
Pajamos iš tinklų sujungimo sukaupiamos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal faktinį ateinančių
skambučių srautą iš įvairių ryšio tinklų operatorių. Sukauptos pajamos koreguojamos pagal faktines pajamas po
to, kai jos suderinamos su atitinkamu ryšio tinklų operatoriumi.
Paslaugų aktyvavimo mokesčiai yra pripažįstami pajamomis, o su jais susijusios išlaidos yra pripažįstamos
sąnaudomis paslaugų aktyvavimo laikotarpiu.
Pagal Bendrovės nustatytas klientų lojalumo programas, klientai turi teisę gauti tam tikras kainų nuolaidas
Bendrovės teikiamoms paslaugoms bei trečiųjų šalių tiekiamoms prekėms. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje Bendrovė formuoja atidėjimą, atsižvelgiant į bendrą įvertintą sukauptų kainų nuolaidų sumą. Šios kainų
nuolaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje traktuojamos, kaip mažinančios pajamas.
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2.20

Pajamų pripažinimas (tęsinys)
Paketuoti sandoriai
Bendrovė siūlo sudaryti tam tikrus sandorius, pagal kuriuos klientas gali įsigyti asmeninį kompiuterį kartu su
nustatyto laikotarpio paslaugų sutartimi. Sudarius paketuotą sandorį, suma, pripažinta pajamomis pardavus
asmeninį kompiuterį, yra kompiuterio tikroji vertė sandorio pakete. Pajamas, susijusias su paslaugų dalimi,
sudaro paslaugų tikroji vertė pakete, kurios pripažįstamos per paslaugų teikimo laikotarpį. Kiekvienos
sudedamosios sandorio dalies tikroji vertė nustatoma remiantis atitinkamos dalies dabartine rinkos kaina, jei ji
būtų sudaryta atskirai. Jei yra rizika, susijusi su gautinų sumų atgavimu iš paketuotų sandorių, Bendrovė taiko
likutinės vertės metodą. Pagal šį metodą Bendrovė nustato įvykdytos sandorio sudedamosios dalies tikrąją
vertę, atimdama nesuteiktos sudedamosios dalies tikrąją vertę iš bendros sutarties sumos. Tuo atveju, kai
sandoriui taikoma nuolaida, ši nuolaida paskirstoma sutarties sudedamosioms dalims taip, kad ji atspindėtų
sudedamųjų dalių tikrąsias vertes.

2.21

Palūkanų pajamos
Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Kuomet sumažėja
gautinos sumos vertė, Grupė ir Bendrovė sumažina jos apskaitinę vertę iki atsiperkamosios vertės, kurią sudaro
įvertinti būsimi pinigų srautai, diskontuoti priemonės pirmine efektyviąja palūkanų norma, ir vėlesniais
laikotarpiais prideda diskontą kaip palūkanų pajamas. Palūkanų pajamos už sumažėjusios vertės paskolas
pripažįstamos taikant pirminę efektyviąją palūkanų normą.

2.22

Dividendų pajamos
Dividendų pajamos pripažįstamos tuomet, kai nustatoma teisė gauti jų apmokėjimus.

2.23

Išmokos darbuotojams
Socialinio draudimo įmokos
Bendrovė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau
– Fondas) pagal nustatytų įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Nustatytų įmokų planas
– tai planas, pagal kurį Bendrovė moka fiksuoto dydžio įmokas į Fondą ir neturi teisinio ar konstruktyvaus
įsipareigojimo toliau mokėti įmokas, jei Fondas neturi pakankamai turto, kad sumokėtų visas išmokas
darbuotojams, susijusias su jų tarnyba dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos
pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų.
Išeitinės išmokos
Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki įprasto išėjimo į pensiją
amžiaus arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais į tokias išmokas. Bendrovė
pripažįsta išeitines išmokas tada, kai ji yra akivaizdžiai įpareigota nutraukti darbo santykius su esamais
darbuotojais pagal detalų oficialų darbo santykių nutraukimo planą be galimybės jo atsisakyti arba įpareigota
mokėti išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos už išėjimą iš darbo savo noru. Jei išeitinės išmokos
tampa mokėtinos vėliau nei per 12 mėnesių nuo balanso datos, jos turi būti diskontuojamos iki dabartinės
vertės.

2.24

Dividendų paskirstymas
Bendrovės finansinėje atskaitomybėje dividendai yra apskaitomi tuo laikotarpiu, kai jie yra patvirtinami
Bendrovės akcininkų.

2.25

Vienai akcijai tenkantis pelnas
Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas vadovautis Tarptautiniu apskaitos standartu Nr. 33.
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2.26

Informacija pagal segmentus
Grupė naudoja savo fiksuotojo ryšio tinklą įvairioms pajamoms gauti (žr. 5 pastabą). Grupė veikia viename
verslo segmente (fiksuotojo ryšio paslaugos) ir viename geografiniame segmente, todėl informacija pagal
segmentus nėra pateikiama.

3

Finansinės rizikos valdymas
Finansinės rizikos faktoriai
Vykdydamos savo veiklą, Grupė ir Bendrovė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika
(įskaitant valiutos kursų riziką ir tikrosios vertės palūkanų normos riziką), kredito rizika, likvidumo rizika ir pinigų
srautų palūkanų normos rizika. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų
nenuspėjamumui ir ji siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams. Grupė
naudoja išvestines finansines priemones, tokias kaip užsienio valiutų sutartis ir palūkanų normos pasikeitimo
sandorius, siekdama apriboti tam tikras rizikas.
Rizikos valdymą atlieka centrinis iždo skyrius (Grupės iždo skyrius) pagal Valdybos patvirtintą politiką. Grupės
iždo skyrius identifikuoja ir įvertina finansines rizikas glaudžiai dirbdami su atskirais Grupės padaliniais.
Valdyba raštu pateikia bendro rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines sritis, kaip užsienio
valiutų kursų svyravimo, palūkanų normų ir kredito riziką bei laisvų lėšų investavimą.
Rinkos rizika: Užsienio valiutos kursų svyravimo rizika
Grupė susiduria su rizika dėl įvairių valiutų kursų svyravimo, daugiausia susijusi su JAV doleriu ir
Specialiosiomis skolinimosi teisėmis (SDR). Užsienio valiutos kursų svyravimo rizika yra kontroliuojama
naudojant pirkimo sutarčių ir skolinių įsipareigojimų užsienio valiutų rizikos apsidraudimo sandorius. Grupės
iždo skyrius yra atsakingas už atvirų pozicijų atskiromis užsienio valiutomis apdraudimą, naudojant paskolas
užsienio valiutomis bei išorinius valiutinius ateities sandorius.
Kredito rizika
Grupėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys
savo įsipareigojimų, yra kontroliuojamos naudojant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras. Piniginiai
sandoriai ir išvestinių finansinių priemonių sandoriai yra sudaromi tik su aukštą kredito reitingą turinčiomis
finansų institucijomis. Grupės politika turi politiką, kuri nustato apribojimus kredito sumoms kiekvienos atskiros
finansų institucijos atžvilgiu.
Likvidumo rizika
Likvidumo rizika valdoma Grupės iždo skyriaus, siekiant išlaikyti minimalų likvidumo lygį, apibrėžtą Grupės iždo
politikoje. Grupės iždo skyrius taip pat centralizuotai tvarko likvidumo paskirstymo klausimus visai Grupei
Pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos rizika
Grupės pajamos ir veiklos pinigų srautai iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje.
Grupės politika numato išlaikyti diversifikuotą skolų portfelį. Pasiskirstymas tarp fiksuotų ir kintamų palūkanų
normų priklauso nuo esamos padėties rinkoje.
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Svarbūs apskaitiniai įvertinimai
Telekomunikacinės įrangos ir programinės įrangos naudingo tarnavimo laikotarpiai
Bendrovė nustato įvertintus naudingo tarnavimo laikotarpius ir susijusį nusidėvėjimą bei amortizaciją savo
telekomunikacinei ir programinei įrangai. Šis įvertinimas remiasi numatomais technologijų ir susijusios
programinės įrangos gyvavimo ciklais. Jis gali žymiai pasikeisti dėl techninių naujovių bei konkurentų veiksmų,
susijusių su balso ir duomenų perdavimu. Priešingai, jeigu nebus jokių reikšmingų technologinių pasikeitimų,
įranga gali būti naudojama ilgiau nei šiuo metu įvertinta.
Atidėjimas investicijų į dukterines ir asocijuotas įmonės vertės sumažėjimui
Įvertindama atidėjimą investicijų į asocijuotas ir dukterines įmonės vertės sumažėjimui Bendrovė vadovaujasi
TAS Nr. 36 reikalavimais. Šiam įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Dukterinės ir asocijuotos
įmonės atsiperkamoji vertė nustatoma kaip jų tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, arba naudojimo vertė,
priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė.
Naudojimo vertės apskaičiavimas paremtas vadovybės patvirtintais finansiniais biudžetais už laikotarpį iki 5
metų. Pinigų srautai viršijantys vadovybės patvirtintus biudžetus ekstrapoliuojami taikant 3 proc. įvertintą
augimo normą, kuri atitinka numatomą rinkos augimą. 12 proc. ikimokestinė diskonto norma buvo taikyta
diskontuojant numatomus pinigų srautus ir ji yra tokia pati, kaip ir ta, kuri naudojama atliekant vertės
sumažėjimo testus kitam Bendrovės turtui. Ikimokestinė diskonto norma apskaičiuota kaip kapitalo vidutinė
svertinė savikaina, darant prielaidą, kad numatoma ikimokestinė rinkos grąža yra 12 proc.
Dukterinės ar asocijuotos įmonės tikroji vertė nustatoma remiantis kaina, numatyta dukterinės ar asocijuotos
įmonės pardavimo sutartyje, sudarytoje rinkos sąlygas atitinkančio sandorio metu, pakoreguota papildomų
sąnaudų suma, kurios būtų priskirtos turto pardavimui. Išsamesnė informacija apie vertės sumažėjimą pateikta
14 pastaboje.
Atidėjimas gautinų sumų vertės sumažėjimui
Atidėjimas gautinų sumų vertės sumažėjimui nustatytas remiantis vadovybės atliktais jų atgautinumo ir terminų
įvertinimais, susijusiais su sumomis, kurios nebus atgautos pagal pradžioje numatytus terminus. Šiam
įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi reikšmingais skolininko finansiniais
sunkumais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų
nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai Bendrovės įvertinimai galėtų žymiai pasikeisti dėl pasikeitusios padėties
rinkoje ar visoje ekonomikoje. Atgautinumo rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio bei veiksmų,
kurių buvo imtasi, siekiant atgauti reikšmingai pradelstas gautinas sumas.
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Pajamos
GRUPĖ
2005
Fiksuotos telefonijos paslaugos
Interneto ir duomenų perdavimo pajamos
Statybos paslaugos
Palūkanų pajamos
Dividendų pajamos ir pajamos dėl dukterinės
įmonės akcinio kapitalo mažinimo
Kitos pajamos

6

2004

BENDROVĖ
2005

2004

530 458
148 787
28 432
3 563

547 228
130 414
29 932
1 018

529 510
149 134
3 871

547 269
131 022
732

22 255

14 386

57 757
14 288

11 478
15 831

733 495

722 978

754 560

706 332

Kitos veiklos sąnaudos
GRUPĖ
2005
Medžiagos, eksploatavimo ir aptarnavimo
sąnaudos
Energijos ir patalpų sąnaudos
Statybos paslaugų sąnaudos (išskyrus sąnaudas,
susijusias su darbuotojais)
Rinkodaros sąnaudos
Gautinų sumų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos

2004

BENDROVĖ
2005

2004

69 146
21 228

64 238
20 035

97 674
29 076

115 989
27 296

19 256
11 376
(4 718)
36 791

20 599
11 656
(3 286)
40 264

9 661
(4 238)
27 696

10 118
(3 719)
33 582

153 079

153 506

159 869

183 266

2005 m. pabaigoje Grupėje pilnu etatu dirbančių darbuotojų skaičius buvo 2 845 (2004 m. – 2 965). 2005 m.
pabaigoje Bendrovėje pilnu etatu dirbančių darbuotojų skaičius buvo 2 070 (2004 m. – 2 098).
7

Kitas pelnas (nuostoliai), grynąja verte
GRUPĖ
2005
Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo
Pelnas iš sveikatingumo centro veiklos
pardavimo
Investicijos laikomos prekybos tikslais
tikrosios vertės pasikeitimo pelnas
Nuostoliai dėl ilgalaikio turto pardavimo
Nuostoliai dėl investicijų dukterinėse įmonėse
pardavimo

2004

BENDROVĖ
2005

2004

12 400

9 205

10 372

6 053

557

-

-

-

241
(616)
(1 747)

(730)
(398)

241
(513)
(1 154)

(717)
-

10 835

8 077

8 946

5 336
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Finansinės veiklos sąnaudos
GRUPĖ
2005
Palūkanų sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) dėl valiutų kursų pasikeitimo

9

2004

BENDROVĖ
2005

2004

(687)
524

(5 760)
(597)

(672)
480

(5 569)
(573)

(163)

(6 357)

(192)

(6 142)

Pelno mokestis
GRUPĖ
2005
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis
Atidėtasis pelno mokestis (24 pastaba)

2004

BENDROVĖ
2005

2004

39 813
(14 849)

30 183
(23 273)

33 854
(12 338)

26 157
(20 586)

24 964

6 910

21 516

5 571

Mokesčių inspekcija bet kuriuo metu per 5-is iš eilės einančius metus po metų, kuriais buvo pateikta mokesčių
deklaracija, pabaigos gali patikrinti buhalterines knygas ir apskaitos įrašus ir apskaičiuoti papildomus
mokesčius bei baudas. Bendrovės ir Grupės vadovybei nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti
potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
Pelno mokestis, apskaičiuotas Bendrovės ir Grupės pelnui prieš apmokestinimą, skiriasi nuo teorinės sumos,
kuri būtų apskaičiuota taikant bazinį pelno mokesčio tarifą, kaip parodyta žemiau:
GRUPĖ
2005
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą ir
asocijuotos įmonės rezultato dalį

2004

BENDROVĖ
2005

2004

108 552

40 133

161 510

42 884

16 283

6 020

24 227

6 433

(240)

432

(8 544)

(292)

Socialinis mokestis: 4% -2006 m., 3% -2007 m.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas nepripažintas
mokestiniams nuostoliams

6 221

-

4 228

-

824

949

-

-

Pelno mokestis nuo dividendų
Pelno mokestis dėl dukterinės įmonės akcinio
kapitalo sumažinimo

(511)

(493)

(776)

(700)

1 500

-

1 500

-

887

2

881

130

24 964

6 910

21 516

5 571

Mokestis taikant 15% tarifą (2004 m. – 15%)
Neapmokestinamos pajamos ir sąnaudos
nemažinančios apmokestinamojo pelno

Kita
Pelno mokestis

2005 m. birželio 7 d. buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos laikinasis socialinio mokesčio įstatymas, kurio
mokesčio bazė yra Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas.
Nustatytas socialinio mokesčio tarifas taikomas 2006 metams - 4 proc., o 2007 metams - 3 proc. Dėl socialinio
mokesčio 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės apskaityti laikinieji skirtumai, kurie pasinaikins 2006 m., bus
apmokestinti 19 proc., o 2007 m. – 18 proc. pelno mokesčio tarifu. Pagal galiojančius įstatymus, 2008 m. ir
vėliau pasinaikinsiantys laikinieji skirtumai bus apmokestinti 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Socialinio
mokesčio poveikio Grupės ir Bendrovės finansinei atskaitomybei analizė pateikta lentelėje aukščiau.
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Vienai akcijai tenkantis pelnas
Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostolis) apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną
(nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų svertinio vidutinio skaičiaus. Grupė neturi finansinių
instrumentų, konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas tenkantis vienai akcijai yra toks pat
kaip ir pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas.
Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidutinis skaičius už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.,
buvo (tūkstančiais): 814 913 (paprastųjų vardinių akcijų) – 38 095 (nuosavų akcijų) = 776 818. Svertinis
vidutinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų už metus, pasibaigusius 2004 m. gruodžio 31 d. buvo 776 818.
GRUPĖ
2005

2004

BENDROVĖ
2005

2004

Grynasis pelnas priskirtinas akcininkams
Pelnas iš tęsiamos veiklos prieš mažumos dalį
Mažumos dalis
Grynasis pelnas iš tęsiamos veiklos priskirtinas
akcininkas
Grynasis pelnas iš nutrauktos veiklos
priskirtinas akcininkas
Grynasis pelnas priskirtinas akcininkams
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis
vidurkis (tūkstančiais)

83 683
(952)

33 642
(1 452)

139 994
-

37 313
-

82 731

32 190

139 994

37 313

390

-

-

-

83 121

32 190

139 994

37 313

776 818

776 818

776 818

776 818

0,11
0,001

0,04
-

0,18
-

0,05
-

0,11

0,04

0,18

0,05

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)
Iš tęsiamos veiklos
Iš nutrauktos veiklos
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)

11

Vienai akcijai tenkantys dividendai
Už 2004 m. ir 2003 m. paskelbti vienai akcijai tenkantys dividendai, neįskaitant nuosavų akcijų, sumokėti 2005
m. ir 2004 m, atitinkamai sudarė 0,13 Lt ir 0,06 Lt. Šios finansinės atskaitomybės patvirtinimo datą dividendai
už 2005 m. nebuvo pasiūlyti ar paskelbti.

12

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto likutį sudaro šis turtas:
GRUPĖ
2005
Ilgalaikis materialusis turtas
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį
materialųjį turtą

2004

BENDROVĖ
2005

2004

721 527

941 018

676 185

809 878

1

9

1

9

721 528

941 027

676 186

809 887
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Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

Žemė ir
pastatai

Kanalai ir
telekomunikacinė
įranga

Kitas
ilgalaikis
materialus
turtas

Nebaigta
statyba

Iš viso

2004 m. sausio 1 d.
Įsigijimo savikaina
Sukauptas nusidėvėjimas

264 205
(75 652)

2 269 063
(1 386 933)

96 950
(64 404)

18 000
(800)

2 648 218
(1 527 789)

Likutinė vertė

188 553

882 130

32 546

17 200

1 120 429

2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Valiutų perskaičiavimo skirtumai
Įsigijimai
Perklasifikavimai
Dukterinės įmonės pardavimas
Perleidimai ir nurašymai
Perkelta iš nebaigtos statybos
Nusidėvėjimas

188 553
228
(126)
(12 433)
869
(8 803)

882 130
1 985
(557)
(3 586)
63 518
(203 823)

32 546
5
2 364
(588)
(194)
(1 799)
8 741
(11 885)

17 200
59 803
(2)
(73 128)
-

1 120 429
5
64 380
(1 273)
(194)
(17 818)
(224 511)

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

168 288

739 667

29 190

3 873

941 018

2004 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo savikaina
Sukauptas nusidėvėjimas

234 420
(66 132)

2 188 661
(1 448 994)

90 534
(61 344)

3 929
(56)

2 517 544
(1 576 526)

Likutinė vertė

168 288

739 667

29 190

3 873

941 018

2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Valiutų perskaičiavimo skirtumai
Įsigijimai
Perklasifikavimai
Dukterinės įmonės pardavimas
Perleidimai ir nurašymai
Perkelta iš nebaigtos statybos
Perkelta į pardavimui skirtą turtą
Nusidėvėjimas

168 288
8 664
589
(31 660)
542
(51 171)
(8 766)

739 667
4 942
(1 158)
(147)
(1 361)
55 165
(1 076)
(183 797)

29 190
1
512
280
(287)
(2 181)
4 360
(4 072)
(9 371)

3 873
60 568
(60 067)
-

941 018
1
74 686
(289)
(434)
(35 202)
(56 319)
(201 934)

86 486

612 235

18 432

4 374

721 527

130 863
(44 377)

2 183 309
(1 571 074)

70 979
(52 547)

4 418
(44)

2 389 569
(1 668 042)

86 486

612 235

18 432

4 374

721 527

GRUPĖ

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
2005 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo savikaina
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė
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Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
BENDROVĖ
2004 m. sausio 1 d.
Įsigijimo savikaina
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė
2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Perkelta iš nebaigtos statybos
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
2004 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo savikaina
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė
2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Perkelta iš nebaigtos statybos
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
2005 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo savikaina
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė

Žemė ir
pastatai

Kanalai ir
telekomunikacinė
įranga

Kitas
ilgalaikis
materialus
turtas

Nebaigta
statyba

Iš viso

142 714
(65 725)

2 229 550
(1 365 041)

61 853
(50 820)

18 000
(800)

2 452 117
(1 482 386)

76 989

864 509

11 033

17 200

969 731

76 988
(10 565)
(127)
869
(5 696)

864 510
765
(3 290)
799
67 712
(200 646)

11 033
6 651
(870)
4 534
(6 648)

17 200
59 774
(73 115)
-

969 731
67 190
(14 725)
672
(212 990)

61 469

729 850

14 700

3 859

809 878

114 781
(53 312)

2 158 370
(1 428 520)

61 722
(47 022)

3 915
(56)

2 338 788
(1 528 910)

61 469

729 850

14 700

3 859

809 878

61 469
8 370
(11 457)
456
542
(5 719)

729 850
445
(1 111)
(1 195)
55 152
(179 115)

14 700
779
(231)
89
4 359
(5 571)

3 859
60 567
(60 053)
-

809 878
70 161
(12 799)
(650)
(190 405)

53 661

604 026

14 125

4 373

676 185

93 735
(40 074)

2 155 266
(1 551 240)

59 016
(44 891)

4 417
(44)

2 312 434
(1 636 249)

53 661

604 026

14 125

4 373

676 185

30

AB ,,LIETUVOS TELEKOMAS”
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
UŽ 2005 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS
(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)
12

Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nusidėvėjimo ir amortizacijos straipsnį sudaro:
GRUPĖ
2005
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
Nematerialiojo turto amortizacija (13 pastaba)
Gautų subsidijų amortizacija (25 pastaba)
Kiti judėjimai

2004

BENDROVĖ
2005

2004

201 934
48 581
(2 545)
-

224 511
68 380
(2 722)
647

190 405
45 599
(2 545)
-

212 990
63 607
(2 722)
-

247 970

290 816

233 459

273 875

2005 m. gruodžio 31 d. į ilgalaikio materialiojo turto straipsnį buvo įtrauktas turtas (telekomunikaciniai kanalai
ir kitas nekilnojamasis turtas), kuris nėra oficialiai įregistruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir
registro valstybės įmonėje. Tokia registracija yra reikalaujama nuosavybės teisei į tokį turtą patvirtinti. 2005 m.
gruodžio 31 d. tokio turto apskaitinė vertė buvo 109,8mln. Lt (2004 m. – 115,7 mln. Lt). Nebuvo jokių praktinių
procedūrų tam, kad įvertinti būsimąsias šio turto registravimo išlaidas. Šį turtą Bendrovė naudoja savo veikloje
ir už jį moka nekilnojamojo turto mokestį. Bendrovės vadovybė neabejoja dėl Bendrovės nuosavybės teisių į šį
turtą. Šiuo metu svarstomas LR Elektroninių komunikacijų įstatymo pakeitimo projektas. Jeigu šis pakeitimas
bus patvirtintas, telekomunikaciniai kanalai bus priskirti kilnojamam turtui, tuomet nebus reikalaujamas šių
kanalų registravimas.
2005 m. Bendrovė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo
laikotarpius. Palyginus su anksčiau šiam turtui nustatytais naudingo tarnavimo laikotarpiais, po šios peržiūros
nusidėvėjimo sąnaudos už 2005 m. padidėjo 1,3 mln. Lt, o amortizacijos sąnaudos už 2005 m. sumažėjo 8,2
mln. Lt
13

Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto likutį sudaro šis turtas:
GRUPĖ
2005
Nematerialusis turtas
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą

2004

BENDROVĖ
2005

2004

40 696
-

83 450
125

37 522
-

78 949
125

40 696

83 575

37 522

79 074
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Nematerialusis turtas (tęsinys)
GRUPĖ
2004 m. sausio 1 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija

Licenci- Programinė
jos
įranga

Prestižas

Kitas
nematerialus turtas

Statomas
turtas

Iš viso

2,575
(1,589)

341,350
(216,172)

20,728
(18,970)

14,263
(6,626)

7,247
-

386,163
(243,357)

986

125,178

1,758

7,637

7,247

142,806

2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigę
metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Perkelta į kitas sąskaitas
Amortizacija

986
(258)

125,178
667
(4)
15,447
(1,264)
(64,135)

1,758
8
(1,164)

7,637
13
(115)
1,037
(23)
(2,525)

7,247
9,742
(16,484)
(298)

142,806
10,430
(119)
(1,287)
(68,380)

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

728

75,889

602

6,024

207

83,450

2,575
(1,847)

353,040
(277,151)

20,106
(19,504)

15,168
(9,144)

505
(298)

391,394
(307,944)

728

75,889

602

6,024

207

83,450

2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę
metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Dukterinės įmonės pardavimas
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimas
Perkelta iš kitų sąskaitų
Perkelta į pardavimui skirtą turtą
Amortizacija

728
(249)

75 889
(45)
2 529
(46)
4 047
30
(41)
(45 798)

602
(602)
-

6 024
9
46
23
(2 534)

207
4 134
(164)
(4 093)
-

83 450
(647)
6 672
(210)
53
(41)
(48 581)

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

479

36 565

-

3 568

84

40 696

2 575
(2 096)

350 571
(314 006)

18 934
(18 934)

14 835
(11 267)

84
-

386 999
(346 303)

479

36 565

-

3 568

84

40 696

Likutinė vertė

2004 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė

2005 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė

Bendrovė turi licenciją teikti fiksuoto, tarpmiestinio ir tarptautinio ryšio paslaugas, apimančias ir duomenų
perdavimą Lietuvoje. Licencija suteikia teisę statyti ir plėsti tinklą minėtų paslaugų teikimui. Licencija buvo
išduota 1997 m. spalio 31 d., pakeista 1998 m. birželį, ir galioja iki 2007 m. spalio 31 d. 2005 m. gruodžio 31 d.
licencijos įsigijimo savikaina buvo 1,7 mln. litų, o sukaupta amortizacija buvo 1,4 mln. litų.
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Nematerialusis turtas (tęsinys)
2005 m. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Voicecom“ perėmė iš UAB „Comliet” 1997 m. spalio 31 d. suteiktą
licenciją eksploatuoti NMT 450 judriojo korinio ryšio tinklą. Licencija galioja iki 2007 m. spalio 31 d. Grupė
naudoja NMT 450 tinklą teikti bevielės vietinės prieigos (WLL) paslaugas vartotojams atokiose vietovėse bei
ryšio palaikymui Grupės vidiniais tikslais. 2005 m. gruodžio 31 d. licencijos įsigijimo vertė buvo 0,9 mln. litų, o
sukaupta amortizacija buvo 0,7 mln. litų.
BENDROVĖ
2004 m. sausio 1 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė
2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Perkelta į kitas sąskaitas
Amortizacija
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
2004 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė
2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Perkelta į kitas sąskaitas
Amortizacija per laikotarpį
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
2005 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė

Programinė
Licencijos
įranga

Kitas
nematerialus
turtas

Statomas
turtas

Iš viso

1 691
(1 043)

321 352
(203 543)

14 156
(6 551)

7 247
-

344 446
(211 137)

648

117 809

7 605

7 247

133 309

648
(169)

117 809
15 888
(1 265)
(60 005)

7 605
(110)
1 037
(23)
(2 509)

7 247
9 721
(16 925)
-

133 309
9 721
(110)
(1 288)
(62 683)

479

72 427

6 000

43

78 949

1 691
(1 212)

332 956
(260 529)

15 047
(9 047)

43
-

349 737
(270 788)

479

72 427

6 000

43

78 949

479
(169)

72 427
(7)
4 047
27
(42 917)

6 000
46
18
(2 513)

43
4 134
(4 093)
-

78 949
4 134
(7)
45
(45 599)

310

33 577

3 551

84

37 522

1 691
(1 381)

329 195
(295 618)

14 716
(11 165)

84
-

345 686
(308 164)

310

33 577

3 551

84

37 522
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Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
GRUPĖ
2005

2004

BENDROVĖ
2005

Metų pradžioje
Asocijuotų įmonių rezultato dalis
Gauti dividendai
Dukterinės įmonės įstatinio kapitalo sumažinimas
Investicijų vertės sumažėjimas
Investicijos perkeltos į pardavimui skirtą turtą
Įnašas dukterinės įmonės nuostoliams padengti

1 294
95
(207)
-

1 173
419
(298)
-

45 583
(3 751)
(5 432)
(2 757)
(7 500)
950

52 754
(7 171)
-

Metų pabaigoje

1 182

1 294

27 093

45 583

2005
3 526
950
(1 719)

2004
560
6 611

2 757

7 171

2004

Bendrovė pripažino (atstatė) vertės sumažėjimo atidėjimą šioms investicijoms:
UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai”
UAB „Voicecom”
UAB „Comliet”

Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones atgautina suma nustatyta kaip tikroji vertė, atėmus pardavimo
sąnaudas, arba naudojimo vertė, priklausomai nuo to, kuri iš jų didesnė. Investicijos į UAB „Comliet” vertės
sumažėjimas buvo atstatytas sumažėjus investicijos savikainai dėl išmokėtų dividendų iš pelno uždirbto prieš
įsigijimą.
15

Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos
GRUPĖ
2005
Iš organizacijų ir gyventojų gautinos sumos
Iš kitų operatorių gautinos sumos
Gautinos sumos iš įmonių, surenkančių
mokesčius už telekomunikacines paslaugas
Atidėjimas vertės sumažėjimui
Sukauptos pajamos iš operatorių
Sukauptos pajamos už kitas suteiktas
telekomunikacijų paslaugas ir parduotą įrangą
Iš anksto apmokėtos sąnaudos ir kitos gautinos
sumos
Gautinos sumos iš susijusių šalių (32 pastaba)
Paskolos dukterinėms įmonėms (32 pastaba)
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2004

BENDROVĖ
2005

2004

82 376
6 750

93 800
18 611

80 578
6 750

85 617
18 743

3 528
(21 753)
4 821

1 202
(27 252)
6 457

3 528
(21 753)
4 821

1 202
(26 554)
6 457

6 907

4 853

6 907

3 171

22 686
1 298
-

11 512
5 523
-

5 130
2 222
46 986

6 944
16 627
11 003

106 613

114 706

135 169

123 210

Investicijos, laikomos iki išpirkimo
Investicijas laikomas iki termino sudaro Lietuvos bankų ir Lietuvos Vyriausybės išleistos obligacijos. Palūkanų
norma, taikoma obligacijoms, buvo 2,40 proc. (2004 m. – 2.32 proc.), o jų terminas vidutiniškai sudaro 78 dienas
(2004 m. – 114 dienų).
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Investicijos laikomos prekybos tikslais
2005 m. gruodį Bendrovė įsigijo Deutsche Bank Platinum IV Euro Sovereign Elite fondo 87,298 akcijų už bendrą
10 mln. eurų (34,5 mln. Lt) sumą. Fondo tikslas – ilgalaikis kapitalo vertės padidėjimas, suteikiant
investuotojams prieigą prie Eurozonos emitentų, turinčių AAA reitingą bei sudarančių Deutsche Bank Euro
Sovereign Elite indeksą. Šį indeksą sudaro labai likvidžios obligacijos, atrinktos pagal strukturizuotą metodiką,
kuri siūlo skaidrią ir objektyvią strategiją. 2005 m. gruodžio 31 d. investicija į šį fondą apskaityta 10,1mln. eurų
(34,8 mln. Lt) tikrąja verte, kuri buvo nustatyta remiantis skelbiamomis kainų kotiruotėmis.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
GRUPĖ
2005
Pinigai kasoje ir banke
Trumpalaikiai indėliai banke
Apriboto naudojimo lėšos

2004

BENDROVĖ
2005

2004

98 875
50 000
726

69 494
18 436
584

82 664
50 000
726

54 274
584

149 601

88 514

133 390

54 858

Palūkanų norma, nustatyta Grupės trumpalaikiams indėliams, laikomiems Lietuvos bankuose, buvo 2,25 proc.
(2004 m. – 1,82 proc.).
Apriboto naudojimo lėšas sudaro AB banke „Hansabankas“ laikomi 0,6 mln. litų (2004 m.- 0,6 mln. litų)
trumpalaikiai indėliai, susiję su šio banko suteiktomis paskolomis Grupės darbuotojams privataus būsto pirkimui
ir remontui finansuoti. Už šiuos indėlius mokamos 0,46 proc. (2004 m. – 0,47 proc.) palūkanos. Apriboto
naudojimo lėšas taip pat sudaro 0,3 mln. Lt (2004 m. – 0 Lt) pinigų suma, laikoma laikinoje indėlio sąskaitoje AB
SEB Vilniaus banke, susijusi su banko Bendrovės vardu suteiktomis garantijomis.
19

Pardavimui skirtas turtas ir nutraukta veikla
2005 m. gruodžio 31 d. Grupė apskaitė turtą skirtą pardavimui, kurį sudarė UAB „Comliet” ir jai 100 proc.
priklausanti dukterinė įmonė UAB „Comliet sprendimai”. 2005 m. gruodžio 31 d. UAB „Comliet” ir UAB
„Comliet sprendimai” buvo pardavimo procese „Eltel Group Corporation”. Šis sandoris užbaigtas 2006 m.
vasario 28 d. (33 pastaba).
Turtas skirtas pardavimui taip pat apima 3 nekilnojamojo turto objektus, kurie pagal sutartį bus parduoti trečiajai
šaliai (5 nekilnojamojo turto objektai parduoti 2005 m.). Minėtos sutarties su trečiąja šalimi pagrindą sudaro
Bendrovės planai statyti naujas biuro patalpas Vilniuje, kas leistų Bendrovei perkelti visas savo tarnybas ir
dukterines įmones į vieną vietą. Pagal galiojančias sutartys pastatai bus perduoti trečiajai šaliai iki 2006 m.
birželio 30 d.
Be to, turtas skirtas pardavimui apima turtą ir įsipareigojimus priskirtinus UAB „MicroLink Lietuva” ir UAB
„Baltijos kompiuterių akademija” turtui.
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Pardavimui skirtas turtas ir nutraukta veikla (tęsinys)
Pagrindinės turto skirto pardavimui grupės:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ

BENDROVĖ

2005

2004

2005

2004

Ilgalaikis materialusis turtas
Investicinis turtas
Prestižas
Kitas nematerialus turtas
Investicijos į dukterines įmones
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Iš anksto apmokėtas pelno mokestis
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

58 342
106
5 553
98
949
1 272
4 689
259
3 561

1 813
-

15 013
-

1 251
-

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti, iš viso

74 829

1 813

15 013

1 251

Pagrindinės grupės įsipareigojimų, tiesiogiai susijusios su turtu, skirtu parduoti:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
2005

BENDROVĖ
2005
2004

2004

Paskolos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Kit mokėtini mokesčiai
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

1 005
9
560
3 017

-

-

-

Įsipareigojimai, tiesiogiai susiję su turtu skirtu
parduoti, iš viso

4 591

-

-

-

2005 m. lapkritį Grupė įsigijo UAB „MicroLink Lietuva” ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija” iš AS
„MicroLink” (Estija), kas sudarė „TeliaSonera” grupės įmonių įvykdyto „MicroLink” grupės įsigijimo dalį. Abi
įsigytos įmonės buvo traktuojamos kaip įsigytos su ketinimu perparduoti. Kaip buvo numatyta, Lietuvos
konkurencijos taryba įpareigojo Bendrovę parduoti UAB „MicroLink Lietuva”. UAB „MicroLink Lietuva” ir
UAB „Baltijos kompiuterių akademija” buvo perparduotos 2006 m. kovo 2 d. (33 pastaba).
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Pardavimui skirtas turtas ir nutraukta veikla (tęsinys)
UAB „MicroLink Lietuva” ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija” veikla buvo laikoma nutraukta. Nutrauktos
veiklos rezultato analizė pateikta žemiau:
Už laikotarpį nuo 2005 m. lapkričio 14 d. iki 2005
m. gruodžio 31 d.
UAB
„Baltijos
UAB
kompiuterių
„MicroLink
akademija“
Iš viso
Lietuva”
Pajamos
Sąnaudos
Veiklos pelnas
Finansinė veikla, grynąja verte
Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Pelnas už laikotarpį iš nutrauktos veiklos

20

3 229
(2 967)
262
(4)
258
-

302
(161)
141
141
(9)

3 531
(3128)
403
(4)
399
(9)

258

132

390

Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos
Įstatinį akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos
akcijos yra pilnai apmokėtos.
2005 m. ir 2004 m. įstatinio kapitalo straipsnyje pasikeitimų nebuvo.
2000 m. birželį per Lietuvos valstybės paskelbtą Bendrovės akcijų pradinį viešąjį pasiūlymą tuomet buvusi UAB
„Lintel” dukterinė įmonė UAB „Lintkom” įsigijo 4,67 proc. Bendrovės akcijų. UAB „Lintkom” turimos AB
„Lietuvos telekomas” akcijos buvo laikomos nuosavomis akcijomis ir Grupės balanse iš nuosavybės buvo atimta
jų pirkimo kaina, lygi 120 mln. Lt.
2004 m. gegužę buvo užbaigtas juridinis UAB „Lintkom” ir UAB „Lintel” sujungimas. Visas UAB „Lintkom”
turtas, įskaitant nuosavas akcijas, ir įsipareigojimai buvo perduoti UAB „Lintel”.
Grupė traktuoja UAB „Lintel” turimas AB „Lietuvos telekomas” akcijas kaip nuosavas akcijas ir 2005 m.
gruodžio 31 d. Grupės balanse jų pirkimo kaina lygi 120 mln. Lt. atimta tiesiai iš nuosavybės.

21

Įstatymų numatytas rezervas
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus įstatymų numatytas rezervas yra privalomas. Kasmetinis
pervedimas sudaro 5 proc. paskirstytino pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir yra privalomas kol rezervas, įskaitant akcijų priedus, pasiekia 10
proc. įstatinio kapitalo. Įstatymų numatytas rezervas gali būti panaudotas tik būsimiesiems nuostoliams padengti.
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Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos
GRUPĖ
2005
Prekybos mokėtinos sumos
Operatoriams mokėtinos sumos
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas
Sukauptos sumos operatoriams
Sukaupti įsipareigojimai
Išvestinės finansinės priemonės (27 pastaba)
Kitos mokėtinos sumos ir ateinančio laikotarpio
pajamos
Sumos mokėtinos susijusioms šalims (32 pastaba)
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BENDROVĖ
2005

2004

2004

32 530
2 405
24 177
4 201
2 224
2 727

30 230
1 847
12 138
285
6 625
7 351

28 082
2 439
17 625
4 212
2 182
2 727

25 546
1 890
10 418
292
2 864
7 351

4 476
3 446

4 451
9 879

3 718
7 656

3 458
18 222

76 186

72 806

68 641

70 041

Paskolos

Trumpalaikės
Ilgalaikių bankų paskolų einamųjų metų dalis
Lizingo įsipareigojimai

Ilgalaikės
Ilgalaikės bankų paskolos
Lizingo įsipareigojimai

Paskolų iš viso

GRUPĖ
2005

2004

BENDROVĖ
2005

2004

7 476
730

6 336
128

7 275
711

6 336
61

8 206

6 464

7 986

6 397

7 863

6 716
274

7 860

6 336
211

7 863

6 990

7 860

6 547

16 069

13 454

15 846

12 944

Bankų paskolos, kurių likutis 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 7,3 mln. litų (2004 m. – 12,7 mln. litų), yra gautos su
Lietuvos Respublikos Vyriausybės garantija.
Paskolų tikrosios vertės atitinka jų apskaitines vertes.
Žemiau pateikiama informacija apie su Grupės paskolomis (išskyrus lizingą) susijusią riziką dėl palūkanų normų
peržiūrėjimo bei laikotarpius, kuriais paskolų palūkanų normos bus peržiūrėtos:
6 mėnesiai ir
mažiau

6-12 mėnesių

1-5 metai

Iš viso

2005 m. gruodžio 31 d.
Iš viso paskolų

7 476

-

-

7 476

2004 m. gruodžio 31 d.
Iš viso paskolų

13 052

-

-

13 052
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Paskolos (tęsinys)
Įvertinus palūkanų normų apsikeitimo sandorius, Grupės paskolų (išskyrus lizingo įsipareigojimus) palūkanų
normos pasikeitimo rizika balanso parengimo dieną buvo tokia:
GRUPĖ
2005
Paskolos iš viso:
− su fiksuota palūkanų norma
− su kintama palūkanų norma

BENDROVĖ
2005

2004

2004

7 476

13 052

7 276

12 672

7 476

13 052

7 276

12 672

Įvertinus palūkanų normų apsikeitimo sandorių įtaką, balanso sudarymo dieną su Grupės paskolomis (išskyrus
lizingo įsipareigojimus) susijusios palūkanų normos buvo šios:
GRUPĖ
2005
Banko paskolos

4,37%

BENDROVĖ
2005

2004
4,18%

4,40%

2004
4,21%

Ilgalaikių paskolų (išskyrus lizingo įsipareigojimus) grąžinimo terminai pateikti žemiau:
GRUPĖ
2005
Tarp 1 ir 2 metų
Tarp 2 ir 5 metų
Po 5 metų

BENDROVĖ
2005

2004

2004

-

6 716
-

-

6 336
-

-

6 716

-

6 336

2005 m. Bendrovė sudarė sutartį su trečiąja šalimi dėl tam tikrų techninių patalpų pardavimo ir atgalinės jų
nuomos. Dviejų patalpų atgalinė nuoma iš esmės atitiko lizingo kriterijus. Likusios pasirašytos lizingo sutartys
yra susijusios su lengvųjų automobilių nuoma.
Bendrovės minimalūs nuomos mokėjimai pagal lizingo sutartis ir jų dabartinės vertės:
Per 1 metus

Tarp 2 ir 5
metų

Po 5 metų

Iš viso

Minimalūs nuomos mokėjimai 2005 m. gruodžio 31 d.
Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas

1 134
(423)

4 514
(1 331)

5 400
(724)

11 048
(2 478)

Minimalių nuomos mokėjimų dabartinė vertė 2005 m.
gruodžio 31 d.

711

3 183

4 676

8 570

Minimalūs nuomos mokėjimai 2004 m. gruodžio 31 d.
Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas

72
(11)

225
(14)

-

297
(25)

Minimalių nuomos mokėjimų dabartinė vertė 2004 m.
gruodžio 31 d.

61

211

-

272
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Paskolos (tęsinys)
Grupės minimalūs nuomos mokėjimai pagal lizingo sutartis ir jų dabartinės vertės:
Per 1 metus

Tarp 2 ir 5
metų

Po 5 m etų

Iš viso

Minimalūs nuomos mokėjimai 2005 m. gruodžio 31 d.
Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas

1 153
(423)

4 518
(1 331)

5 400
(724)

11 071
(2 478)

Minimalių nuomos mokėjimų dabartinė vertė 2005 m.
gruodžio 31 d.

730

3 187

4 676

8 593

Minimalūs nuomos mokėjimai 2004 m. gruodžio 31 d.
Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas

142
(15)

290
(15)

-

432
(30)

Minimalių nuomos mokėjimų dabartinė vertė 2004 m.
gruodžio 31 d.

127

275

-

402

Grupei ir Bendrovei priklausančio turto pagal lizingo sutartis grynoji apskaitinė vertė:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
2005
Patalpos
Lengvieji automobiliai

24

2004

BENDROVĖ
2005

2004

8 339
202

567

8 339
178

229

8 541

567

8 517

229

Atidėtieji pelno mokesčiai
Bendras pasikeitimas atidėtojo pelno mokesčio sąskaitoje buvo toks:
GRUPĖ
2005
Likutis metų pradžioje
Pajamos pelno (nuostolių) ataskaitoje
(9 pastaba)
Perkelta į pardavimui skirtą turtą
Likutis metų pabaigoje

Atidėtasis pelno mokestis, kuris bus atgautas po
daugiau negu 12 mėnesių
Atidėtasis pelno mokestis, kuris bus atgautas per 12
mėnesių

2004

BENDROVĖ
2005

2004

55 149
(14 849)

78 422
(23 273)

39 136
(12 338)

59 722
(20 586)

949

-

-

-

41 249

55 149

26 798

39 136

23 328

35 013

13 637

23 141

17 921

20 136

13 161

15 995

41 249

55 149

26 798

39 136
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Atidėtieji pelno mokesčiai (tęsinys)
Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus Bendrovės investicijos į dukterines įmones atitinka dalyvavimo
kitose įmonėse sąlygas mokestinei lengvatai gauti, todėl atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas nuo į Bendrovę
nepervesto dukterinių įmonių rezultato kuriamas nebuvo.
Pasikeitimai per laikotarpį Grupės atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų sąskaitoje (prieš likučių
sudengimą) pateikiami žemiau:
Investicijų
lengvata

Kiti

Iš viso

110 001
(18 319)

-

110 001
(18 319)

91 682

-

91 682

Mokestinis
nuostolis

Pagreitintas
nusidėvėjimas

Kiti

Iš viso

(779)
-

(51 802)
3 301

(2 271)
169

(54 852)
3 470

779

-

170

949

-

(48 501)

(1 932)

(50 433)

GRUPĖ – atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai
2004 m. gruodžio 31 d.
Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje
2005 m. gruodžio 31 d.

GRUPĖ – atidėtojo pelno mokesčio turtas
2004 m. gruodžio 31 d.
Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių)
ataskaitoje
Perkelta į pardavimui skirtą turtą
2005 m. gruodžio 31 d.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas tai mokestinio nuostolio daliai, kuriai yra tikėtina, kad bus gautas
apmokestinamasis pelnas pakankamas laikiniesiems skirtumams panaudoti. Grupė nepripažino 1,7 mln. Lt (2004
m. – 0,9 mln. Lt) atidėtojo pelno mokesčio turto nuostoliams, kurie gali būti perkeliami, sudengiant su būsimu
apmokestinamuoju pelnu, 2009–2010 metais.
Pasikeitimai per laikotarpį Bendrovės atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų sąskaitoje (prieš likučių
sudengimą) pateikiami žemiau:
Investicijų
lengvata

Kiti

Iš viso

92 889
(15 867)

-

92 889
(15 867)

77 022

-

77 022

Pagreitintas
nusidėvėjimas

Kiti

Iš viso

2004 m. gruodžio 31 d.
Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje

(51 802)
3 301

(1 951)
228

(53 753)
3 529

2005 m. gruodžio 31 d.

(48 501)

(1 723)

(50 224)

BENDROVĖ – atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai
2004 m. gruodžio 31 d.
Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje
2005 m. gruodžio 31 d.

BENDROVĖ – atidėtojo pelno mokesčio turtas
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Atidėtieji pelno mokesčiai (tęsinys)
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengiami tuomet, kai egzistuoja teisinė galimybė
užskaityti gautinus ir mokėtinus ataskaitinio laikotarpio mokesčius. Žemiau pateikiamos sumos, kurios yra
sudengtos prieš jas parodant balanse:
Gruodžio 31 d.
GRUPĖ
2005
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai

25

2004

BENDROVĖ
2005

2004

(50 433)
91 682

(54 852)
110 001

(50 224)
77 022

(53 753)
92 889

41 249

55 149

26 798

39 136

Subsidijos
Subsidijų, susijusių su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimu, pasikeitimai apibendrini žemiau:
GRUPĖ
2005
Likutis 2005 m. sausio 1 d.
Gautos naujos subsidijos
Ateinančio laikotarpio pajamų amortizacija,
atitinkanti susijusį nusidėvėjimą
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.
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2004

BENDROVĖ
2005

2004

9 280
345

11 833
169

9 280
345

11 833
169

(2 545)

(2 722)

(2 545)

(2 722)

7 080

9 280

7 080

9 280

Atidėjimai
Grupė ir Bendrovė suformavo atidėjimą restruktūrizacijos sąnaudoms ir įsipareigojimams, susijusiems su
lojalumo programa. Restruktūrizacijos atidėjimą sudaro darbuotojams mokėtiną kompensacija pagal
restruktūrizacijos planą, patvirtintą Bendrovės. Lojalumo programos įsipareigojimai susiję su privačių klientų
uždirbtais taškais, kuriais galima pasinaudoti norint gauti nuolaidas už paslaugas arba tam tikrus prizus.
Atidėjimas suformuotas remiantis prielaida, kad visi klientų uždirbti taškai bus panaudoti.

GRUPĖ
Likutis 2005 m. sausio 1 d.
Papildomai suformuoti atidėjimai per laikotarpį
Per metus panaudota suma
Suma, susijusi su parduota dukterine įmone
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.

Restruktūrizacijos
atidėjimas

Lojalumo
programos
atidėjimas

Iš viso

83
2 710
(1 393)
-

1 607
3 185
(1 051)
(77)

1 690
5 895
(2 444)
(77)

1 400

3 664

5 064
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Atidėjimai (tęsinys)

BENDROVĖ
Likutis 2005 m. sausio 1 d.
Papildomai suformuoti atidėjimai per laikotarpį
Per metus panaudota suma
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.

Restruktūrizacijos
atidėjimas

Lojalumo
programos
atidėjimas

Iš viso

83
2 710
(1 393)

1 530
3 185
(1 051)

1 613
5 895
(2 444)

1 400

3 664

5 064

Numatoma, kad restruktūrizacijos atidėjimai bus pilnai panaudoti per 2006 m. Lojalumo programos atidėjimai
numatoma, kad bus panaudoti šiais periodais:
Per 1 metus
Po 1 metų

2 000
1 664
3 664

27

Finansinės priemonės
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės paskolos JAV doleriais sudarė 2,5 mln. JAV dolerių arba 7,3 mln. Lt
(2004 m. – 5,0 mln. JAV dolerių arba 12,7 mln. Lt). 2002 m. vasario 1 d. Bendrovė sudarė kelis apsikeitimo
sandorius. Pagal šiuos sandorius Bendrovės gautų paskolų denominavimas buvo pakeistas iš JAV dolerio į eurą.
2005 m. gruodžio 31 d. vieno iš šių sandorių terminas dar nebuvo pasibaigęs.
Balanso parengimo dieną minėtųjų išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė buvo neigiama ir sudarė 2,7 mln.
Lt (2004 m. – 7,4 mln. Lt). Ši suma apskaityta prekybos ir kitų mokėtinų sumų bei sukauptų įsipareigojimų
straipsnyje (žr. 22 pastabą).

28

Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Garantijos
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su banko ir kitomis garantijomis
ir kitais dalykais, kylančiais iš įprastinės veiklos, iš kurių nesitikima, kad atsiras reikšmingi įsipareigojimai.
Įprastinės veiklos sąlygomis Bendrovė yra suteikusi 2,1 mln. Lt garantijų (2004 m. – 1,0 mln. Lt). Bendrovė taip
pat yra suteikusi 0,4 mln. Lt garantijų Bendrovės darbuotojų naudai (2004 m. – 0,2 mln. Lt).
Tyrimai
Lietuvos konkurencijos taryba pradėjo tyrimą, siekiant nustatyti, ar interneto paslaugų rinkoje
nepiktnaudžiaujama monopoline padėtimi, kuris paremtas skundais, gautais iš kitų interneto paslaugų teikėjų
(UAB „MicroLink”, UAB „Baltijos komunikacijos”, UAB „Tele 2”, UAB „Penki kontinentai”, UAB „Elneta” ir
VĮ „Infostruktūra”). Bendrovės vadovybės nuomone, šis tyrimas pasibaigs Bendrovės naudai, todėl 2005 m.
gruodžio 31 d. nebuvo suformuotas joks atidėjimas.
Lietuvos konkurencijos taryba pradėjo tyrimą, susijusį su tariamai klaidinančia Bendrovės Takas iD0 interneto
paslaugos reklama. Lietuvos konkurencijos tarybos nuomone, reklama, skelbianti galimybę susigrąžinti 33 proc.
gyventojų pajamų mokestį nuo sumokėtų sumų 2007-2008 metais, yra klaidinga. Bendrovės vadovybės
nuomone, šis tyrimas pasibaigs Bendrovės naudai, todėl 2005 m. gruodžio 31 d. nebuvo suformuotas joks
atidėjimas.
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Nebalansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikio turto įsigijimo įsipareigojimai
Pagal balanso dienai pasirašytas sutartis, ilgalaikio turto įsigijimo įsipareigojimai, neparodyti finansinėje
atskaitomybėje, buvo šie:

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimai

GRUPĖ
2005

2004

BENDROVĖ
2005

2004

3 389
36

6 346
249

3 029
-

6 346
183

3 425

6 595

3 029

6 529

Įsipareigojimai pagal nuomos sutartis – Grupė yra nuomininkė
Grupė ir Bendrovė pagal nuomos sutartis išsinuomojusi lengvuosius automobilius ir patalpas.
Bendrovė su trečiąja šalimi (nesusijusia su AB „Lietuvos telekomas”) yra sudariusi pardavimo ir atgalinės nuomos
sutartis dėl aštuonių nekilnojamojo turto objektų pardavimo. Penkių nekilnojamojo turto objektų nuosavybė buvo
perduota trečiajai šaliai iki 2005 m. gruodžio 31 d. 2005 m. Bendrovė sudarė atgalinės nuomos sutartį dėl dalies
patalpų, esančių vienoje vietoje nuomos, 2 metų laikotarpiui ir atgalinės nuomos sutartį dėl techninių patalpų
nuomos, esančių keturiose skirtingose vietose, 10 metų laikotarpiui.
Be to, 2005 m. buvo pasirašytos trys patalpų atgalinės nuomos sutartys 2 metų laikotarpiui ir trys techninių patalpų
atgalinės nuomos sutartys 10 metų laikotarpiui, tačiau atgalinė nuoma prasidės tik 2006 m. liepą, po to, kai pastatai
bus perduoti trečiajai šaliai (19 pastaba).
Pasibaigus visų 2-jų metų sutarčių terminui, Bendrovė turi teisę, tačiau ne įsipareigojimą, atnaujinti aukščiau
minėtas nuomos sutartis papildomiems vieneriems metams, mokant sutartą nuomos mokestį, 3 kartus didesnį už
pirminį nuomos mokestį už 2 metų laikotarpį.
Būsimi minimalūs nuomos mokėjimai pagal nuomos sutartis yra šie:
GRUPĖ
2005
Per 1 metus
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus
Po 5 metų

30

2004

BENDROVĖ
2005

2004

4 011
11 637
6 464

610
1 191
24

3 986
11 568
6 464

559
1 043
-

22 112

1 825

22 018

1 602

Apskaitos politikos pakeitimas
2005 m. Bendrovė pradėjo taikyti TAS Nr. 27 (peržiūrėtą 2003 m.) ir Bendrovės finansinėje atskaitomybėje
investicijas į dukterines bei asocijuotas įmones apskaitė įsigijimo savikaina. 2004 m. investicijos į dukterines ir
asocijuotas įmones buvo apskaitytos taikant nuosavybės metodą. Bendrovė apskaitė apskaitos politikos pakeitimą
retrospektyviai. Dėl apskaitos politikos pakeitimo Bendrovės vienai akcijai tenkantis pelnas už 2004 m. padidėjo
nuo 0,04 Lt iki 0,05 Lt. Apskaitos politikos pakeitimas turėjo įtakos šiems balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos
straipsniams:
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Apskaitos politikos pakeitimas (tęsinys)
BENDROVĖ
Pelno (nuostolių) ataskaita
Pajamos
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas
Dukterinių įmonių rezultato dalis prieš apmokestinimą
Asocijuotų įmonių rezultato dalis prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Iš viso
Turtas
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos
pajamos
Iš viso
Nuosavybė
Nuosavos akcijos
Valiutų perskaičiavimo skirtumai
Nepaskirstytasis rezultatas
Iš viso
Įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Iš viso

31

Praėjusį laikotarpį
apskaityta

Pasikeitimas

Perskaičiuotas
likutis

694 854
(131)
502
(6 758)

11 478
(7 171)
131
(502)
1 187
5 123

706 332
(7 171)
(5 571)

151 122

(105 539)

45 583

113 210

10 000
(95 539)

123 210

(120 000)
(33)
345 036

120 000
33
(215 558)
(95 525)

129 478

70 055

(14)
(14)

70 041

Verslo sujungimas
2005 m. lapkričio 14 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva” ir 100 proc. UAB „Baltijos
kompiuterių akademija” akcijų už bendrą 7,513 tūkst. Lt sumą. UAB „MicroLink Lietuva” teikia informacinių
technologijų paslaugas, o UAB „Baltijos kompiuterių akademija” teikia IT mokymų paslaugas. Šis įsigijimas
Grupės pajamos padidino 3 531 tūkst. Lt ir grynąjį pelną padidino 390 tūkst. Lt per laikotarpį nuo 2005 m.
lapkričio 14 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Jeigu įsigijimas būtų įvykęs 2005 m. sausio 1 d., dėl įsigijimo Grupės pajamos padidėtų 16 577 tūkst. Lt, o grynasis
pelnas padidėtų 41 tūkst. Lt.
2005 m. lapkričio 14 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „Fortek informacinės technologijos“ akcijų iš SIA
„MicroLink Latvia”. Tą pačią dieną 100 proc. UAB „Fortek informacinės technologijos“ akcijų buvo parduotos
trečiosioms šalims. Po šio įsigijimo ir pardavimo Grupės ir Bendrovės finansinėje atskaitomybėje buvo pripažintas
1 154 tūkst. Lt nuostolis.
Duomenys apie įsigytą UAB „MicroLink Lietuva” ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija” grynąjį turtą bei
prestižą pateikti žemiau:
Pirkimo suma
Įsigytas grynasis turtas
Prestižas
Pirkimo atlygis
Įsigytų dukterinių įmonių pinigai ir pinigų ekvivalentai
Sumokėti pinigai susiję su įsigijimu

7 513
(1 960)
5 553
7 513
(2 935)
4 578
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Verslo sujungimas (tęsinys)
Turtas ir įsipareigojimai, atsiradę dėl įsigijimo, pateikti žemiau:
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis finansinis turtas
Atsargos
Gautinos sumos
Mokėtinos sumos
Paskolos
Grynasis įsigytas turtas

2 935
2 454
61
106
137
2 427
(2 475)
(3 685)
1 960

Įsigyto turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės atitinka jų balansines vertes. Lietuvos konkurencijos taryba
įpareigojo Bendrovę parduoti įsigytas UAB „MicroLink Lietuva” akcijas. Kadangi iš Lietuvos konkurencijos
tarybos nebuvo gautas leidimas laikyti šias akcijas, šios įmonės buvo laikomos skirtomis parduoti. 2006 m. kovo
2 d. visos UAB „MicroLink Lietuva” ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija” akcijos buvo perparduotos (19 ir
33 pastabos).
Pardavimai
2005 m. gruodžio 30 d. 100 proc. Bendrovei priklausanti dukterinė įmonė UAB „Comliet” pardavė 55 proc.
„Telegrupp AS” akcijų. Parduoto verslo pajamos per 2005 m. sudarė 16 964 tūkst. Lt ir grynasis pelnas sudarė
278 tūkst. Lt, iš kurių 153 tūkst. Lt priskirtina akcininkams ir 125 tūkst. Lt priskirtina mažumos dalies
akcininkams.
Parduotas turtas ir įsipareigojimai pateikti žemiau:
Apskaitinė vertė
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Atsargos
Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos

1 846
435
45
13
498
2 709

Turto iš viso

5 546

Nuosavybė
Paskolos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams

2 523
20
2 926
77

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

5 546

Pinigai gauti iš pardavimo:
Gauti pinigai
Parduotos dukterinės įmonės pinigai ir pinigų ekvivalentai
Gauti pinigai iš pardavimo

1 395
(1 846)
(451)
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Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupė kontroliuojama ,,Amber Teleholding A/S”, kuriai priklauso 60 proc. Bendrovės akcijų. Grupės pagrindinė
patronuojanti įmonė yra ,,TeliaSonera AB”, kurios pagrindinės akcininkės yra Švedijos ir Suomijos Vyriausybės.
Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas:
GRUPĖ

BENDROVĖ

2005

2004

2005

2004

„TeliaSonera AB” ir jos dukterinėms įmonėms,
išskyrus UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel”
AB „Lietuvos telekomas” dukterinėms įmonėms
UAB „TietoEnator Consulting”

15 849
31 860
541

16 799
24 627
867

15 732
30 427
5 131
375

16 799
23 970
11 120
681

Telekomunikacinių ir kitų paslaugų pardavimų iš viso

48 250

42 293

51 665

52 570

Turto ir paslaugų pirkimai:
Turto pirkimai iš:

GRUPĖ

BENDROVĖ

2005

2004

2005

2004

UAB „Comliet” ir jos dukterinių įmonių
UAB „TietoEnator Consulting”

1 467
1 467

3 234
3 234

6 105
1 467
7 572

11 188
2 721
13 909

Paslaugų pirkimai iš:

GRUPĖ
2005

2004

BENDROVĖ
2005

„TeliaSonera AB” ir jos dukterinių įmonių,
išskyrus UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel”
AB „Lietuvos telekomas” dukterinių įmonių
UAB „TietoEnator Consulting”

Turto ir paslaugų pirkimų iš viso

2004

15 741
36 931
4 838
57 510

15 633
39 214
4 587
59 434

15 682
36 337
46 925
4 792
103 736

15 543
38 798
74 490
3 885
132 716

58 977

62 668

111 308

146 625

2005

2004

2005

2004

681
332
36
1 049

1 493
240
63
1 796

681
96
1 230
32
2 039

1 493
108
11 338
49
12 988

Likučiai metų pabaigoje susiję su turto/paslaugų pardavimu/pirkimu:
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš susijusių šalių
Gautinos sumos iš susijusių šalių:
„TeliaSonera AB” ir jos dukterinių įmonių,
išskyrus UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel”
AB „Lietuvos telekomas” dukterinių įmonių
UAB „TietoEnator Consulting”

GRUPĖ

BENDROVĖ
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Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

Sukauptos pajamos iš susijusių šalių:
„TeliaSonera AB” ir jos dukterinių įmonių,
išskyrus UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel”
UAB „TietoEnator Consulting”
Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių iš viso

GRUPĖ

BENDROVĖ

2005

2004

2005

2004

183
66
249
1 298

1 603
2 036
88
3 727
5 523

183
183
2 222

1 603
2 036
3 639
16 627

GRUPĖ
2005

2004

BENDROVĖ
2005

777
1 196
878
2 851

1 189
2 184
1 798
5 171

776
1 162
4 204
871
7 013

Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos susijusioms
šalims
Mokėtinos sumos susijusioms šalims:
„TeliaSonera AB” ir jos dukterinėms įmonėms,
išskyrus UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel”
AB „Lietuvos telekomas” dukterinėms įmonėms
UAB „TietoEnator Consulting”

Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims:
„TeliaSonera AB” ir jos dukterinėms įmonėms,
išskyrus UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel”
UAB „Omnitel” ir jos dukterinėms įmonėms
UAB „TietoEnator Consulting”
Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms šalims iš
viso:

GRUPĖ

2004
1 189
2 141
9 294
1 193
13 817

BENDROVĖ

2005

2004

2005

2004

195
400
595

1 321
3 084
303
4 708

190
394
59
643

1 321
3 077
7
4 405

3 446

9 879

7 656

18 222

Paskolos dukterinėms įmonėms:
BENDROVĖ
2005
Metų pradžioje
Per metus suteiktos paskolos
Sugrąžintos paskolos
Palūkanų sąnaudos
Gautos paskolos
Metų pabaigoje

2004

11 003
53 800
(18 000)
1 594
(1 411)

35 540
(24 537)
106
(106)

46 986

11 003
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Patvirtinta Visuotinio metinio akcininkų
susirinkimo 2006 m. balandžio d.

AB „Lietuvos telekomas” akcininkams
2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė ir toliau buvo didžiausia interneto ir fiksuotojo telefono ryšio
paslaugų teikėja bei duomenų perdavimo, skirtųjų linijų ir kontaktų centro paslaugų teikimo lyderė Lietuvoje. AB
„Lietuvos telekomas” netiesiogiai valdoma didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų įmonės
„TeliaSonera AB“.
Nuo 2003 m. sausio 1 d. AB „Lietuvos telekomas“ kartu su dukterinėmis įmonėmis viešojo fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų rinkose yra pripažintas didelę įtaką
turinčiu operatoriumi.
2005 m. gruodį Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pripažino AB „Lietuvos telekomas“, kaip turinčią didelę įtaką
skambučių užbaigimo viešame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, 2006 m. sausį – didmeninės
plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje, o 2006 m. vasarį – nacionalinio ir tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų
viešojo telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje. Bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama
panaikinti RRT sprendimus dėl AB „Lietuvos telekomas“ pripažinimo turinčiu didelę įtaką skambučių užbaigimo
bei didmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkose ir teismas, kaip reikalavimo užtikrinimo priemonę, sustabdė
RRT įsakymo dėl Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką didmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje
galiojimą.
2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė didžiausią dėmesį skyrė rinkodarai ir pardavimams - ypač
smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms. Buvo tobulinama įmonių grupės struktūra: dėmesys telkiamas į
pagrindinį telekomunikacijų ir IT verslą, atsisakoma ne pagrindinių veiklų. Taip pat buvo pertvarkyti įmonių
grupės pardavimų padaliniai ir įkurti nauji Verslo klientų ir Privačių klientų departamentai.
Praėjusiais metais „Lietuvos telekomas“ išlaikė savo fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalį virš 90 proc., kalbant ir
apie pajamas ir apie vartotojų skaičių. 2005 m. pabaigoje bendras naudojamų telefono linijų skaičius sudarė
798 617 arba 23,4 linijos šimtui Lietuvos gyventojų. Per praėjusius metus buvo įrengta beveik 45 tūkst. naujų
telefono ryšio linijų, o beveik 65 tūkst. buvo išjungta. Mokėjimo planų, kuriuos pasirinko lojalūs AB „Lietuvos
telekomas“ klientai, vartotojų skaičius padidėjo iki 442 tūkstančių. Pokalbių srautas padidėjo 1,9 procento.
2005 m. „DSL takas“ paslaugos vartotojų skaičius padvigubėjo ir viršijo 100 tūkstančių. Bendrovė pasiūlė itin
spartaus interneto planus, sukūrė ir įdiegė belaidžio interneto paslaugą, o vartotojams, kurie pasirašė ilgalaikes
interneto paslaugų teikimo sutartis, pasiūlė įsigyti asmeninį kompiuterį ar nešiojamą kompiuterį už vieną litą.
Taip pat AB „Lietuvos telekomas“ gavo licenciją perduoti antžemines skaitmenines TV programas.
Palyginti su 2004 m. pajamomis, kurios buvo 723 mln. litų, 2005 m. bendros pajamos padidėjo 1,5 proc. arba
10,5 mln. litų ir sudarė 733,5 mln. litų. 2005 m. pelnas, neišskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir
amortizacijos (EBITDA), padidėjo 5,7 proc. – iki 356,7 mln. litų (prieš metus buvo 337,3 mln. litų), o EBITDA
marža siekė 48,6 proc. (2004 m. – 46,7 proc.). 2005 m. pelnas prieš apmokestinimą buvo 108,6 mln. litų (2004 m.
– 40,6 mln. litų), o grynasis laikotarpio pelnas, palyginti su praėjusių metų grynuoju pelnu, kuris buvo 33,6 mln.
litų, padidėjo 2,5 karto ir sudarė 84 mln. litų. 2005 m. grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos buvo 342 mln.
litų (2004 m. – 275,6 mln. litų). Nors buvo išmokėti dividendai (101 mln. litų) ir investuota į finansines
priemones (124 mln. litų), pinigų ir jų ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 2005 m. ilgalaikės investicijos sudarė
74 mln. litų (2004 m. – 75 mln. litų). 2005 m. pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupėje iš viso dirbo 3
005 darbuotojai (įskaitant 94 UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ darbuotojus),
o pilnu etatu dirbančių įmonių grupės darbuotojų skaičius buvo 2 845 (įskaitant 94 UAB „MicroLink Lietuva“ ir
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ darbuotojus).
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AB „Lietuvos telekomas“ - motininė AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonė, klientams siūlo fiksuotojo
telefono ryšio, interneto, duomenų perdavimo ir fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat
priklauso interneto vartai „Takas“.
AB „Lietuvos telekomas“ akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės paprastųjų vardinių
akcijų. 60 proc. „Lietuvos telekomo“ akcijų valdo bendrovės „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber
Teleholding A/S“. 2005 m. pabaigoje „East Capital Asset Management“ turėjo 6,75 proc. Bendrovės akcijų. 2005
m. valstybė, toliau atlygindama Lietuvos piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą Bendrovės
akcijomis, sumažino savo AB „Lietuvos telekomas“ kapitalo dalį nuo 4,56 proc. (2004 m. gruodžio 31 d.) iki 2,05
proc. (2005 m. gruodžio 31 dieną). 4,67 proc. AB „Lietuvos telekomas“ nuosavas akcijas valdo AB „Lietuvos
telekomas“ įmonių grupės narė UAB „Lintel“. 2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ išmokėjo akcininkams 100 986
tūkst. litų dividendų už 2004 metus arba 0,13 lito už vieną akciją.
2006 m. vasario 28 d. „Lietuvos telekomas“ pardavė 2 000 paprastųjų vardinių 5 000 litų nominaliosios vertės
UAB „Comliet“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 10 mln. litų, arba 100 proc. UAB „Comliet“
įstatinio kapitalo. UAB „Comliet“ teikė išorės bei vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinierinių tinklų statybos
paslaugas. 2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido parduoti UAB „Comliet“ akcijas.
Sutartis dėl UAB „Comliet“ akcijų pardavimo Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“ buvo pasirašyta 2005
m. gruodžio 22 d. Šis sandoris taip pat apėmė UAB „Comliet“ dukterinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“
pardavimą (UAB „Comliet“ priklauso 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų).
2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. 2006 m. sausio
31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė AB „Lietuvos telekomas“ atitinkamai 95 proc. ir 5
proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ valdomas dalis. Dabar AB „Lietuvos telekomas“
valdo 100 proc. įmonės „OOO Comliet - Kaliningrad“ akcijų, kurios įstatinis kapitalas sudaro 4 mln. Rusijos
rublių (2006 m. sausio 31 d. tai sudarė 405 664 litus).
2005 m. UAB „Comliet“, iš sukaupto pelno, išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 7 mln. litų dividendų.
UAB „Lintel“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 2 800 000 paprastųjų vardinių 10 litų nominaliosios vertės šios
įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 28 mln. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo) yra
didžiausia kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje, kuri kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių ir turi 4
skambučių centrus. „Lintel“ taip pat teikia paslaugą informacijos telefonu 118, telerinkodaros ir klientų
aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ valdo 4,67 proc. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (nuosavos akcijos). 2005
m. UAB „Lintel“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 50 mln. litų dividendų už 2004 m.
Nuo 2005 m. gegužės 1 d. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ veiklą perėmė AB „Lietuvos telekomas“
Verslo klientų departamentas. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. 2005 m. balandžio 27 d. buvo sumažintas UAB
„Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ įstatinis kapitalas 7 milijonais litų (nuo 8 mln. litų iki 1 mln. litų), o 2005
m. laisvi pinigai buvo išmokėti vieninteliam akcininkui – AB „Lietuvos telekomas“. Dabar AB „Lietuvos
telekomas“ turi 20 000 paprastųjų vardinių 50 litų nominaliosios vertės įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji
vertė sudaro 1 mln. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo. 2005 m. UAB „Lietuvos telekomo verslo
sprendimai“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 1,22 mln. litų dividendų už 2004 m.
2005 m. gruodį UAB „Voicecom“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios
vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 10 tūkst. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio
kapitalo) perėmė iš UAB „Comliet“ teisę eksploatuoti judriojo analoginio korinio NMT-450 standarto radijo ryšio
nacionalinį tinklą.
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UAB „Baltic Data Center“ (AB „Lietuvos telekomas“ priklauso 6 000 paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios
vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 600 tūkst. litų, arba 60 proc. įmonės įstatinio
kapitalo) teikia IT infrastruktūros ir įvairias kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas. 40 proc. UAB „Baltic
Data Center“ akcijų priklauso bendrovei „TietoEnator Oyj“, kuri yra viena iš didžiausių IT paslaugų teikėja
Šiaurės šalyse. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi dukterinę įmonę ,,Baltic Data Center SIA“, kuri veiklos
nevykdo. 2005 m. UAB „Baltic Data Center“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 1 514 tūkst. litų dividendų už
2004 metus.
UAB „TietoEnator Consulting“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 4 160 vardinių 100 litų nominaliosios vertės šios
įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 416 tūkst. litų, arba 26 proc. įmonės įstatinio kapitalo)
Baltijos regiono įmonėms teikia aukštos kokybės, su informacijos technologijomis susijusias konsultavimo
paslaugas. 74 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų priklauso bendrovei „TietoEnator Oyj“. 2005 m. UAB
„TietoEnator Consulting“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 206,5 tūkst. litų dividendų už 2004 metus.
AB „Lietuvos telekomas“ yra vienintelė viešosios įmonės „Lietuvos telekomo“ sporto klubo steigėja. Įmonė
remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių čempionę – „Lietuvos telekomo“ moterų krepšinio komandą. VšĮ
„Lietuvos telekomo“ sporto klubas taip pat valdo sveikatingumo centrą Vilniuje, P. Lukšio g. 34.
2005 m. spalio 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba pritarė ne pagrindinės AB „Lietuvos telekomas“ įmonių
grupės veiklos – sveikatingumo centro Vilniuje, Savanorių pr., ir su juo susijusių patalpų, priklausančių įmonių
grupei, pardavimui. 2005 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ pasirašė
sutartį dėl pastato (sporto rūmų), esančio Vilniuje, Savanorių pr. 28, pardavimo UAB „Minoleta“, o VšĮ
„Lietuvos telekomo“ sporto klubas pasirašė dokumentus dėl teisių ir pareigų bei turto, susijusio su sveikatingumo
ūkine komercine veikla, vykdoma Vilniuje, Savanorių pr. 28, perleidimo UAB „Neo aljansas“ ir UAB
„Minoleta“.
2005 m. lapkritį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 14 000 paprastųjų vardinių 50 litų nominaliosios vertės UAB
„MicroLink Lietuva“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 700 tūkst. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio
kapitalo, ir 1 100 paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios vertės UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų,
kurių bendra nominalioji vertė sudaro 110 tūkst. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo. UAB „MicroLink
Lietuva“ teikia IT sistemų ir privačių tinklų palaikymo bei priežiūros paslaugas, kuria programinės įrangos
sprendimus, o UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ moko IT specialistus.
2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos telekomas“, vykdydamas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
įpareigojimą, susijusį su UAB „MicroLink Lietuva“ įsigijimu, ir gavęs Konkurencijos tarybos pritarimą pirkėjo
kandidatūrai, pasirašė sutartį dėl visų UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų
pardavimo „AS Martinson Trigon“. Abiejų įmonių akcijos buvo parduotos 2006 m. kovo 2 dieną.
AB „Lietuvos telekomas“ turi 6 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominaliosios vertės nuo 2004 m. kovo 18 d.
likviduojamos UAB „Verslo portalas“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 6 tūkst. litų, arba 30 proc.
įmonės įstatinio kapitalo. 70 proc. UAB „Verslo portalas“ akcijų priklauso UAB „Verslo žinios“.
2005 m. gruodžio 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonės (AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB
„Lintel“) ir su trečiąja šalimi pasirašė sutartis, pagal kurias trečioji šalis įsigijo aštuonis Vilniuje esančius AB
„Lietuvos telekomas“ įmonių grupės nekilnojamo turto objektus už 71,9 mln. litų. Pagal sutartis penkių
nekilnojamo turto objektų nuosavybės teisės iš AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės trečiai šaliai perėjo 2005
m. gruodžio 30 d., o likusių trijų pereis 2006 m. birželio 30 dieną. Parduotuose septyniuose objektuose esančius
reikiamus plotus AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė nuomosis iš trečiosios šalies.
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido statyti naują Bendrovės buveinės pastatą Vilniuje,
Lvovo g. 21A, ir patvirtino naują AB „Lietuvos telekomas“ valdymo struktūrą, kuri įsigaliojo 2006 m. kovo 1 d.
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PATVIRTINTA
2006 m. balandžio ..... d.
Eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime

Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaita
AB „Lietuvos telekomas“ akcininkams
2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė ir toliau buvo didžiausia interneto ir
fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėja bei duomenų perdavimo, skirtųjų linijų ir
kontaktų centro paslaugų teikimo lyderė Lietuvoje. AB „Lietuvos telekomas” netiesiogiai
valdoma didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų įmonės „TeliaSonera AB“.
Nuo 2003 m. sausio 1 d. AB „Lietuvos telekomas“ kartu su dukterinėmis įmonėmis
viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų
sujungimo paslaugų rinkose yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi.
2005 m. gruodį Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pripažino AB „Lietuvos
telekomas“, kaip turinčią didelę įtaką skambučių užbaigimo viešame telefono ryšio tinkle,
teikiamame fiksuotoje vietoje, 2006 m. sausį – didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos
rinkoje, o 2006 m. vasarį – nacionalinio ir tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešojo
telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje. Bendrovė kreipėsi į teismą,
prašydama panaikinti RRT sprendimus dėl AB „Lietuvos telekomas“ pripažinimo turinčiu
didelę įtaką skambučių užbaigimo bei didmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkose ir
teismas, kaip reikalavimo užtikrinimo priemonę, sustabdė RRT įsakymo dėl Bendrovės
pripažinimo turinčia didelę įtaką didmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje galiojimą.
2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė didžiausią dėmesį skyrė rinkodarai
ir pardavimams - ypač smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms. Buvo tobulinama įmonių
grupės struktūra: dėmesys telkiamas į pagrindinį telekomunikacijų ir IT verslą, atsisakoma
ne pagrindinių veiklų. Taip pat buvo pertvarkyti įmonių grupės pardavimų padaliniai ir
įkurti nauji Verslo klientų ir Privačių klientų departamentai.
Praėjusiais metais „Lietuvos telekomas“ išlaikė savo fiksuotojo telefono ryšio rinkos
dalį virš 90 proc., kalbant ir apie pajamas ir apie vartotojų skaičių. 2005 m. pabaigoje
bendras naudojamų telefono linijų skaičius sudarė 798 617 arba 23,4 linijos šimtui Lietuvos
gyventojų. Per praėjusius metus buvo įrengta beveik 45 tūkst. naujų telefono ryšio linijų, o

beveik 65 tūkst. buvo išjungta. Mokėjimo planų, kuriuos pasirinko lojalūs AB „Lietuvos
telekomas“ klientai, vartotojų skaičius padidėjo iki 442 tūkstančių. Pokalbių srautas
padidėjo 1,9 procento.
2005 m. „DSL takas“ paslaugos vartotojų skaičius padvigubėjo ir viršijo
100 tūkstančių. Bendrovė pasiūlė itin spartaus interneto planus, sukūrė ir įdiegė belaidžio
interneto paslaugą, o vartotojams, kurie pasirašė ilgalaikes interneto paslaugų teikimo
sutartis, pasiūlė įsigyti asmeninį kompiuterį ar nešiojamą kompiuterį už vieną litą. Taip pat
AB „Lietuvos telekomas“ gavo licenciją perduoti antžemines skaitmenines TV programas.
Palyginti su 2004 m. pajamomis, kurios buvo 723 mln. litų, 2005 m. bendros pajamos
padidėjo 1,5 proc. arba 10,5 mln. litų ir sudarė 733,5 mln. litų. 2005 m. pelnas, neišskaičiavus
palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), padidėjo 5,7 proc. – iki 356,7
mln. litų (prieš metus buvo 337,3 mln. litų), o EBITDA marža siekė 48,6 proc. (2004 m. – 46,7
proc.). 2005 m. pelnas prieš apmokestinimą buvo 108,6 mln. litų (2004 m. – 40,6 mln. litų), o
grynasis laikotarpio pelnas, palyginti su praėjusių metų grynuoju pelnu, kuris buvo 33,6
mln. litų, padidėjo 2,5 karto ir sudarė 84 mln. litų. 2005 m. grynieji pinigų srautai iš
įprastinės veiklos buvo 342 mln. litų (2004 m. – 275,6 mln. litų). Nors buvo išmokėti
dividendai (101 mln. litų) ir investuota į finansines priemones (124 mln. litų), pinigų ir jų
ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 2005 m. ilgalaikės investicijos sudarė 74 mln. litų
(2004 m. – 75 mln. litų). 2005 m. pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupėje iš viso
dirbo 3 005 darbuotojai (įskaitant 94 UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos
kompiuterių akademija“ darbuotojus), o pilnu etatu dirbančių įmonių grupės darbuotojų
skaičius buvo 2 845 (įskaitant 94 UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių
akademija“ darbuotojus).
AB „Lietuvos telekomas“ - motininė AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonė,
klientams siūlo fiksuotojo telefono ryšio, interneto, duomenų perdavimo ir fiksuotojo ryšio
tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai „Takas“.
AB „Lietuvos telekomas“ akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios
vertės paprastųjų vardinių akcijų. 60 proc. „Lietuvos telekomo“ akcijų valdo bendrovės
„TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“. 2005 m. pabaigoje „East Capital
Asset Management“ turėjo 6,75 proc. Bendrovės akcijų. 2005 m. valstybė, toliau atlygindama
Lietuvos piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą Bendrovės akcijomis,
sumažino savo AB „Lietuvos telekomas“ kapitalo dalį nuo 4,56 proc. (2004 m. gruodžio
31 d.) iki 2,05 proc. (2005 m. gruodžio 31 dieną). 4,67 proc. AB „Lietuvos telekomas“
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nuosavas akcijas valdo AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės narė UAB „Lintel“. 2005 m.
AB „Lietuvos telekomas“ išmokėjo akcininkams 100 986 tūkst. litų dividendų už 2004 metus
arba 0,13 lito už vieną akciją.
2006 m. vasario 28 d. „Lietuvos telekomas“ pardavė 2 000 paprastųjų vardinių 5 000
litų nominaliosios vertės UAB „Comliet“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro
10 mln. litų, arba 100 proc. UAB „Comliet“ įstatinio kapitalo. UAB „Comliet“ teikė išorės bei
vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinierinių tinklų statybos paslaugas. 2006 m. vasario
8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido parduoti UAB „Comliet“ akcijas. Sutartis dėl
UAB „Comliet“ akcijų pardavimo Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“ buvo
pasirašyta 2005 m. gruodžio 22 d. Šis sandoris taip pat apėmė UAB „Comliet“ dukterinės
įmonės UAB „Comliet sprendimai“ pardavimą (UAB „Comliet“ priklauso 100 proc.
UAB „Comliet sprendimai“ akcijų).
2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp
AS“ akcijų. 2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė
AB „Lietuvos telekomas“ atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO
Comliet-Kaliningrad“ valdomas dalis. Dabar AB „Lietuvos telekomas“ valdo 100 proc.
įmonės „OOO Comliet - Kaliningrad“ akcijų, kurios įstatinis kapitalas sudaro 4 mln. Rusijos
rublių (2006 m. sausio 31 d. tai sudarė 405 664 litus).
2005 m. UAB „Comliet“, iš sukaupto pelno, išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“
7 mln. litų dividendų.
UAB „Lintel“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 2 800 000 paprastųjų vardinių 10 litų
nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 28 mln. litų,
arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo) yra didžiausia kontaktų centro paslaugų teikėja
Lietuvoje, kuri kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių ir turi 4 skambučių centrus.
„Lintel“ taip pat teikia paslaugą informacijos telefonu 118, telerinkodaros ir klientų
aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ valdo 4,67 proc. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų
(nuosavos akcijos). 2005 m. UAB „Lintel“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 50 mln. litų
dividendų už 2004 m.
Nuo 2005 m. gegužės 1 d. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ veiklą
perėmė AB „Lietuvos telekomas“ Verslo klientų departamentas. Šiuo metu įmonė veiklos
nevykdo. 2005 m. balandžio 27 d. buvo sumažintas UAB „Lietuvos telekomo verslo
sprendimai“ įstatinis kapitalas 7 milijonais litų (nuo 8 mln. litų iki 1 mln. litų), o 2005 m.
laisvi pinigai buvo išmokėti vieninteliam akcininkui – AB „Lietuvos telekomas“. Dabar
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AB „Lietuvos telekomas“ turi 20 000 paprastųjų vardinių 50 litų nominaliosios vertės
įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 1 mln. litų, arba 100 proc. įmonės
įstatinio kapitalo. 2005 m. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ išmokėjo
AB „Lietuvos telekomas“ 1,22 mln. litų dividendų už 2004 m.
2005 m. gruodį UAB „Voicecom“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 paprastųjų
vardinių 100 litų nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė
sudaro 10 tūkst. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo) perėmė iš UAB „Comliet“
teisę eksploatuoti judriojo analoginio korinio NMT-450 standarto radijo ryšio nacionalinį
tinklą.
UAB „Baltic Data Center“ (AB „Lietuvos telekomas“ priklauso 6 000 paprastųjų
vardinių 100 litų nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė
sudaro 600 tūkst. litų, arba 60 proc. įmonės įstatinio kapitalo) teikia IT infrastruktūros ir
įvairias kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas. 40 proc. UAB „Baltic Data Center“
akcijų priklauso bendrovei „TietoEnator Oyj“, kuri yra viena iš didžiausių IT paslaugų
teikėja Šiaurės šalyse. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi dukterinę įmonę ,,Baltic Data
Center SIA“, kuri veiklos nevykdo. 2005 m. UAB „Baltic Data Center“ išmokėjo
AB „Lietuvos telekomas“ 1 514 tūkst. litų dividendų už 2004 metus.
UAB „TietoEnator Consulting“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 4 160 vardinių 100 litų
nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 416 tūkst.
litų, arba 26 proc. įmonės įstatinio kapitalo) Baltijos regiono įmonėms teikia aukštos
kokybės, su informacijos technologijomis susijusias konsultavimo paslaugas. 74 proc.
UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų priklauso bendrovei „TietoEnator Oyj“. 2005 m.
UAB „TietoEnator Consulting“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 206,5 tūkst. litų
dividendų už 2004 metus.
AB „Lietuvos telekomas“ yra vienintelė viešosios įmonės „Lietuvos telekomo“
sporto klubo steigėja. Įmonė remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių čempionę –
„Lietuvos telekomo“ moterų krepšinio komandą. VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas
taip pat valdo sveikatingumo centrą Vilniuje, P. Lukšio g. 34.
2005 m. spalio 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba pritarė ne pagrindinės
AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės veiklos – sveikatingumo centro Vilniuje, Savanorių
pr., ir su juo susijusių patalpų, priklausančių įmonių grupei, pardavimui. 2005 m. gruodžio
30 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ pasirašė sutartį dėl pastato
(sporto rūmų), esančio Vilniuje, Savanorių pr. 28, pardavimo UAB „Minoleta“, o
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VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas pasirašė dokumentus dėl teisių ir pareigų bei turto,
susijusio su sveikatingumo ūkine komercine veikla, vykdoma Vilniuje, Savanorių pr. 28,
perleidimo UAB „Neo aljansas“ ir UAB „Minoleta“.
2005 m. lapkritį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 14 000 paprastųjų vardinių 50 litų
nominaliosios vertės UAB „MicroLink Lietuva“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė
sudaro 700 tūkst. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo, ir 1 100 paprastųjų vardinių
100 litų nominaliosios vertės UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, kurių bendra
nominalioji vertė sudaro 110 tūkst. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo.
UAB „MicroLink Lietuva“ teikia IT sistemų ir privačių tinklų palaikymo bei priežiūros
paslaugas, kuria programinės įrangos sprendimus, o UAB „Baltijos kompiuterių akademija“
moko IT specialistus.
2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos telekomas“, vykdydamas Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos įpareigojimą, susijusį su UAB „MicroLink Lietuva“ įsigijimu, ir gavęs
Konkurencijos

tarybos

pritarimą

pirkėjo

kandidatūrai,

pasirašė

sutartį

dėl

visų

UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų pardavimo
„AS Martinson Trigon“. Abiejų įmonių akcijos buvo parduotos 2006 m. kovo 2 dieną.
AB „Lietuvos telekomas“ turi 6 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominaliosios vertės
nuo 2004 m. kovo 18 d. likviduojamos UAB „Verslo portalas“ akcijų, kurių bendra
nominalioji vertė sudaro 6 tūkst. litų, arba 30 proc. įmonės įstatinio kapitalo. 70 proc.
UAB „Verslo portalas“ akcijų priklauso UAB „Verslo žinios“.
2005 m. gruodžio 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonės
(AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Lintel“) ir su trečiąja šalimi pasirašė sutartis, pagal
kurias trečioji šalis įsigijo aštuonis Vilniuje esančius AB „Lietuvos telekomas“ įmonių
grupės nekilnojamo turto objektus už 71,9 mln. litų. Pagal sutartis penkių nekilnojamo turto
objektų nuosavybės teisės iš AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės trečiai šaliai perėjo
2005 m. gruodžio 30 d., o likusių trijų pereis 2006 m. birželio 30 dieną. Parduotuose
septyniuose objektuose esančius reikiamus plotus AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė
nuomosis iš trečiosios šalies.
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido statyti naują Bendrovės
buveinės pastatą Vilniuje, Lvovo g. 21A, ir patvirtino naują AB „Lietuvos telekomas“
valdymo struktūrą, kuri įsigaliojo 2006 m. kovo 1 d.
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