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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 
 
2006 metų pirmas pusmetis 
 
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą  
 
Emitento pavadinimas   TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) 

(iki 2006 m. gegužės 5 d. vadinosi AB „Lietuvos telekomas“) 
Įstatinis kapitalas   814 912 760 litų 
Buveinės adresas   Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva 
Telefonas     1511, (8~5) 262 15 11 
Faksas      (8~5) 212 66 65 
Elektroninis paštas   info@teo.lt 
Teisinė - organizacinė forma  akcinė bendrovė  
Įregistravimo data ir vieta  1992 m. vasario 6 d., Vilniaus miesto valdyba 
Perregistravimo data ir vieta  1998 m. liepos 8 d., Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Registravimo Nr.:   BĮ 98 - 195 
Įmonių rejestro kodas   121215434 
Juridinių asmenų registro tvarkytoja  valstybės įmonė Registrų centras  
Interneto adresas    www.teo.lt 
 
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, 
kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės 
pavadinimas  
 
Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti TEO LT, AB 
būstinėje Vilniuje, Savanorių pr. 28, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 
 
Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu 
susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio 
susirinkimo bei Valdybos sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais, šiais įstatais ar Bendrovės organų sprendimais privalo būti paskelbti visiems 
akcininkams ir/ ar kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas” arba įteikiami kiekvienam 
akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. 
 
Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius yra pateikiami dienraščiui „Lietuvos rytas“, žinių agentūroms 
„Baltic News Service“ ir ELTA. 
 
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 
 
4.1. už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir 
administracijos vadovas: 
 
Arūnas Šikšta, TEO LT, AB generalinis direktorius, tel. (8~5) 236 76 00, faks. (8~5) 212 66 65. 
 
Jan-Erik Elsérius, TEO LT, AB Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas,  
tel. (8~5) 236 76 03, faks. (8~5) 231 38 60. 
 
4.2. ------------ 
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5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų 
ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje 
pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos 
investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų 
vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui 
 
TEO LT, AB, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Šikštos ir Finansų tarnybos vadovo ir 
generalinio direktoriaus pavaduotojo Jano Eriko Elseriuso, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija 
atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti 
Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui. 
 
 
 
 
TEO LT, AB  
generalinis direktorius Arūnas Šikšta
 ...............................……………… 
  
2006 m. liepos 21 d.  
  
 A.V. 
  

 TEO LT, AB Finansų tarnybos vadovas ir 
generalinio direktoriaus pavaduotojas Jan-Erik Elsérius
 .................................……………. 
  
2006 m. liepos 21 d.  
  
 
 
Ataskaita parengta Vilniuje, 2006 m. liepą. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS 
 
 
6. Emitento įstatinis kapitalas 
 
6.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 
 
Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotas TEO LT, AB įstatinis kapitalas yra 814 912 760 litų. 
 
TEO LT, AB įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 
Akcijų rūšis Akcijų skaičius 

(vnt.) 
Nominali vertė (Lt) Bendra nominali 

vertė (Lt) 
Įstatinio kapitalo 

dalis (%) 

Paprastosios vardinės akcijos 814 912 760 1 814 912 760 100,00 

Iš viso: 814 912 760 -- 814 912 760 100,00 

 
Visos TEO LT, AB akcijos yra apmokėtos. 
 
6.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar 
keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius 
 
-------------------- 
 
7. Akcininkai 
 
2006 m. birželio 30 d. duomenimis, bendras TEO LT, AB akcininkų skaičius buvo 12 012. Paskutinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. balandžio 24 d., metu akcininkų skaičius sudarė 12 058. 
 
Akcininkai, 2006 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo: 
Akcininko vardas, pavardė 
(įmonės pavadinimas, rūšis, 
buveinės adresas, įmonių 
rejestro kodas) 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.) 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis (%) 

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų suteikiama 
balsų dalis (%) 

Akcininkui su 
kartu veikiančiais 

asmenimis 
priklausančių 

balsų dalis (%) 

„Amber Teleholding A/S“*,  
c/o „TeliaSonera Danmark A/S“,  
Holmbladsgade 139, DK-2300 
Copenhagen S, Denmark 
(Danija), įmonės kodas 
20758694 488 947 656 60,00  62,94 -- 

„East Capital Asset 
Management AB“, Norra 
Kungstornet, Kungsgatan 30, 
Box 1364, SE-111 93 
Stockholm, Sweden (Švedija), 
įmonės kodas 556564-5370 51 670 952 6,34 6,65 -- 

PASTABA. * Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“. 
 
2000 m. birželio 12 d. pradėta įgyvendinti Bendrovės tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP) 
programa. Pagal programą vienas TEO tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas atitinka 10 paprastųjų 



 

2006 M. I PUSMEČIO ATASKAITA                                                                                                            6 
 
 
 

TEO LT, AB vardinių akcijų. Programos bankas depozitoriumas yra „Deutsche Bank Trust Company 
Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.  
 
2006 m. birželio 30 d. duomenimis, 99 076 880 TEO LT, AB akcijų pagrindu buvo išleisti 9 907 688 
tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 12,16 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.  
 
2006 m. birželio 30 d. duomenimis, valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondo, turėjo 14 639 125 
akcijas; tai sudaro 1,80 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 1,88 proc. balsų. Valstybė, atstovaujama 
Valstybinės mokesčių inspekcijos, turėjo 362 630 akcijų; tai sudaro 0,044 proc. Bendrovės įstatinio 
kapitalo ir 0,047 proc. balsų. Iš viso valstybė turi 15 001 755 akcijas; tai sudaro 1,84 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo ir 1,93 proc. balsų. 
 
2006 metais valstybė, toliau atlygindama Lietuvos piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą 
Bendrovės akcijomis, sumažino VĮ Valstybės turto fondo valdomą valstybės kapitalo dalį TEO LT, AB nuo 
2,05 proc. (2005 m. gruodžio 31 d.) iki 1,80 proc. (2006 m. birželio 30 d.). 
 
2006 m. birželio 30 d. TEO LT, AB antrinė įmonė UAB „Lintel“ turėjo 12 698 412 paprastųjų vardinių  
TEO LT, AB akcijų ir 2 539 683 TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus, t.y. 4,67 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, UAB „Lintel“ turimos  
TEO LT, AB akcijos yra laikomos nuosavomis TEO akcijomis. 
 
8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas 
 
--------------------------------- 
 
9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta 
 
Į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialų sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (Bendrovės 
vertybinių popierių simbolis VVPB – TEO1L): 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius 
(vnt.) Nominali vertė (Lt) Bendra nominali 

vertė (Lt) Emisijos kodas 

Paprastosios vardinės akcijos 814 912 760 1 814 912 760 12391 

 
32 596 510 TEO tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (1 TPD lygus 10 paprastųjų vardinių akcijų) yra 
įtraukta į Oficialųjį Jungtinės Karalystės vertybinių popierių registravimo įstaigos sąrašą (Official List of the 
UK Listing Authority) ir jais galima prekiauti Londono vertybinių popierių biržos pagrindinėje rinkoje (The 
Main Market of the London Stock Exchange). (TPD simbolis Londono vertybinių popierių biržoje – TEOL) 
Bendrovės TDP taip pat galima prekiauti „Nasdaq Stock Market Inc.“ „PORTAL“ rinkoje. 
 
Bendrovė yra informuota, kad vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis Bendrovės Tarptautiniai 
depozitoriumo pakvitavimai yra įtraukti į Frankfurto „Deutsche Börse“ atviros rinkos (Freiverkehr) ir 
Miuncheno vertybinių popierių biržos trečiojo segmento sąrašus. 
 
Prekyba TEO LT, AB paprastosiomis vardinėmis akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje: 

Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia didžiausia mažiausia 

2006 01 01 – 2006 03 31 2,75 2,45 17 380 172,95 124 197,08 

2006 04 01 – 2006 06 30 2,62 2,12 3 629 836,37 117 730,52 
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Paskutinės sesijos Bendra apyvarta 
Laikotarpis 

kaina (Lt) apyvarta (Lt) vnt. litais 

2006 01 01 – 2006 03 31 2,57 1 389 118,58 43 364 793 110 358 334,90 

2006 04 01 – 2006 06 30 2,23 442 791,57 22 206 648 50 851 637,02 

 
Prekyba TEO LT, AB tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje: 

Kaina (JAV doleriais) Apyvarta (D. Britanijos svarais 
sterlingų) 

Laikotarpis 

didžiausia mažiausia didžiausia mažiausia 

2006 01 01 – 2006 03 31 9,65 8,58 962 000 0 

2006 04 01 – 2006 06 30 9,30 7,75 1 129 390 0 

 

Paskutinės sesijos Bendra apyvarta 
Laikotarpis 

kaina (JAV dol.) apyvarta (svarais 
sterlingų) vnt. D. Britanijos 

svarais sterlingų 

2006 01 01 – 2006 03 31 9,00 0 1 056 633 5 482 023 

2006 04 01 – 2006 06 30 8,26 0 519 175 2 531 753 

 
10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
2000 m. gruodžio 1 d. Bendrovė ir AB SEB Vilniaus bankas (Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius) pasirašė 
sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų. 
 
11. Valdymo organų nariai 
 
Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Generalinis direktorius. Bendrovėje 
Stebėtojų taryba nesudaroma. 
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais Visuotinio susirinkimo 
kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, Valdybai, Generaliniam direktoriui bei kitiems 
Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, Visuotinio susirinkimo 
apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 
(penktoji) darbo diena iki Visuotinio susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio Visuotinio 
susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens 
tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį 
teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. 
 
Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 7 (septyni) Valdybos 
nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dviems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dviems) metams renka 
Valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka Visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. 
kiekvieną komitetą sudaro trys Valdybos nariai. 
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Valdyba renka ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina 
pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. 
Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris savo įgaliojimų ribose 
organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Generalinio direktoriaus patvirtintas Administracijos darbo 
reglamentas išsamiai nustato Generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės 
darbuotojų pareigas ir įgalinimus. 
 
Valdyba (2006 m. birželio 30 d. duomenys) 
 

 

Erik Hallberg (g. 1956 m.) – Valdybos pirmininkas, Valdybos narys nuo 2003 m. 
balandžio 28 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 2006 m. balandžio 24 d., pasiūlė 
„Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto narys.  
Išsilavinimas - mašinų statybos inžinierius (1976 m.).  
Nuo 2003 m. įmonės „TeliaSonera AB“ Baltijos šalių rinkos vadovas ir vyresnysis 
viceprezidentas. 1990–1994 m. - „Diners Club Sweden AB“ generalinis direktorius, 
1994–1999 m. – „NETnet International SA“ generalinis direktorius ir Ryšių su 
visuomene vyresnysis viceprezidentas, 1999–2001 m. – „BA Telia Mobile“ 
rinkodaros ir pardavimų viceprezidentas, 2001–2002 m. - „BA Telia Mobile“ įmonės 
„Speedy Tomato“ prezidentas, 2002–2003 m. – laikinai einantis „TM Finland“ vadovo 
pareigas ir „BA Telia Mobile“ viceprezidentas bei „Partner Services Nordic“ skyriaus 
vadovas.  
Įmonės „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas, „Elion Enterprises 
AS“ (Estija) ir „AS EMT“ (Estija) stebėtojų tarybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons 
SIA“ (Latvija), „Amber Teleholding A/S“ (Danija), „Tilts Communications A/S“ 
(Danija), „Telia Lithuania AB“ (Švedija) ir „Confidence AB“ (Švedija) valdybų 
pirmininkas, „Amber Mobile Teleholding AB“ (Švedija), „Baltic Tele AB“ (Švedija), 
„Lattelekom SIA“ (Latvija), „Drutt Corporation“ (Švedija), „Paynova AB“ (Švedija) ir 
„Prevas AB“ (Švedija) valdybų narys.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

  

 

Gintautas Žintelis (g. 1943 m.) – Valdybos narys nuo 1998 m. liepos 7 d. (dvejų 
metų kadencijai perrinktas 2006 m. balandžio 24 d., pasiūlė „Amber Teleholding 
A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto narys. 
TEO LT, AB valdybos ir generalinio direktoriaus patarėjas – konsultantas.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 

  

 

Morgan Ekberg (g. 1945 m.) - Valdybos narys nuo 2001 m. balandžio 30 d. (dvejų 
metų kadencijai perrinktas 2006 m. balandžio 24 d., pasiūlė „Amber Teleholding 
A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto narys. 
„TeliaSonera AB“ verslo Norvegijoje, Danijoje ir Baltijos šalyse Tinklo ir technologijų 
bei Rinkodaros ir produktų vadovas.  
Įmonės „Lattelekom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, įmonių „NetCom AS“ 
(Norvegija), „TeliaSonera Networks A/S“ (Danija), „Telia Mobile A/S“ (Danija) ir „Telia 
Stofa A/S“ (Danija) valdybų narys.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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Valdo Kalm (g. 1966 m.) – Valdybos narys nuo 2005 m. balandžio 22 d. (dvejų metų 
kadencijai perrinktas 2006 m. balandžio 24 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“). 
Įmonės „AS EMT“ (Estija) valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.  
Įmonės „Elion Enterprises AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 

  

 

Brita Hanberger (g. 1972 m.) – Valdybos narė nuo 2006 m. balandžio 24 d. (išrinkta 
dvejų metų kadencijai, pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Audito komiteto 
narė. 
Įmonės „TeliaSonera AB“ Baltijos šalių verslo kontrolierė.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 

  

 

Matti Hyyrynen (g. 1954 m.) – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (dvejų 
metų kadencijai perrinktas 2006 m. balandžio 24 d., per „Amber Teleholding A/S“ 
pasiūlė „East Capital“), Valdybos Audito komiteto narys. 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Vilniaus ir Rygos atstovybių vadovas.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja. 
 

  

 

Gert Tiivas (g. 1973 m.) – Valdybos narys nuo 2006 m. balandžio 24 d. (išrinktas 
dvejų metų kadencijai, per „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“), 
Valdybos Audito komiteto narys.  
Investicijų fonde „East Capital“ atsakingas už Baltijos šalių biuro Taline steigimą bei 
vadovavimą.  
Talino vertybinių popierių biržos, įmonių „Baltika AS“ (Estija), „Cantik Enterprises 
Ltd“, „Pervomayskaya Zarya Ltd“ ir „Russian Real Estate Investment Company AB“ 
stebėtojų tarybos narys. 
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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Generalinis direktorius 
 

 

Arūnas Šikšta (g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina Bendrovės generalinio 
direktoriaus pareigas.  
1995 m. jis baigė Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų fakultetą (vadybos 
specialisto kvalifikacija).  
1992-1993 m. dirbo Atviros Lietuvos Fondo programų koordinatoriumi. 1993-1996 m. 
Lietuvos ir Olandijos UAB „Seceurtronics Technicom“ vykdančiuoju direktoriumi, 
1996-1997 m. AB Lietuvos žemės ūkio banko rinkodaros departamento direktoriumi, 
1997-1999 m. buvo „AS Hansapank“ (Estija) Užsienio ryšių ir tinklo departamento 
Lietuvos projekto vadovu. Nuo 1999 m. gegužės iki 2001 m. birželio ėjo AB banko 
„Hansabankas“ valdybos pirmininko pareigas. Nuo 2001 m. birželio iki 2003 m. 
lapkričio 1 d. ėjo AB banko „Hansa-LTB“ valdybos pirmininko ir „Hansabank Group“ 
(Estija) valdybos nario pareigas.  
UAB „Voicecom“ valdybos pirmininkas.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 
Pardavimų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 
 

 
 

Darius Gudačiauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės 
Pardavimų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.  
Jis turi Vilniaus Gedimino technikos universiteto verslo administravimo bakalauro 
(1997 m.), verslo administravimo magistro (1999 m.) ir socialinių mokslų daktaro 
(2004 m.) laipsnį.  
1999-2001 m. dirbo įmonės „McDonald‘s Baltics“ Baltijos šalių rinkodaros vadovu 
(koordinatoriumi) bei įmonės „Philip Morris Baltics“ prekės ženklo vadovu, 2001- 
2004 m. dirbo AB bankas „Hansabankas“ Rinkodaros ir ryšių su visuomene 
departamento direktoriumi, nuo 2004 m. vasario iki 2006 m. vasario ėjo AB „Lietuvos 
draudimas“ Pardavimų direktoriaus ir Valdybos nario pareigas.  
UAB „Lintel“ valdybos pirmininkas.  
Turi 13 719 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 0,0017 proc. akcinio kapitalo ir 0,0018 
balsų. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 
Rinkodaros tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 
 

 
 

Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Rinkodaros 
tarnybos ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.  
Jis turi Vilniaus universiteto Ekonometrikos bakalauro (1993 m.), Tarptautinės verslo 
mokyklos Budapešte kandidato į verslo administravimo magistrus (1995 m.), Emory 
universiteto (Atlanta, JAV) verslo administravimo magistro (1996 m.) laipsnį.  
1996-1998 m. dirbo UAB „Lintel“ Rinkodaros direktoriumi, 1998 m. sausį-spalį AB 
„Lietuvos telekomas“ Rinkodaros direktoriaus pavaduotoju, nuo 1998 m. lapkričio iki 
2001 m. spalio dirbo UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ Rinkodaros ir 
produktų plėtros direktoriumi, nuo 2001 m. lapkričio iki 2002 m. birželio ėjo  
AB „Lietuvos telekomas“ Balso sektoriaus direktoriaus pareigas. 2002 m. liepą paliko 
Bendrovę ir metus dirbo įmonės „Oracle East Central Europe Limited“ Vilniaus filialo 
vadovu, o 2003 m. liepą sugrįžo į „Lietuvos telekomą“ ir ėjo Rinkodaros direktoriaus 
pavaduotojo, Pardavimų departamento bei Rinkodaros departamento direktoriaus 
pareigas.  
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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Technologijų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 
 

 
 

Darius Didžgalvis (g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina Bendrovės 
Technologijų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.  
Jis turi Kauno technologijos universiteto radioelektronikos inžinieriaus diplomą (1993 
m.), telekomunikacijų inžinerijos magistro (2001 m.) ir tarptautinio verslo 
administravimo magistro (2003 m.) laipsnį.  
1993 m. pradėjo dirbti AB „Lietuvos telekomas“ inžinieriumi Kretingoje. 1996–1998 
m. dirbo „Lietuvos telekomo“ Klaipėdos filiale Techninių operacijų skyriaus vadovu, o 
1998-1999 m. Tinklo operacijų departamento Vakarų regiono Techninio centro 
direktoriumi. 1999-2001 m. ėjo Tinklo departamento Operacijų sektoriaus bei 
Paslaugų diegimo sektoriaus direktoriaus pareigas. Nuo 2001 m. iki 2005 m. vasario 
buvo „Lietuvos telekomo“ didmeninės prekybos departamento direktorius.  
UAB „Baltic Data Center“ valdybos pirmininkas ir UAB „Voicecom“ valdybos narys.  
Turi 4 669 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 0,0005 proc. akcinio kapitalo ir 0,0006 
balsų. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 
Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 
 

 
 

Jan-Erik Elsérius (g. 1943 m.) nuo 2004 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Finansų 
tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo bei Iždo ir ryšių su 
investuotojais skyriaus vadovo pareigas.  
Jis 1967 m. baigė Uppsalos (Švedija) universitetą ir įgijo vadybos, vadybos 
ekonomikos, politinės ekonomikos ir statistikos bakalauro laipsnį.  
1969-1972 m. dirbo Stokholmo miesto tarybos finansų skyriuje. Nuo 1972 m. - 
Švedijos telekomunikacijų įmonių administracijos („Telia“) Finansų departamento 
biuro vadovas. Nuo 1975 m. buvo atsakingas už strateginį planavimą (atskaitingas 
generaliniam direktoriui). 1976-1980 m. dirbo įmonėje „Swedtel“. 1982 m. liepą 
paskirtas „Telelarm AB“ finansų direktoriumi, ėjo įvairias vadovaujamas pareigas iki 
1997 m. Rugsėjį buvo paskirtas generaliniu direktoriumi. 1998 m. bendrovę sujungus 
su įmone „Securitas Teknik AB“ tapo naujos bendrovės „Securitas Larm AB“ 
generalinio direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1999 m. kovo 29 d. iki 2004 m. kovo 1 d. 
ėjo AB „Lietuvos telekomas“ Finansų departamento direktoriaus ir vyriausiojo 
finansininko pareigas.  
UAB „Lintel“ ir UAB „Voicecom“ valdybų narys.  
Turi 90 000 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 0,011 proc. įstatinio kapitalo ir 0,0116 
proc. balsų. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 
 
 
Šioje dalyje pateikiamos bendros TEO LT, AB įmonių grupės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Nuo 2000 metų Bendrovės įmonių grupė savo finansų 
apskaitą veda pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 
 
Auditoriai netikrino TEO LT, AB įmonių grupės ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų.  
2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įmonių grupės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos. 
 
12. Buhalterinis balansas (tūkst. Lt) 
 

TURTAS 2006-06-30 2005-12-31 2005-06-30 

Ilgalaikis turtas  

Ilgalaikis materialusis turtas 660 329 721 528 858 175 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 29 211 40 696 54 418 

Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones -- 1 182 1 008 

Kitas ilgalaikis turtas 2 807 20 11 

 692 347 763 426 913 612 

Trumpalaikis turtas    

Atsargos 4 298 4 492 4 714 
Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos 
pajamos 103 807 106 613 106 072 

Paskolos 100 000 -- -- 

Gautinas pelno mokestis 560 4 824 14 182 

Terminuotos investicijos 49 568 120 151 9 772 

Investicijos, skirtos prekiauti 33 684 34 769 -- 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 184 508 149 601 139 136 

Turtas, skirtas parduoti 3 205 74 829 386 

 479 630 495 279 274 262 

TURTAS IŠ VISO 1 171 977 1 258 705 1 187 874 
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NUOSAVYBĖ 2006-06-30 2005-12-31 2005-06-30 

Akcininkų nuosavybė  

Įstatinis kapitalas 814 913 814 913 814 913 

Nuosavos akcijos (120 000) (120 000) (120 000) 

Įstatymo numatytas rezervas 81 499 81 499 81 499 

Valiutų perkainojimo skirtumai 4 (21) (6) 

Nepaskirstytas pelnas 267 835 327 171 280 958 

 1 044 251 1 103 562 1 057 364 

Mažumos dalis -- 2 329 2 827 

Nuosavybė iš viso 1 044 251 1 105 891 1 060 191 

ĮSIPAREIGOJIMAI    

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos 8 171 7 863 4 145 

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 24 149 41 249 45 968 

Subsidijos 5 905 7 080 7 856 

Atidėjimai 1 104 1 664 -- 

 39 329 57 856 57 969 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 
įsipareigojimai 69 102 76 186 57 354 

Pelno mokesčio įsipareigojimai 13 268 2 575 1 769 

Paskolos 4 250 8 206 7 244 

Atidėjimai 1 777 3 400 3 347 

Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti -- 4 591 -- 

 88 397 94 958 69 714 

Įsipareigojimai iš viso 127 726 152 814 127 683 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 171 977 1 258 705 1 187 874 
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt) 
 

II ketvirtis I pusmetis 
 

2006 m. 2005 m. 2006 m. 2005 m. 

Pajamos 181 750 184 318 362 159 360 949

Sąnaudos (92 206) (96 999) (181 138) (186 013)

Kitos įplaukos 2 340 2 199 5 487 3 854

Kitos sąnaudos (430) (798) (1 324) (1 065)
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės 
sumažėjimas (51 643) (65 362) (106 218) (132 583)

Veiklos pelnas 39 811 23 358 78 966 45 142

Finansinės pajamos 1 372 886 2 451 1 641

Finansinės sąnaudos (539) (199) (1 164) (420)

Asocijuotų įmonių rezultato dalis 1 (46) 41 (79)
Pelnas, neatskaičiavus pelno 
mokesčio 40 645 23 999 80 294 46 284

Pelno mokestis (7 377) (4 017) (15 822) (9 062)

Tęsiamos veiklos pelnas 33 268 19 982 64 472 37 222

Nutraukiama veikla:  

Nutraukiamos veiklos pelnas -- -- 611 --

Laikotarpio pelnas 33 268 19 982 65 083 37 222

  

Priskirtinas:  

Bendrovės akcininkams 33 268 19 746 64 955 36 908

Mažumai -- 236 128 314

 33 268 19 982 65 083 37 222
Vienai akcijai tenkantis Bendrovės 
akcininkams priskirtinas pelnas (litais) 0,04 0,03 0,08 0,05

PASTABOS: Kitas įplaukas sudaro pelnas, gautas pardavus vertybinius popierius bei ilgalaikį materialųjį 
turtą, palūkanų pajamos iš finansinių investicijų ir kitas vienkartinis pelnas. Kitas sąnaudas sudaro 
nuostolis, gautas pardavus vertybinius popierius bei ilgalaikį materialųjį turtą, nerealizuotas finansinių 
investicijų nuostolis ir kiti vienkartiniai nuostoliai. Nutraukiamos veiklos rezultatą sudaro UAB „MicroLink 
Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 2006 m. sausio – vasario veiklos rezultatas. 
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14. Aiškinamasis raštas 
 
TEO LT, AB (iki 2006 m. gegužės 5 d. vadinosi AB „Lietuvos telekomas“) įmonių grupė yra didžiausia 
interneto, viešo fiksuotojo telefono ryšio, tinklų sujungimo ir kitų paslaugų teikėja Lietuvoje. TEO 
netiesiogiai valdo didžiausia Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų įmonė „TeliaSonera AB“.  
 
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose: 
skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje; nacionalinio tranzito 
paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje; tarptautinio tranzito paslaugų, 
teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje; didmeninėje plačiajuosčio ryšio rinkoje; 
skambučių užbaigimo TEO tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje. Kadangi TEO laikomas susijęs su UAB 
„Omnitel“, tai TEO yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių užbaigimo UAB „Omnitel" 
viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje. 
 
2006 m. birželio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius) ir jo 
antrinės įmonės UAB „Lintel“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius; 100 proc. akcijų),  
UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, 100 proc. akcijų), UAB „Kompetencijos 
ugdymo centras“ (anksčiau vadinosi UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“) (Palangos g. 4,  
LT-01117 Vilnius; 100 proc. akcijų), UAB „Voicecom“ (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius; 100 proc. 
akcijų) ir „OOO Comliet-Kaliningrad“ (ul. Pugačiova 14а, RUS-236000 Kaliningradas, Kaliningrado sritis, 
Rusijos Federacija; 100 proc. kapitalo). TEO yra ne pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ (anksčiau 
vadinosi VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas) (Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius) vienintelė steigėja ir 
savininkė.  
 
2006 m. vasario 28 d. Bendrovė pardavė visas savo antrinės įmonės UAB „Comliet“ (Lvovo g. 21a, LT-
09313 Vilnius) akcijas. UAB „Comliet“ teikė išorės bei vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinierinių tinklų 
statybos paslaugas. Šis sandoris taip pat apėmė UAB „Comliet“ dukterinės įmonės UAB „Comliet 
sprendimai“ pardavimą (UAB „Comliet“ priklauso 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų).  
 
2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė Bendrovei atitinkamai 95 proc. 
ir 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ kapitalo dalis. Dabar TEO valdo 100 
proc. įmonės „OOO Comliet - Kaliningrad“ kapitalo. 
 
2006 m. kovo 2 d. Bendrovė vykdydama 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 
įpareigojimą pardavė 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ (A. Juozapavičiaus g. 6/2, LT-09310 Vilnius) ir 
100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ (Šeimyniškių 1A, LT-09312 Vilnius) akcijų su Bendrove 
nesusijusiam asmeniui. 2005 m. lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos šalių telekomų sandoryje dėl „AS 
MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo. 
 
2006 m. kovo 28 d. buvo baigtas UAB „Verslo portalas“ (J. Jasinskio g. 16a, LT-01112 Vilnius) 
likvidavimas. 2004 m. kovą UAB „Verslo portalas“ akcininkai (Bendrovė valdė 30 proc., o UAB „Verslo 
žinios“ - 70 proc. bendrovės akcijų) pradėjo įmonę likviduoti. UAB „Verslo portalas“ verslo klientams teikė 
interneto vartų verslas.com paslaugas. 
 
2006 m. kovo 29 Bendrovė pasirašė sutartį dėl 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų įsigijimo iš 
„TietoEnator Oyj“ bei sutartį dėl 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų, kurios priklausė Bendrovei, 
pardavimo „TietoEnator Oyj“. Sandoris dėl likusių 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų įsigijimo bei 26 
proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų pardavimo buvo baigtas 2006 m. balandžio 7 d. Nuo 2006 m. 
balandžio 7 d. Bendrovė turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o „TietoEnator Oyj“ - 100 proc. UAB 
„TietoEnator Consulting“ akcijų. 
 
2006 m. gegužės 5 d., vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. balandžio 24 d., 
sprendimu buvo pakeistas Bendrovės pavadinimas iš AB „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB. 
 
TEO aprėpia visas įmonės vykdomas veiklas – balso telefonijos, interneto, televizijos, duomenų 
perdavimo paslaugas. Atitinkamai šio veiklos turi keturis antrinius prekės ženklus: VOX – balso telefonijos 
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paslaugos, ZEBRA – internetas, GALA – televizija, TEO VERSLAS – paslaugos verslui. TEO priklauso 
interneto vartai ZEBRA.  
 
UAB „Lintel“ yra didžiausia kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje ir kasmet aptarnauja apie 16 
milijonų skambučių. „Lintel“ taip pat teikia informacijos telefonu 118 paslaugą. Nuo 2004 m. birželio UAB 
„Lintel“ valdo 4,67 proc. nuosavų Bendrovės akcijų. 
 
Nuo 2006 m. balandžio 7 d. visos UAB „Baltic Data Center“ akcijos priklauso Bendrovei. UAB „Baltic Data 
Center“ teikia IT infrastruktūros ir įvairias kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas. UAB „Baltic Data 
Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri veiklos nevykdo. 
 
2006 m. birželį UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ pakeitė pavadinimą į UAB „Kompetencijos 
ugdymo centras“ ir dabar teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas. Įmonėje dirba buvusio Bendrovės 
Kompetencijos ugdymo centro darbuotojai. 
 
2005 m. gruodį UAB „Voicecom“ perėmė iš UAB „Comliet“ teisę eksploatuoti judriojo analoginio korinio 
NMT-450 standarto radijo ryšio nacionalinį tinklą. 
 
2006 m. birželį VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas pakeitė pavadinimą į VšĮ „TEO sportas“. Įstaiga 
remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – TEO (anksčiau vadinosi „Lietuvos 
telekomo“) moterų krepšinio komandą bei valdo sveikatingumo centrą Vilniuje, P. Lukšio g. 34. 
 
TEO įmonių grupės apskaita 
 
Dukterinės (antrinės) įmonės – tai įmonės, kuriose TEO įmonių grupė (toliau – 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. 
 
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. 
 
Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja. Paprastai 
reikšminga įtaka užtikrinama turint nuo 20 proc. iki 50 proc. 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. 



 

2006 M. I PUSMEČIO ATASKAITA                                                                                                            17 
 
 
 

 
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. 
 
Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai 

Finansų rodikliai 
2006 m.  

I pusmetis 
2005 m.  

I pusmetis Pokytis (%) 

Pajamos (tūkst. Lt) 362 159 360 949 0,3 

EBITDA (tūkst. Lt) 185 184 177 725 4,2 

EBITDA marža (%) 51,1 49,2  

Veiklos pelnas (tūkst. Lt) 78 966 45 142 74,9 

Veiklos pelno marža (%) 21,8 12,5  

Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio (tūkst. Lt) 80 294 46 284 73,5 

Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt) 64 472 37 222 73,2 

Pelno marža (%) 17,8 10,3  

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,08 0,05  

Akcijų skaičius, neįskaičiavus nuosavų akcijų (tūkst.) 776 818 776 818  

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (tūkst. Lt) 139 104 154 436 (9,9) 

Ilgalaikės investicijos (tūkst. Lt) 28 677 28 147 1,9 

Santykiniai rodikliai    

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 7,5 4,2  

Vidutinė turto grąža (%) 6,5 3,7  

Nuosavybės pelno norma (%) 6,0 3,4  

Skolos koeficientas (%) -13,0 -24,5  

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 1,2 1,1  

Bendras likvidumo koeficientas (%) 542,6 214,8  

Turto apyvartumas (%) 29,8 29,3  

Kapitalo ir turto santykis (%) 89,1 89,0  
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Veiklos rodikliai    

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 786 144 806 700 (2,5) 

Linijų skaičius 100 gyventojų 23,1 23,6 (2,1) 

Skaitmenavimo lygis (%) 93,7 93,1 0,6 

Užsakytų mokėjimo planų skaičius 606 412 427 595 41,8 

ADSL prieigų skaičius 135 274 69 804 93,7 

ISDN kanalų skaičius 44 778 44 378 0,9 
Prisijungimo prie interneto perjungiamąja 
(komutuojama) linija vartotojų skaičius 15 579 30 132 (48,3) 
Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius visu etatu 
dirbančiam darbuotojui 348 340 2,4 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 2 826 3 023 (6,5) 

 
Bendros įmonių grupės 2006 m. šešių mėnesių pajamos sudarė 362 mln. litų ir, palyginti su 2005 m. 
pirmojo pusmečio pajamomis, padidėjo 0,3 proc. 2006 m. antrojo ketvirčio pajamos, palyginti su 2006 m. 
pirmojo ketvirčio pajamomis, padidėjo 0,7 proc. Pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo toliau didėjo 
24 proc. per metus tempu ir visiškai kompensavo 3 proc. (arba 8 mln. litų) sumažėjusias pajamas iš balso 
telefonijos paslaugų bei iš 2006 m. vasarį parduoto „Comliet“ statybų verslo negautų 10 mln. litų pajamų. 
Per metus pajamos iš kitų paslaugų (neįskaičiuojant statybų verslo) padidėjo 23,6 proc. Apskritai, bendros 
pajamos, neįskaičiavus pajamų iš „Comliet“ statybų verslo, padidėjo 3,2 procento. 
 
TEO įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų) 

II ketvirtis I pusmetis 
 

2006 m. 2005 m. 

Pokytis (%) 

2006 m. 2005 m. 

Pokytis (%) 

Balso telefonijos paslaugos 132 281 136 572 (3,1) 261 432 269 581 (3,0)

Interneto ir duomenų 
perdavimo paslaugos 43 607 35 043 24,4 87 045 70 088 24,2

Kitos paslaugos: 5 862 12 703 (53,9) 13 682 21 280 (35,7)

- statybos paslaugos 
(Comliet) -- 7 261 (100,0) 1 651 11 550 (85,7)

- kitos paslaugos 5 862 5 442 7,7 12 031 9 730 23,6

Iš viso 181 750 184 318 (1,4) 362 159 360 949 0,3

Iš viso, neįskaičiavus 
pajamų iš statybų verslo 181 750 177 057 2,7 360 508 349 399 3,2

 
Pirmą kartą per keletą pastarųjų metų 2006 m. antrojo ketvirčio pajamos iš balso telefonijos paslaugų 
buvo didesnės nei praėjusių trijų ketvirčių. Pajamos iš balso telefonijos paslaugų vis dar sudaro 72,2 proc., 
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pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų – 24 proc., o iš kitų paslaugų – 3,8 proc. visų 
Bendrovės pajamų. 
 
Per metus pajamos iš balso telefonijos paslaugų sumažėjo, nes 20,6 tūkst. sumažėjo pagrindinių 
naudojamų telefono linijų skaičius. Beveik visomis jomis naudojosi gyventojai ir iš jų gauta mažai pajamų. 
Kita vertus, lojalių klientų, kurie yra užsisakę vieną ar daugiau mokėjimo planų, skaičius didėjo. Per metus 
buvo užsakyta 16 tūkst. naujų mokėjimo planų (daugiausia tarptautinių ir tarpmiestinių pokalbių) ir 162,6 
tūkst. bazinių telefonijos paslaugų vartotojų tapo „Bazinio“ mokėjimo plano vartotojais. Bendras pokalbių 
srautas sumažėjo 2,3 procento. Vietinių pokalbių (2,9 proc.), skambučių iš fiksuotojo ryšio tinklo į mobiliojo 
ryšio tinklus (3,4 proc.) ir tarptautinių pokalbių (3,6 proc.) srauto sumažėjimas iš dalies buvo 
kompensuotas 1,4 proc. padidėjusio tarpmiestinių pokalbių srauto. 
 
Pajamos iš abonentinio mokesčio ir pridėtinės vertės paslaugų padidėjo atitinkamai 0,1 ir 21,9 proc., o 
pajamos iš pokalbių srauto sumažėjo 7,3 proc., tinklų sujungimo – 2,7 proc., didmeninių paslaugų – 23,5 
procento. Nepaisant to, pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2006 m. pirmojo ketvirčio ataskaitos 
duomenis, vidutinės TEO kliento sąskaitos dydis yra stabilus ir sudaro 52 litus. Bendrovės fiksuotojo 
telefono ryšio rinkos dalis, skaičiuojant vartotojus, sudarė 92,7 proc., o skaičiuojant pajamas – 95,7 
procento. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis sudarė 19,7 procento.  
 
Pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo didėjimą lėmė besitęsiantis spartus plačiajuosčio interneto 
vartotojų skaičiaus (per metus jis beveik padvigubėjo) augimas bei pajamų iš duomenų perdavimo ir tinklo 
pajėgumų pardavimo padidėjimas atitinkamai 13 ir 23,2 procento. Iš bendro 135,3 tūkst. DSL prieigų 
skaičiaus 131,4 tūkst. prieigų yra parduota mažmeniniams klientams, 2,5 tūkst. – didmeniniams klientams 
ir 1,4 tūkst. – vietinio prieigos tinklo (LAN) vartotojams. Pajamos iš plačiajuosčio interneto prieigos 
paslaugų padidėjo 35,6 proc., o pajamos iš prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija paslaugos 
sumažėjo 35,7 proc., nes šią paslaugą keičia progresyvesnė plačiajuosčio interneto paslauga. 
 
Per metus buvo sukurtas plačiajuosčio belaidžio interneto (pagrįsto WiFi technologija) tinklas, kurį šiuo 
metu sudaro daugiau nei 500 prieigos taškų, o prisijungimo prie interneto sparta yra iki 4 Mb/s ir didesnė. 
Iki 2006 m. pabaigos paslauga bus teikiama nemokamai, o prieigos taškų skaičius turėtų padidėti iki 1000. 
 
RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, skaičiuojant 
pajamas, 2006 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 43,1 procento. 2006 m. kovo 31 d. plačiajuosčio interneto 
vartotojų skaičius 100 Lietuvos gyventojų sudarė 7,7. Skaičiuojant pajamas, TEO skirtųjų linijų rinkos dalis 
sudarė 58,6 proc., o duomenų perdavimo – 49,9 procento.  
 
Nuo š.m. liepos pradžios, pagal sutartą grafiką, Vilniaus mieste pradėjo veikti pirmasis TEO skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) signalų siųstuvas. Taip pat Bendrovė testuoja interaktyvios televizijos 
(pagrįstos IP TV technologija) paslaugą, kurią planuojama vartotojams pasiūlyti rudenį. Vartotojams bus 
siūloma daugiau nei 30 skaitmeninės vaizdo ir garso kokybės dažniausiai žiūrimų televizijos programų, 
programos transliavimo kalbos pasirinkimas ir kitų interaktyvios televizijos funkcionalumų. 
 
Per metus bendros įmonių grupės veiklos sąnaudos sumažėjo 2,6 proc., nes mažėjo pagrindinės sąnaudų 
grupės: su darbuotojais susijusios sąnaudos sumažėjo 5,4 proc., tinklų sujungimo sąnaudos – 6,5 proc., 
eksploatavimo ir aptarnavimo sąnaudos – 5,2 proc. Dėl Bendrovės vardo pakeitimo rinkodaros sąnaudos 
buvo didesnės nei paprastai, o dėl interneto pardavimų skatinimo kampanijų padidėjo parduotos 
telekomunikacijų įrangos (daugiausia asmeninių kompiuterių) sąnaudos. 
 
Per pirmus tris 2006 m. mėnesius bendras TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 3005 iki 
2774 – dėl UAB „Comliet“, UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ pardavimo. 
Tačiau per balandį-birželį padidėjo iki 2826 dėl naujų UAB „Lintel“ darbuotojų. 
 
Kitos įplaukos dėl pelno, gauto pardavus ilgalaikį turtą, ir finansinių investicijų palūkanų padidėjo 42,4 
procento. 
 
2006 m. pirmojo pusmečio EBITDA padidėjo 4,2 proc. – iki 185 mln. litų (prieš metus buvo 178 mln. litų), o 
EBITDA marža siekė 51,1 proc. (2005 m. pirmąjį pusmetį – 49,2 proc.). 
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Per metus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 19,9 proc. ir 2006 m. pirmąjį pusmetį sudarė 
29 proc. visų pajamų. Dėl to veiklos pelnas buvo 74,9 proc. didesnis nei prieš metus, o veiklos pelno 
marža siekė 21,8 proc. (prieš metus – 12,5 proc.). Didžiausios paskolos yra grąžintos, todėl didesnes nei 
praeitais metais finansines sąnaudas lėmė nuostoliai dėl valiutų kurso, tačiau jas visiškai padengė 
palūkanų pajamos. 
 
2006 m. sausio – birželio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, sudarė 80 mln. litų ir buvo 73,5 proc. 
didesnis nei tuo pačiu 2005 m. laikotarpiu. 2006 m. šešių mėnesių laikotarpio pelnas (įskaičiavus 
mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2005 m. pelnu – 37 mln. litų, padidėjo 74,9 proc. 
ir sudarė 65 mln. litų. Per metus pelno marža padidėjo nuo 10,3 proc. iki 18 procentų. 
 
Nutrauktos veiklos rezultatas – 611 tūkst. litų - tai per sausį ir vasarį UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“ uždirbtas pelnas. 
 
Per 2006 m. sausį – birželį TEO įmonių grupės visas turtas sumažėjo 6,9 proc. dėl ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo ir dividendų už 2005 m. išmokėjimo. Ilgalaikis turtas sumažėjo 9,3 proc. ir sudarė 59 proc. 
viso turto. Trumpalaikis turtas taip pat sumažėjo 3,2 proc. ir sudarė 41 proc. viso turto, o pinigai, 
investicijos, skirtos prekiauti, ir terminuotos investicijos sudarė 22,8 proc. viso turto. 
 
Per 2006 m. pirmąjį pusmetį akcininkų nuosavybė sumažėjo 5,5 proc. dėl dividendų mokėjimo ir sudarė 
89,1 proc. visos nuosavybės ir įsipareigojimų. 2006 m. birželio pabaigoje bendra paskolų suma 
(įskaičiuojant ir finansinius įsipareigojimus, susijusius su finansiniu lizingu) sudarė 12,4 mln. litų, o grynoji 
skola buvo -255,3 mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis buvo -24,5 procento. 
 
TEO įmonių grupės paskolos 

Paskolos gavėjas Paskolos davėjas Valiuta 
Balansinė vertė  

(2006 06 30) (tūkst. Lt) 

TEO LT, AB 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas USD 3 441 

UAB „Baltic Data Center“ 
UAB „Sampo banko lizingas“ 
(automobilių lizingas) LTL 7 

TEO LT, AB 
UAB „Nordea Finance Lithuania“ 
(automobilių lizingas) LTL 211 

TEO LT, AB 
AB „Invaldos nekilnojamo turto 
fondas“ (pastatų lizingas) LTL 8 762 

Iš viso 12 421 

 
Per 2006 m. pirmuosius šešis mėnesius grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 9,9 proc. dėl gautinų sumų, susijusių su turto pardavimu, 
sumažėjimo. 
 
Beveik 29 mln. litų buvo skirta ilgalaikėms investicijoms. Didžioji ilgalaikių investicijų dalis buvo skirta 
prieigos tinklo plėtrai. 3,9 mln. litų investuota į skaitmeninės televizijos paslaugų kūrimą, įskaitant LAN, 
plačiajuosčio interneto ir TV tinklo plėtrą. 2006 m. antrąjį ketvirtį buvo gautos likusios įplaukos iš pastatų 
pardavimo. 2006 m. pirmąjį pusmetį buvo parduotos visos UAB „Comliet“, UAB „MicroLink Lietuva“, UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“ ir 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų ir įsigyta 40 proc. likusių 
UAB „Baltic Data Center“ akcijų. Taip pat „TeliaSonera AB“ buvo suteikta trumpalaikė 100 mln. litų 
paskola. 
 
2006 m. gegužę išmokėta 124 mln. litų (0,16 lito vienai akcijai) dividendų už 2005 m. Nepaisant to, per 
2006 m. pirmąjį pusmetį pinigų ir jų ekvivalentų padidėjo 34,9 mln. litų (2005 m. – 50,6 mln. litų). 
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TEO įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt) 

 2006 m.  
I pusmetis 

2005 m.  
I pusmetis 

Įprastinė veikla   

Tęsiamos veiklos pelnas 64 472 37 222

Koregavimai:   

Pelno mokestis 15 822 9 062

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 106 218 132 583

Asocijuotų įmonių rezultato dalis (41) 79

Kitas pelnas ir nuostolis (6 339) (2 717)

Palūkanų pajamos (3 318) (1 375)

Palūkanų sąnaudos 318 406

Kiti nepiniginiai straipsniai 609 876

 177 741 176 136

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:  

Atsargos 196 2 036

Prekybos ir kitos gautinos sumos (12 635) 8 040

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių laikotarpių pajamos (8 108) (10 758)

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 157 194 175 454

Sumokėtos palūkanos (316) (412)

Sumokėtas pelno mokestis (17 774) (20 606)

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 139 104 154 436
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Investicinė veikla   

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (28 677) (28 147)

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas 71 934 9 929

Terminuotų investicijų pokytis 71 827 20 382

Dukterinių įmonių akcijų įsigijimas (5 062) --

Dukterinių įmonių ir akcijų pardavimas 11 695 --

Suteiktos paskolos (100 000) --

Gauti dividendai 47 207

Gautos palūkanos 3 787 1 336

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos 25 551 3 707

Finansinė veikla   

Grąžintos paskolos (5 457) (5 149)

Akcininkams išmokėti dividendai (124 291) (100 986)

Mažumos akcininkams išmokėti dividendai -- (1 386)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (129 748) (107 521)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 34 907 50 622

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas   

Laikotarpio pradžioje 149 601 88 514

Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį 34 907 50 622

Laikotarpio pabaigoje 184 508 139 136
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TEO įmonių grupės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst. Lt) 

Priskirtina Bendrovės akcininkams 

 
Akcinis 
kapitalas 

Nuosavos 
akcijos 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Perkainavimo 
skirtumai 

Nepaskirs-
tytas 
pelnas 

Mažumos 
dalis 

Nuosavybė 
iš viso 

Likutis  
2005 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 (33) 345 036 3 899 1 125 314
Išmokėti 2004 metų 
dividendai -- -- -- -- (100 986) (1 386) (102 372)

Grynasis pelnas -- -- -- -- 36 908 314 37 222
Valiutų perkainavimo 
skirtumai -- -- -- 27 -- -- 27
Likutis  
2005 m. birželio 30d. 814 913 (120 000) 81 499 (6) 280 958 2 827 1 060 191

    
Likutis  
2006 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 (21) 327 171 2 329 1 105 891
Išmokėti 2004 metų 
dividendai -- -- -- -- (124 291) -- (124 291)

Grynasis pelnas -- -- -- -- 64 955 128 65 083
Valiutų perkainavimo 
skirtumai -- -- -- 25 -- -- 25
Įsigyta mažumos 
dalis -- -- -- -- -- (2 457) (2 457)
Likutis  
2006 m. birželio 30d. 814 913 (120 000) 81 499 4 267 835 -- 1 044 251

 
15. Informacija apie auditą 
 
--------------------------- 
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 
 
 
16. Esminiai įvykiai emitento veikloje 
 
2006 m. sausio 3 d. Bendrovė pranešė, kad 2005 m. gruodžio 29 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymu ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis: 
UAB „Comliet“, UAB „Comliet sprendimai“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Lietuvos telekomo verslo 
sprendimai“, UAB „Omnitel“, UAB „Lintel“, UAB „Verslo portalas“, UAB „Voicecom“ ir VšĮ „Lietuvos 
telekomo“ sporto klubas yra prižintas turinčių didelę įtaką skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono 
ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotojoje vietoje, rinkoje. Ryšių reguliavimo tarnyba leido antrinei AB 
„Lietuvos telekomas“ įmonei UAB „Comliet“ perleisti kitai antrinei AB „Lietuvos telekomas“ įmonei UAB 
„Voicecom“ teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 452,9875-457,4875 MHz ir 462,9875-467,4875 MHz 
radijo dažnių juostų, teikti judriojo analoginio korinio radijo ryšio paslaugas, statyti ir eksploatuoti judriojo 
analoginio korinio (europinio NMT standarto) radijo ryšio nacionalinį tinklą, dirbantį 450 MHz radijo dažnių 
juostoje. 
 
2006 m. sausio 3 d. Bendrovė pranešė, kad 2005 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė 
įmonė UAB „Comliet“ tretiesiems asmenims pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. 2005 
m. lapkričio 22 d. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl „Telegrupp AS“ akcijų pardavimo. 2002 m. 
liepos 4 d. UAB „Comliet“ kartu su Estijos įmone „Merko Ehitus Ltd.“ įsigijo visas „Telegrupp AS“ akcijas. 
UAB „Comliet“ priklausė 55 proc., o „Merko Ehitus Ltd.“ – 45 proc. įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. Šiuo 
pranešimu Bendrovė atskleidė 2005 m. lapkričio 23 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
 
2006 m. vasario 1 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ iš savo antrinės įmonės UAB 
„Comliet“ įsigijo 95 proc., o iš UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ 5 proc. OOO 
„Comliet-Kaliningrad“ akcijų. Dabar visas Rusijos Federacijos įmonės OOO „Comliet-Kaliningrad“ akcijas 
valdo AB „Lietuvos telekomas“. 
 
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino „Lietuvos telekomo” įmonių grupės 
auditorių netikrintas, preliminarias 2005 m. finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. Palyginti su 2004 m. pajamomis – 721 mln. litų, 2005 metais bendros pajamos 
padidėjo 1,2 proc. arba beveik 9 mln. litų ir sudarė 730 mln. litų. 2005 m. bendros veiklos sąnaudos, 
palyginti su 2004 m. sąnaudomis – 393 mln. litų, sumažėjo 1,6 proc. ir sudarė 387 mln. litų. 2005 m. 
pelno, neišskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), padaugėjo 5,2 proc. – 
iki 353 mln. litų (prieš metus buvo 336 mln. litų), o EBITDA marža siekė 48.4 proc. (2004 m. – 46.6 proc.). 
2005 m. pelnas, neišskaičiavus pelno mokesčio, buvo 109 mln. litų (2004 m. – 41 mln. litų), o grynasis 
laikotarpio pelnas, palyginti su praėjusių metų grynuoju pelnu – 34 mln. litų, padidėjo 2,5 karto ir sudarė 
84 mln. litų. 2005 m. pinigų srautas iš įprastinės veiklos buvo 340 mln. litų (2004 m. - 276 mln. litų). Nors 
buvo išmokėti dividendai (101 mln. litų) ir investuota į finansinius instrumentus (124 mln. litų), pinigų ir jų 
ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 
 
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nutarė: (1) Parduoti „Eltel Group Corporation“ 2 000 
paprastųjų vardinių UAB „Comliet“ 5 000 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės kapitalo. Į šį 
sandorį įeina ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ pardavimas. Sutartis dėl UAB 
„Comliet“ akcijų pardavimo buvo pasirašyta 2005 m. gruodžio 22 d. Sandorį planuojama užbaigti 2006 m. 
vasarį. (2) Statyti naują Bendrovės buveinės pastatą Vilniuje, Lvovo g.21a. (3) Patvirtinti naują AB 
„Lietuvos telekomas“ valdymo struktūrą, kuri įsigalios nuo 2006 m. kovo 1 d. Bendrovėje bus įsteigta nauja 
Pardavimų tarnyba, į kurią iš dabartinės Rinkodaros tarnybos bus perkelti Privačių klientų, Verslo klientų ir 
Prekybos su operatoriais departamentai, o Rinkodaros tarnyboje bus įsteigti trys nauji departamentai: 
Paslaugų plėtros, Rinkos segmentų ir Reklamos. Taip pat bus kuriamas naujas Informacinių technologijų 
verslo plėtros skyrius, pavaldus generaliniam direktoriui. 
 
2006 m. vasario 13 d. Bendrovė pranešė, kad nuo 2006 m. kovo 1 d. naujuoju Rinkodaros tarnybos 
vadovu ir bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoju paskirtas Nerijus Ivanauskas. Nuo 1998 metų „ 
Lietuvos telekome“ dirbantis 35 m. Nerijus Ivanauskas šiuo metu eina Rinkodaros departamento 
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direktoriaus pareigas. Rinkodaros tarnybos vadovui yra pavaldūs Paslaugų plėtros, Rinkos segmentų ir 
Reklamos departamentai. Nuo 2006 m. kovo 1 d. Pardavimų tarnybos vadovu ir bendrovės generalinio 
direktoriaus pavaduotoju paskirtas Darius Gudačiauskas. 30 m. ekonomikos mokslų daktaras pastaruoju 
metu dirbo AB „ Lietuvos draudimas“ Pardavimų direktoriumi, taip pat ėjo ir valdybos nario pareigas. 
Pardavimų tarnybos vadovui yra pavaldūs Privačių klientų, Verslo klientų ir Prekybos su operatoriais 
departamentai. 
 
2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos telekomas“ vykdydamas 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos 
Konkurencijos tarybos įpareigojimą ir gavęs Konkurencijos tarybos pritarimą pirkėjo kandidatūrai pasirašė 
sutartį dėl visų UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų pardavimo „AS 
Martinson Trigon“. 2005 m. lapkritį „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 
proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos šalių telekomų sandoryje dėl 
„AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 2006 m. sausio 18 d. ir 2006 
m. vasario 9 d. konfidencialių pranešimų apie esminius įvykius turinį. 
 
2006 m. vasario 28 d. AB „Lietuvos telekomas“ pardavė 2 000 paprastųjų vardinių UAB „Comliet“ 5 000 
litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės kapitalo, Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“. Į šį 
sandorį įeina ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ pardavimas. Sutartis dėl UAB 
„Comliet“ akcijų pardavimo buvo pasirašyta 2005 m. gruodžio 22 d. UAB „Comliet“ teikia telekomunikacijų 
ir pastatų inžinerinių sistemų projektavimo, diegimo ir statybos paslaugas. 
 
2006 m. kovo 2 d. AB „Lietuvos telekomas“ pardavė 14 000 paprastųjų vardinių UAB „MicroLink Lietuva“ 
50 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės kapitalo, ir 1100 paprastųjų vardinių UAB „Baltijos 
kompiuterių akademija“ 100 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės kapitalo, Estijos įmonei „AS 
Martinson Trigon“. 2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos telekomas“ vykdydamas 2005 m. spalio 27 d. 
Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos įpareigojimą ir gavęs Konkurencijos tarybos pritarimą pirkėjo 
kandidatūrai pasirašė sutartį dėl visų UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 
akcijų pardavimo „AS Martinson Trigon“. 2005 m. lapkritį „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB 
„MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos 
šalių telekomų sandoryje dėl „AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo. 
 
2006 m. kovo 6 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydama panaikinti 2005 m. gruodžio 29 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymą „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, įskaitant su juo susijusius juridinius 
asmenis, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio 
tinkle, teikiamame fiksuotojoje vietoje, rinkoje“ ir įsakymą „Dėl skambučių užbaigimo individualiuose 
viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“. AB „Lietuvos 
telekomas“ taip pat kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2006 m. sausio 18 d. Ryšių reguliavimo 
tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, įskaitant su juo susijusius 
juridinius asmenis, turinčio didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ ir 2006 m. sausio 
18 d. įsakymo „Dėl didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos apibrėžimo“ 2 punktą. Teismas skundą 
priėmė ir 2006 m. vasario 24 d. nutartimi patenkino Bendrovės prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemonę – sustabdyti skundžiamų įsakymų galiojimą iki bylos išnagrinėjimo teisme. 2006 m. vasario 20 d. 
Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymais AB „Lietuvos telekomas“ ir su juo susiję juridiniai 
asmenys yra pripažintas turinčiu didelę įtaką nacionalinio ir tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų 
viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkoje. 
 
2006 m. kovo 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nusprendė sušaukti eilinį visuotinį AB „Lietuvos 
telekomas“ akcininkų susirinkimą 2006 m. balandžio 24 d. Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. 
balandžio 13 d. Valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 
finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Vadovaujantis 
Tarptautiniais apskaitos standartais į bendras pajamas yra įtrauktos finansinių investicijų palūkanų 
pajamos, todėl bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 2005 m. pajamos sudarė 733 495 tūkst. litų 
(212 435 tūkst. eurų) (2004 m. – 722 978 tūkst. litų (209 389 tūkst. eurų). Taip pat vadovaujantis 
Tarptautiniais apskaitos standartais pakeistas Bendrovės (motinės įmonės) antrinių ir asocijuotų įmonių 
apskaitos būdas: vietoj nuosavybės metodo taikoma įsigijimo savikaina. Dėl to buvo perskaičiuotos 2004 
m. Bendrovės (motininės įmonės) finansinės ataskaitos (nepaskirstytas pelnas sumažėjo 215 558 tūkst. 
litų (62 430 tūkst. eurų)). Tačiau dėl šių pakeitimo ataskaitinių laikotarpių „Lietuvos telekomo“ įmonių 
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grupės rezultatas nepasikeitė: 2005 m. laikotarpio pelnas sudarė 84 073 tūkst. litų (24 349 tūkst. eurų), o 
2004 m. laikotarpio pelnas buvo 33 642 tūkst. litų (9 743 tūkst. eurų). Valdyba visuotiniam akcininkų 
susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 124 291 tūkst. litų (35 997 tūkst. eurų) 2005 m. 
dividendams išmokėti, t.y. 0,16 lito (0,046 euro) dividendų vienai akcijai. Valdyba patvirtino 2005 metų 
Bendrovės veiklos ataskaitą. Valdyba išrinko Bendrovės auditoriumi dvejiems metams UAB 
„Pricewaterhouse Coopers“ Bendrovės 2006 m. ir 2007 m. finansinės atskaitomybės auditui bei 2006 m. ir 
2007 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti. 
 
2006 m. kovo 16 d. Bendrovė pranešė, kad 2006 m. balandžio 24 d. 13.00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 28, 
„Lietuvos telekomo“ buveinės 157 salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ (kodas 1212 
15434, registruota šiuo adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 
12.00 val. iki 12.45 val. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2006 m. 
kovo 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. 
balandžio 13 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1) Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2) 
Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 3) Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės 
dokumentų tvirtinimas. 4) 2005 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 5) Bendrovės auditoriaus rinkimai. 6) 
Bendrovės įstatų keitimas. 7) Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 8) Bendrovės valdybos narių 
rinkimai. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų 
susirinkimo apskaitos dienos (2006 m. balandžio 13 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, 
asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo 
sutartis. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi 
pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo 
nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą. Nuo 2006 m. balandžio 14 d. akcininkai, atvykę į AB 
„Lietuvos telekomas“, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais 
dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus. 
Informacija teikiama tel. (8~5) 236 78 78. 
 
2006 m. kovo 30 d. Bendrovė pranešė, kad 2006 m. kovo 28 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota 
UAB „Verslo portalas“, kuri nuo 2004 m. kovo 18 d. vadovaujantis 2004 m. vasario 24 d. UAB „Verslo 
portalas“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu buvo įregistruota kaip likviduojama įmonė. 2001 m. 
rugpjūtį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 30 proc. UAB „Verslo portalas“ akcijų iš UAB „Verslo žinios“. 
Įmonė verslo klientams teikė verslo interneto vartų verslas.com paslaugas. 
 
2006 m. kovo 30 d. Bendrovė pranešė, kad vadovaudamasi 2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ 
valdybos nutarimu, AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų 
įsigijimo iš „TietoEnator Oyj“ bei sutartį dėl 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų, kurios priklauso 
„Lietuvos telekomui“, pardavimo „TietoEnator Oyj“. Šiuo metu AB „Lietuvos telekomas“ turi 60 proc. UAB 
„Baltic Data Center“ akcijų. Sandorius planuojama baigti 2006 m. balandį. 2001 m. pabaigoje „Lietuvos 
telekomo“ Informacinių sistemų departamento pagrindu buvo įsteigta antrinė įmonė, kuri teikia 
informacijos technologijų infrastruktūros valdymo paslaugas. Pradžioje įmonė vadinosi Baltijos 
informacinių duomenų valdymo centru, o nuo 2004 m. liepos – UAB „Baltic Data Center“. 2002 m. gegužę 
„Lietuvos telekomas“ pardavė 40 proc. šios įmonės akcijų didžiausiai Šiaurės šalių IT paslaugų įmonei 
„TietoEnator Oyj“ bei 74 proc. kitos 2002 m. kovą įsteigtos antrinės įmonės, kuri tuomet vadinosi Baltijos 
telekomunikacijų konsultaciniu centru, o nuo 2003 m. sausio – UAB „TietoEnator Consulting“, akcijų. UAB 
„TietoEnator Consulting“ teikia su informacijos technologijomis susijusias konsultavimo paslaugas. Šiuo 
pranešimu Bendrovė atskleidė 2006 m. vasario 9 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
 
2006 m. balandžio 7 d. baigtas sandoris dėl likusių 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų įsigijimo iš 
„TietoEnator Oyj“ bei 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų pardavimo „TietoEnator Oyj“. Dabar 
AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o „TietoEnator Oyj“ - 100 proc. UAB 
„TietoEnator Consulting“ akcijų. Sutartys dėl akcijų pirkimo/pardavimo pasirašytos 2006 m. kovo 29 d.  
 
2006 m. balandžio 12 d. Bendrovė pranešė, kad Remiantis AB „Lietuvos telekomas“ (toliau - Bendrovė) 
2006 m. kovo 16 d. valdybos sprendimu dėl eilinio visuotinio AB „Lietuvos telekomas“ (kodas 1212 15434, 
registruota šiuo adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkimo sušaukimo 2006 m. balandžio 24 
d. 13.00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 28, „Lietuvos telekomo“ buveinės 157 salėje ir vadovaujantis 2006 m. 
balandžio 6 d. Bendrovės valdybos sprendimu papildyti akcininkų susirinkimo darbotvarkę nauju klausimu 
„Dėl AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimo pakeitimo“, siūloma tokia papildyta susirinkimo darbotvarkė: 1) 
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Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2) Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 3) Bendrovės 
metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. 4) 2005 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 5) 
Bendrovės auditoriaus rinkimai. 6) Dėl AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimo pakeitimo. 7) Bendrovės 
įstatų keitimas. 8) Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 9) Bendrovės valdybos narių rinkimai. Visuotinio 
akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 13 d. Informacija teikiama tel. (8~5) 236 78 78. 
 
2006 m. balandžio 12 d. Bendrovė pranešė apie AB „Lietuvos telekomas“ (toliau vadinama „Bendrove“) 
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. balandžio 24 d., darbotvarkė ir nutarimų 
projektus, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: (1) Bendrovės auditoriaus pranešimas. Išklausyta. (2) 
Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. Nutarimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2005 m. 
veiklos ataskaitą, kuri buvo patikrinta Bendrovės auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“. (3) 
Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. Nutarimo projektas: Patvirtinti 
audituotus 2005 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. (4) 2005 m. Bendrovės pelno paskirstymas. Nutarimo 
projektas: 2005 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą 
pelno paskirstymo projektą. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino 
pelno skirti 124 291 tūkst. litų (35 997 tūkst. eurų) 2005 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,16 lito (0,046 euro) 
dividendų vienai akcijai. (5) Bendrovės auditoriaus rinkimai. Nutarimo projektas: 1) Išrinkti Bendrovės 
audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės 2006 ir 2007 m. finansinės 
atskaitomybės auditui bei 2006  ir 2007 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti. 2) Įgalioti 
Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama 
šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 460 000 (keturi šimtai šešiasdešimt tūkstančių) litų be PVM už 
dviejų finansinių metų Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą bei Bendrovės veiklos ataskaitų 
patikrinimą (t.y. po 230 000 (du šimtus trisdešimt tūkstančių) litų be PVM už vienerius metus). (6) Dėl AB 
„Lietuvos telekomas“ pavadinimo pakeitimo. Nutarimo projektas: Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš akcinė 
bendrovė „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB. (7) Bendrovės įstatų pakeitimas. Nutarimo projektas: 1) 
Pakeisti įstatuose nurodytą Bendrovės pavadinimą akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB, 
atitinkamai pakoreguojant įstatų tekstą kartu nurodant, kad Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. 2) 
Pakeisti Bendrovės įstatų 9.4 straipsnio 7 e) punktą išbraukiant žodžius „ir normatyvų“ ir išdėstyti šį punktą 
taip: „e) sprendimus dėl Bendrovėje taikomo materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto 
amortizacijos skaičiavimo metodų“. 3) Papildyti Bendrovės įstatų 10.4 straipsnį nauju 13-tu punktu ir 
išdėstyti jį taip: „13) nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus“. 4) Pritarti 
naujai Bendrovės įstatų redakcijai su šio nutarimo 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais pakeitimais. 5) Įgalioti 
Bendrovės generalinį direktorių Bendrovės vardu pasirašyti patvirtintą naują įstatų redakciją ir įpareigoti 
generalinį direktorių savo nuožiūra pavesti Bendrovės atsakingam darbuotojui juos įregistruoti pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą tvarką. (8) Bendrovės valdybos narių atšaukimas. Nutarimo 
projektas: Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti 
Hyyrynen, Tomas Lenke, Valdo Kalm, Gintautą Žintelį ir Andrių Šukį. (9) Bendrovės valdybos narių 
rinkimai. Nutarimo projektas: Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti: 
1) _________________, kurį pasiūlė __________________, 2) _________________, kurį pasiūlė 
__________________, 3) _________________, kurį pasiūlė __________________, 4) 
_________________, kurį pasiūlė __________________, 5) _________________, kurį pasiūlė 
__________________, 6) _________________, kurį pasiūlė __________________, 7) 
_________________, kurį pasiūlė __________________. „Amber Teleholding A/S“ kaip AB „Lietuvos 
telekomas“ akcininkas siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2006 m. balandžio 24 d., į AB 
„Lietuvos telekomas“ valdybą rinkti šiuos kandidatus: 1) p. Erik Hallberg, 2) p. Gintautą Žintelį, 3) p. 
Morgan Ekberg, 4) p. Valdo Kalm, 5) p. Brita Hanberger, 6) p. Matti Hyyrynen, kurį „Amber Teleholding 
A/S“ pasiūlė „East Capital“, 7) p. Gert Tiivas, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. Šiuo 
pranešimu Bendrovė atskleidė 2006 m. balandžio 6 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
 
2006 m. balandžio 20 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino AB „Lietuvos telekomas“ įmonių 
grupės 2006 m. pirmojo ketvirčio auditorių netikrintą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus. Palyginti su 2005 m. pirmojo ketvirčio pajamomis – 177 mln. litų, 
2006 m. pirmojo ketvirčio pajamos padidėjo 2,1 proc. ir sudarė 180 mln. litų. 2006 m. sausio – kovo 
mėnesių „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės sąnaudos buvo nedaug mažesnės nei prieš metus ir sudarė 
89 mln. litų. Trijų šių metų mėnesių pelnas, neatskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos (EBITDA), padidėjo 5,3 proc. – iki 94 mln. litų (prieš metus buvo 89 mln. litų), o EBITDA 
marža siekė 52 proc. (2005 m. – 50,4 proc.). 2006 m. pirmojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno 
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mokesčio, palyginti su praėjusių metų pirmojo ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, - 22 mln. 
litų, buvo 78 proc. didesnis ir sudarė 40 mln. litų. 2006 m. pirmų trijų mėnesių laikotarpio pelnas 
(įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos pelną) buvo 32 mln. litų, t.y. 85 proc. didesnis nei 2005 m., 
kai trijų mėnesių laikotarpio pelnas buvo 17 mln. litų. 2005 m. pirmąjį ketvirtį ilgalaikės investicijos sudarė 
11 mln. litų (2005 m. – 15 mln. litų). Per pirmuosius tris šių metų mėnesius pinigai ir jų ekvivalentai 
padidėjo 52 mln. litų (2005 m. – 65 mln. litų). 
 
2006 m. balandžio 24 d. Bendrovė pranešė, kad eilinis visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų 
susirinkimas, įvykęs 2006 m. balandžio 24 d. nutarė: (1) Patvirtinti Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitą, 
kuri buvo patikrinta Bendrovės auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“. (2) Patvirtinti audituotus 2005 
m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. (3) 2005 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų 
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 168 485 948 litų 
(48 796 903 eurų) skirti 124 290 803 litus (35 997 105 eurus) 2005 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,16 lito 
(0,046 euro) dividendų vienai akcijai. 2005 m. tantjemoms valdybos nariams skirti 378 000 litų (109,476 
eurus). (4) Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės 
2006 ir 2007 m. finansinės atskaitomybės auditui bei 2006 ir 2007 m. Bendrovės veiklos ataskaitų 
patikrinimui atlikti. (5) Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, 
AB. (6) Pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai. (7) Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos 
narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, Tomas Lenke, Valdo Kalm, Gintautą Žintelį ir 
Andrių Šukį. (8) Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti: Erik Hallberg, 
Gintautą Žintelį, Morgan Ekberg, Valdo Kalm ir Britą Hanberger, kuriuos pasiūlė „Amber Teleholding A/S“, 
bei Matti Hyyrynen ir Gert Tiivas, kuriuos per „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. 
 
2006 m. gegužės 5 d. Bendrovė pranešė, kad 2006 m. gegužės 5 d., vadovaujantis 2006 m. balandžio 24 
d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti akcinės bendrovės „Lietuvos telekomas“ 
pavadinimą į TEO LT, AB, yra įregistruoti įstatų pakeitimai ir išduotas naujas Bendrovės registravimo 
pažymėjimas. Nuo 2006 m. gegužės 5 d. Bendrovė vadinasi TEO LT, AB. Keičiamas Bendrovės interneto 
svetainės adresas iš www.telecom.lt į www.teo.lt. Kiti Bendrovės rekvizitai nesikeičia. 
 
2006 m. gegužės 19 d. Bendrovė pranešė, kad TEO LT, AB valdyba išrinko Valdybos narį Eriką Hallbergą 
(Erik Hallberg) Bendrovės valdybos pirmininku. Nauja Bendrovės valdyba dvejų metų kadencijai buvo 
išrinkta 2006 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu. 
 
2006 m. birželio 22 d. Bendrovė pranešė, kad TEO LT, AB (toliau – Bendrovė) antrinė įmonė UAB 
„Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ (kodas 134517169), kurios veiklą nuo 2005 m. gegužės 1 d. 
perėmė Bendrovės Verslo klientų departamentas, pakeitė pavadinimą į UAB „Kompetencijos ugdymo 
centras“ ir dabar teiks mokymo bei konsultavimo paslaugas. UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ dirba 
buvusio Bendrovės Kompetencijos ugdymo centro darbuotojai. Įmonės registruota buveinė yra Palangos 
g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovei priklauso 100 proc. įmonės akcijų. VšĮ „Lietuvos telekomo“ 
sporto klubas (kodas 124366950) taip pat pakeitė pavadinimą į viešoji įstaiga „TEO sportas“. Bendrovė 
yra vienintelė šios viešosios įstaigos steigėja ir savininkė. „TEO sportas“ remia moterų krepšinio komandą 
TEO ir valdo sveikatingumo centrą Vilniuje, P. Lukšio g. 34. Įstaigos registruota buveinė yra Savanorių pr. 
28, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
 
2006 m. liepos 20 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) valdyba patvirtino TEO įmonių grupės 
2006 m. pirmojo pusmečio auditorių netikrintą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius 
finansinės apskaitos standartus. Bendros įmonių grupės 2006 m. šešių mėnesių pajamos sudarė 362 mln. 
litų ir, palyginti su 2005 m. pirmojo pusmečio pajamomis, padidėjo 0,3 proc. 2006 m. pirmojo pusmečio 
EBITDA padidėjo 4,2 proc. – iki 185 mln. litų (prieš metus buvo 178 mln. litų), o EBITDA marža siekė 51,1 
proc. (2005 m. pirmąjį pusmetį – 49,2 proc.). 2006 m. sausio – birželio pelnas, neatskaičiavus pelno 
mokesčio, sudarė 80 mln. litų ir buvo 73,5 proc. didesnis nei tuo pačiu 2005 m. laikotarpiu. 2006 m. šešių 
mėnesių laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2005 m. 
pelnu – 37 mln. litų, padidėjo 74,9 proc. ir sudarė 65 mln. litų. 
 
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS ir 
ELTA bei paskelbti Bendrovės tinklapyje www.teo.lt. 



 

2006 M. I PUSMEČIO ATASKAITA                                                                                                            29 
 
 
 

 
17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 
 
2005 m. Lietuvos konkurencijos taryba pradėjo tyrimą, siekiant nustatyti, ar plačiajuosčio ryšio interneto 
prieigos paslaugų rinkoje nepiktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, kuris paremtas skundais, gautais 
iš kitų interneto paslaugų teikėjų (UAB „MicroLink Lietuva“, UAB „Baltijos komunikacijos“, UAB „Tele 2“, 
UAB „Penki kontinentai“, UAB „Elneta“ ir VĮ „Infostruktūra“). Konkurencijos tarybos administracija 2006 m. 
birželį Bendrovei susipažinimui ir komentarams pateikė užbaigto tyrimo išvadas. Bendrovė paprašė atidėti 
komentarų dėl tyrimo išvadų pateikimo terminą. Terminas atidėtas iki 2006 m. rugpjūčio 11 d. 
 
 
Bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2006 m. sausio 18 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymą „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, įskaitant su juo susijusius juridinius 
asmenis, turinčio didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ ir 2006 m. sausio 18 d. 
įsakymo „Dėl didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos apibrėžimo“ 2 punktą. Teismas 2006 m. 
gegužę savo sprendimu atmetė Bendrovės skundą, tačiau Bendrovė apskundė šį teismo sprendimą 
aukštesnės instancijos teismui.  
 
Bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2006 m. vasario 20 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymus, kuriais Bendrovė ir su juo susiję juridiniai asmenys yra pripažinta turinčia didelę 
įtaką nacionalinio ir tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu 
fiksuotoje vietoje, rinkoje.  
 


