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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita
2006 metai

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Emitento pavadinimas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Teisinė - organizacinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Perregistravimo data ir vieta
Registravimo Nr.:
Įmonių rejestro kodas
Juridinių asmenų registro tvarkytoja
Interneto adresas

TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“)
(iki 2006 m. gegužės 5 d. vadinosi AB „Lietuvos telekomas“)
814 912 760 litų
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva
1511, (8 5) 262 15 11
(8 5) 212 66 65
info@teo.lt
akcinė bendrovė
1992 m. vasario 6 d., Vilniaus miesto valdyba
1998 m. liepos 8 d., Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
BĮ 98 - 195
121215434
valstybės įmonė Registrų centras
www.teo.lt

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis
TEO LT, AB įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos
paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui. TEO
įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių
grupės dalis.
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažintas didelę įtaką
turinčiu operatoriumi 14 rinkų. TEO ir UAB „Omnitel“ įmonės yra laikomos susijusiais asmenimis, nes
priklauso „TeliaSonera AB“ įmonių grupei, ir todėl TEO yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi ir
skambučių užbaigimo rinkai UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.

4. 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.
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS
VERTYBINIUS POPIERIUS
7. Emitento įstatinis kapitalas
7.1. 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.

7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar
keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius
--------------------

8. Akcininkai
Akcininkai, eilinio visuotinio susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 26 d., metu nuosavybės teise turintys
ar valdantys 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

41 439 785**

5,09

5,33

--

PASTABA. * Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“.
** 13 137 412 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 830 237 Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai.
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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 1,61 proc. (2006 m. gruodžio 31 d.).
2006 m. gruodžio 31 d. duomenimis, valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondo, turėjo 13 191 350
akcijų; tai sudaro 1,61 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 1,69 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 13 553 980 akcijas; tai sudaro 1,66 proc. Bendrovės
įstatinio kapitalo ir 1,74 proc. balsų.
2006 m. gruodžio 31 d. bendras TEO LT, AB akcininkų skaičius sudarė 12 872. Paskutinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 26 d., metu akcininkų skaičius sudarė 12 827.
2006 m. gruodžio 31 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.

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės
charakteristikos
TEO LT, AB akcijos išleistos į viešąją vertybinių popierių apyvartą:
Akcijų rūšis

Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius
(vnt.)

814 912 760

Nominali vertė (Lt)

1

Bendra nominali
vertė (Lt)

814 912 760

Išleistos į apyvartą
Reorganizuojant
valstybės įmonę į
akcinę bendrovę

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas
------------------

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus
2000 m. birželio 12 d., valstybės įmonei Valstybės turto fondui viešojo akcijų pardavimo metu pardavus
203 728 190 valstybei priklausančių paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, pradėta įgyvendinti Bendrovės
tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP) programa.
Pagal programą vienas TEO tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas atitinka 10 TEO paprastųjų vardinių
akcijų. Programos bankas depozitoriumas yra „Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street,
Niujorkas, NY 10005, JAV.
TEO tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai yra įtraukti į Oficialųjį Jungtinės Karalystės vertybinių
popierių registravimo įstaigos sąrašą (Official List of the UK Listing Authority) ir kotiruojami Londono
vertybinių popierių biržos pagrindinėje rinkoje (The Main Market of the London Stock Exchange).
Bendrovės TDP taip pat galima prekiauti „Nasdaq Stock Market Inc.“ „PORTAL“ rinkoje.
Paskutinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 26 d., metu 81 323 880
TEO akcijų pagrindu buvo išleisti 8 132 388 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 9,98 proc.
Bendrovės įstatinio kapitalo.
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Bendrovės akcijų, kurių pagrindu yra išleisti depozitoriumo pakvitavimai, ir depozitoriumo pakvitavimų
skaičius:
Data

Akcijų skaičius (vnt.)

Tarptautinių depozitoriumo
pakvitavimų skaičius (vnt.)

2005 03 31

116 153 890

11 615 389

2005 06 30

115 969 710

11 596 971

2005 09 30

108 519 710

10 851 971

2005 12 31

105 719 870

10 571 987

2006 03 31

102 137 510

10 213 751

2006 06 30

99 076 880

9 907 688

2006 09 30

85 689 380

8 568 938

2006 12 31

85 554 380

8 555 438

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą,
pagrindinės charakteristikos
------------------

13. Duomenys apie neviešai apyvartai išplatintus skolos vertybinius popierius
------------------

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos
vertybinius popierius
------------------
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ
ANTRINĘ APYVARTĄ
15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus
Į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (VVPB
simbolis – TEO1L):
Akcijų rūšis

Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius
(vnt.)

Nominali vertė (Lt)

Bendra nominali
vertė (Lt)

Emisijos kodas

814 912 760

1

814 912 760

12391

32 596 510 Bendrovės tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (1 TPD lygus 10 PVA) 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). Bendrovės 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 TEO Tarptautiniai
depozitoriumo pakvitavimai yra įtraukti į Frankfurto „Deutsche Börse“ atviros rinkos (Freiverkehr) ir
Miuncheno vertybinių popierių biržos trečiojo segmento sąrašus.

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose
rinkose
Prekyba TEO LT, AB paprastosiomis vardinėmis akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje:
Laikotarpis

Kaina (Lt)
didžiau- mažiausia
sia

Apyvarta (Lt)
didžiausia

mažiausia

Paskutinės sesijos
kaina (Lt)

apyvarta
(Lt)

Bendra apyvarta
vnt.

Litais

2005 01 01 –
2005 03 31

2,37

2,16

2 590 295

8 918

2,35

567 040

21 408 789

48 783 785

2005 04 01 –
2005 06 30

2,40

2,15

2 386 064

24 740

2,18

81 476

15 295 496

34 721 062

2005 07 01 –
2005 09 30

2,81

2,15

4 710 499

17 096

2,79

72 588

26 936 456

64 787 078

2005 10 01 –
2005 12 31

2,84

2,63

3 624 841

25 029

2,71

49 515

19 885 849

53 383 751

2006 01 01 –
2006 03 31

2,75

2,45

17 380 173

124 197

2,57

1 389 119

43 364 793

110 358 335

2006 04 01 –
2006 06 30

2,62

2,12

3 629 836

117 731

2,23

442 792

22 206 648

50 851 637

2006 07 01 –
2006 09 30

2,43

2,14

7 863 206

99 203

2,34

819 268

42 818 761

95 072 635

2006 10 01 –
2006 12 31

2,79

2,30

4 117 568

68 158

2,76

1 523 725

24 450 861

62 038 626
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Prekyba TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje:
Laikotarpis

Kaina (JAV dol.)
didžiausia mažiausia

Apyvarta (D. Britanijos
svarais)
didžiausia

Paskutinės sesijos

mažiausia kaina (JAV
dol.)

Bendra apyvarta

apyvarta
(svarais)

vnt.

D. Britanijos
svarais

2005 01 01 –
2005 03 31

9,10

8,25

268 421

0

8,70

0

190 350

885 838

2005 04 01 –
2005 06 30

9,05

7,50

149 540

0

7,75

0

63 000

271 479

2005 07 01 –
2005 09 30

9,70

7,45

1 529 806

0

7,45

0

1 348 671

6 473 263

2005 10 01 –
2005 12 31

9,82

9,00

738 764

0

9,30

0

624 169

3 277 640

2006 01 01 –
2006 03 31

9,65

8,58

962 000

0

9,00

0

1 056 633

5 482 023

2006 04 01 –
2006 06 30

9,30

7,75

1 129 390

0

8,26

0

519 175

2 531 753

2006 07 01 –
2006 09 30

8,80

7,70

1 427 401

0

8,50

0

2 579 000

10 852 317

2006 10 01 –
2006 12 31

10,60

8,46

130 204

0

10,6

0

48 300

224 151

17. Vertybinių popierių kapitalizacija
Vilniaus vertybinių popierių rinkoje kotiruojamų TEO LT, AB paprastųjų vardinių akcijų kapitalizacija:
Data

Akcijų skaičius
(vnt.)

Kaina (Lt)

Kapitalizacija (Lt)

2006 01 01 –
2006 03 31

814 912 760

2,57

2 094 325 793

2006 04 01 –
2006 06 30

814 912 760

2,23

1 817 255 455

2006 07 01 –
2006 09 30

814 912 760

2,34

1 906 895 858

2006 10 01 –
2006 12 31

814 912 760

2,76

2 249 159 218

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų
--------------------

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą
2000 m. birželio 12 d. per viešąjį Bendrovės akcijų pardavimą tuo metu Bendrovės antrinės įmonės UAB
„Lintel“ antrinė įmonė UAB „Lintkom“ įsigijo 12 698 412 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų (vienos
akcijos įsigijimo kaina - 3,15 Lt) ir 2 539 683 Bendrovės tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus (vieno
pakvitavimo įsigijimo kaina - 7,875 JAV dol.) (vienas Bendrovės tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas
lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų). Iš viso UAB „Linkom“ turėjo 4,67 proc. Bendrovės akcinio
kapitalo.
2002 m. rugsėjį Bendrovė iš UAB „Lintel“ perėmė visas UAB ,,Lintkom“ akcijas. 2003 m. gruodį Bendrovė
perdavė visas UAB „Lintkom“ akcijas UAB „Lintel“. 2004 m. kovą pradėta ir gegužę baigta įmonių UAB
„Lintel“ ir UAB „Lintkom“ reorganizacija prijungiant UAB „Lintkom“ prie UAB „Lintel“. Po reorganizacijos
UAB „Lintel“ tęsia savo veiklą, o UAB „Lintkom“ veikla nutraukta. UAB „Lintel“ perėmė visas UAB
2006 METŲ PROSPEKTAS-ATASKAITA

10

„Lintkom“ teises, turtą, pareigas ir įsipareigojimus. Dabar Bendrovės antrinė įmonė UAB „Lintel“ valdo 4,67
procento Bendrovės akcijų, kurios remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu yra laikomos
Bendrovės nuosavomis akcijomis.
2006 m. gruodžio 31 d. 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 akcinio kapitalo.
TEO LT, AB nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas
------------------

21. Emitento mokėjimo agentai
------------------

22. 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.
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai
TEO LT, AB dirbdama vadovaujasi Akcinių bendrovių, Elektroninių ryšių, Vertybinių popierių rinkos ir kitais
Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės norminiais aktais, Bendrovės įstatais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms
2002 m. gruodžio 9 d. Švedijos įmonei „Telia AB“ ir Suomijos įmonei „Sonera Oy“ susijungus į vieną
Švedijoje registruotą įmonę „TeliaSonera AB“, didžiausias Bendrovės akcininkas Danijos įmonė „Amber
Teleholding A/S“ (turi 60 proc. Bendrovės akcijų) tapo antrine „TeliaSonera AB“ įmone, o Bendrovė tapo
netiesiogiai valdoma „TeliaSonera AB“ įmone.
Nuo 2002 m. gruodžio konsoliduotos Bendrovės įmonių grupės finansinės ataskaitos yra įtraukiamos į
bendras „TeliaSonera AB“ įmonių grupės finansines ataskaitas.
„TeliaSonera AB“ per antrinę įmonę „Amber Mobile AB“ valdo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų.

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas
1992 m. vasario 6 d. buvo įregistruota valstybinė įmonė „Lietuvos telekomas“, kurios visas įstatinis
kapitalas priklausė valstybei. Įmonė teikė vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio automatinio telefono ryšio,
telegrafo ir telekso, programų transliacijos laidinio radijo linijomis, viešųjų renginių įgarsinimo ir kitas ryšio
paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1997 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybės įmonė „Lietuvos telekomas“
buvo reorganizuota į akcinę bendrovę „Lietuvos telekomas“. Visas Bendrovės įstatinis kapitalas (814 912
760 Lt) priklausė valstybei.
1998 m. birželio 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymas, kuris iki 2002 m.
gruodžio 31 d. suteikė „Lietuvos telekomui“ išskirtines teises teikti fiksuoto telefono ryšio paslaugas.
1998 m. liepos 7 d. VĮ Valstybės turto fondas pardavė 488 947 656 valstybei nuosavybės teise
priklausančias AB „Lietuvos telekomas“ akcijas (60 proc. Bendrovės akcinio kapitalo) konsorciumui
„Amber Teleholding A/S“ (Danija), įsteigtam įmonių „Telia AB“ (Švedija) ir „Sonera Oy“ (Suomija).
Pagal Bendrovės privatizavimo programą 1999 m. rugpjūtį 7194 Bendrovės darbuotojai iš valstybės įsigijo
40 465 212 paprastųjų vardinių darbuotojo akcijų (4,97 proc. Bendrovės akcinio kapitalo). 2000 m.
rugpjūčio 23 d. darbuotojo akcijos buvo pakeistos į paprastąsias vardines akcijas.
2000 m. birželio 12 d. valstybės įmonė Valstybės turto fondas viešojo akcijų pardavimo metu pardavė
203 728 190 valstybei priklausančių AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (25 proc. Bendrovės akcinio kapitalo).
„Lietuvos telekomo“ akcijomis pradėta prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje, o Bendrovės akcijų
pagrindu išleistais tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje.
Vadovaujantis Telekomunikacijų įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d., Bendrovė kartu su
savo antrinėmis įmonėmis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi fiksuoto telefono ryšio
paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų, skambučių užbaigimo viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkose.
2006 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimtu sprendimu, nuo 2006 m. gegužės 5 d. AB
„Lietuvos telekomas“ pakeitė pavadinimą į TEO LT, AB.
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26. Gamybos (paslaugų) charakteristika
2006 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimtu sprendimu, nuo 2006 m. gegužės 5 d. AB
„Lietuvos telekomas“ pakeitė pavadinimą į TEO LT, AB. TEO – tai korporatyvinis prekės ženklas, pakeitęs
AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimą.
TEO aprėpia visas įmonės vykdomas veiklas: balso telefonijos, interneto, televizijos, duomenų perdavimo
paslaugas. Atitinkamai šios veiklos turi keturis antrinius prekės ženklus: VOX – balso telefonija, ZEBRA –
internetas, GALA – televizija, TEO VERSLAS – paslaugos verslui.
2006 metais kartu su Bendrovės pavadinimo keitimu organizacijos veikloje lygiagrečiai vyko ir daugiau
pokyčių, iš kurių svarbiausi buvo susiję su naujų verslo sričių – informacinių technologijų ir televizijos
paslaugų – atsiradimu. Tai paskatino suformuluoti naują Bendrovės viziją ir misiją. Atnaujintos TEO vizija
ir misija atspindi Bendrovės augimą ir kaitą, jos naują vardą ir naujas rinkas, į kurias įmonė įžengė 2006aisiais.
TEO vizija – tavo geriausias partneris bendraujant su nuolat kintančiu pasauliu. Pasitelkdami
moderniausiais technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas.
TEO misija – kurti vertę akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas telekomunikacijų,
TV ir IT paslaugas.
2006 metais TEO įmonių grupė iš fiksuotojo telefono ryšio ir interneto paslaugų įmonės tapo integruotų
telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų teikėja. TEO įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos
šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis.
TEO LT, AB akcijomis prekiaujama Vilniaus ir Londono vertybinių popierių biržose. 60 proc. Bendrovės
akcijų valdo „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“.
TEO įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų)
2006 m.
tūkst. Lt.

2005 m.
%

tūkst. Lt.

2004 m.
%

tūkst. Lt.

%

Balso telefonijos
paslaugos

524 571

71,4

531 790

72,9

547 228

75,8

Interneto ir duomenų
perdavimo paslaugos

179 023

24,4

148 787

20,4

130 414

18,1

9 892

1,3

3 823

0,5

2 224

0,3

708

0,1

--

--

--

--

1 651

0,2

28 432

3,9

29 932

4,1

18 966

2,6

16 804

2,3

12 241

1,7

734 811

100,0

729 636

100,0

721 039

100,0

IT paslaugos
TV paslaugos
Statybos paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso

TEO įmonių grupė
TEO LT, AB - pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso
telefonijos, interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo
paslaugas. Jai taip pat priklauso vieni iš lankomiausių Lietuvoje interneto vartai www.zebra.lt .
UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas ir vadybą kontaktų
centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių. „Lintel“ teikia
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informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ taip pat
valdo 4,67 proc. nuosavų TEO akcijų.
UAB „Baltic Data Center“ – viena sparčiausiai auganti, IT paslaugas verslui teikianti įmonė Lietuvoje.
„Baltic Data Center“ teikiamos paslaugos sudaro vientisą verslo sistemų priežiūros paketą, apimantį
tarnybines stotis, duomenų bazes ir duomenų srautus bei kompiuterinių darbo vietų priežiūrą. 2006 m.
balandžio 7 d. Bendrovė įsigijo likusias 40 proc. „Baltic Data Center“ akcijas iš Suomijos įmonės
„TietoEnator Oyj“, o įmonei „TietoEnator Oyj“ pardavė 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų,
kurios priklausė Bendrovei. Dabar TEO turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o „TietoEnator Oyj“ − 100
proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje –
„Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo.
UAB „Voicecom“ 2005 metų gruodį iš UAB „Comliet“ perėmė leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo
analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą. Leidimas galioja iki 2007 m. spalio 31 dienos.
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (iki 2006 metų birželio vadinosi UAB „Lietuvos telekomo verslo
sprendimai“) teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus mokymus. Įmonėje dirba
buvusio Bendrovės Kompetencijos ugdymo centro darbuotojai. „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena
didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.
2006 metų 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
telekomas“) moterų krepšinio komandą bei valdo sveikatingumo centrą ZEBRA SPORT Vilniuje, P. Lukšio
g. 34. TEO yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėja.
2006 m. sausio 31 d., tuomet dar antrinės Bendrovės įmonės UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“,
pardavė Bendrovei atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet - Kaliningrad“
kapitalo dalis. 2007 m. vasario 15 d. TEO pardavė 100 proc. veiklos nevykdžiusios įmonės „OOO Comliet
- Kaliningrad“ kapitalo.
2006 m. vasario 28 d. Bendrovė pardavė visas savo antrinės įmonės UAB „Comliet“ akcijas. UAB
„Comliet“ teikė išorės bei vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinerinių tinklų statybos paslaugas. Šis
sandoris taip pat apėmė UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ pardavimą (UAB
„Comliet“ priklausė 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų).
2006 m. kovo 2 d. Bendrovė, vykdydama 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos
tarybos įpareigojimą, pardavė 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių
akademija“ akcijų su Bendrove nesusijusiam asmeniui. 2005 metų lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB
„MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, dalyvaudama trijų Baltijos
šalių telekomų sandoryje dėl „AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo.
2006 m. kovo 28 d. buvo baigtas UAB „Verslo portalas“ likvidavimas. Bendrovė valdė 30 proc., o UAB
„Verslo žinios“ 70 proc. įmonės akcijų.
2006 metų gruodį TEO pasirašė ketinimų protokolą dėl visų UAB „Mikrovisatos TV“ akcijų įsigijimo.
„Mikrovisatos TV“ Kaune ir Kauno rajone teikia kabelinės bei daugiakanalės abonentinės televizijos
paslaugas ir turi TV programų retransliavimo Lietuvoje skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais
licenciją. 2007 m. vasario 12 d. UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkai nutraukė preliminarią akcijų pirkimopardavimo sutartį su TEO.
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Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai
2006 m.

2005 m.

2004 m.

2003 m.

2002 m.

Pajamos (mln. Lt)

735

733

721

808

968

EBITDA (mln. Lt)

352

354

337

386

504

EBITDA marža (%)

47,9

48,5

46,7

47,8

52,0

Pelnas (nuostolis), neatskaičiavus pelno
mokesčio (mln. Lt)

162

109

41

(38)

89

Laikotarpio pelnas (nuostolis) (mln. Lt)

131

84

34

(35)

67

Pelno marža (%)

17,8

11,5

4,7

(4,3)

6,9

Visas turtas (mln. Lt)

1 249

1 259

1 280

1 542

1 876

Akcininkų nuosavybė (mln. Lt)

1 110

1 104

1 121

1 136

1 219

776 818

776 818

776 818

776 818

776 818

Pelnas vienai akcijai (litais)

0,17

0,11

0,04

(0,05)

0,09

Išmokėti dividendai vienai akcijai (litais)

0,26

0,16

0,13

0,06

0,06

Akcijos buhalterinė vertė (litais)

1,43

1,42

1,44

1,46

1,57

Naudojamo kapitalo pelningumas (%)

14,4

9,6

3,7

(0,8)

7,6

Vidutinė turto grąža (%)

10,4

6,6

2,4

(2,0)

3,4

Akcininkų nuosavybės pelningumas (%)

11,8

7,5

2,9

(3,1)

5,5

(26,9)

(26,1)

(9,3)

6,1

23,6

0,8

1,5

1,2

16,5

30,6

535,1

521,6

306,0

93,3

75,0

Turto apyvartumas (%)

58,5

57,8

54,4

47,3

48,8

Nuosavo kapitalo ir turto santykis (%)

88,8

87,7

87,6

73,7

65,0

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (mln. Lt)

295

342

276

320

481

98

74

75

51

207

784 958

798 617

819 147

828 318

935 899

Linijų skaičius 100 gyventojų

23,2

23,5

23,9

24,0

27,0

Skaitmenavimo lygis (%)

93,9

93,5

92,7

91,2

87,6

180 774

104 798

50 199

25 085

10 522

804

287

--

--

--

3 098

3 005

3 120

3 586

4 531

Akcijų skaičius, neįskaičiavus nuosavų
akcijų (tūkst.)

Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)

Ilgalaikės investicijos (mln. Lt)
Naudojamų fiksuotojo ryšio linijų skaičius

ADSL prieigų skaičius
Belaidžio interneto prieigos (WiFi) taškų
skaičius
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
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TEO Lietuvos elektroninių ryšių rinkoje
TEO LT, AB išlaiko lyderio pozicijas interneto, duomenų perdavimo bei fiksuotojo telefono ryšio rinkose.
Lietuvos elektroninių ryšių rinka, apimanti fiksuotojo telefono ryšio, judriojo telefono ryšio, skirtųjų linijų,
interneto prieigos, duomenų perdavimo, kabelinės televizijos, mikrobangės daugiakanalės televizijos
(MDTV), radijo ir televizijos programų siuntimo, laidinio radijo bei elektroninių ryšio tinklų sujungimo
paslaugas, per 2006 metus, palyginti su 2005 metais išaugo 7,1 proc., iki 2,7 mlrd. litų. Didžiausią
elektroninių ryšių rinkos dalį (45 proc.) sudaro judriojo telefono ryšio paslaugos, tačiau pagrindiniu
elektroninių ryšių rinkos augimo varikliu išlieka interneto paslaugos, kurių vertė per 2006 metus padidėjo
24,2 proc., iki 264,9 mln. litų.
TNS-Gallup tyrimo duomenimis, 2006 metų lapkričio mėn. 45 proc. namų ūkių turėjo kompiuterį, o 32
proc. naudojosi internetu. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 2006 metų pabaigoje Lietuvoje
buvo 368,7 tūkst. plačiajuosčio interneto vartotojų. 48,5 proc. iš jų jungėsi prie interneto ADSL pagrįsta
technologija, 17,8 proc. kabelinės televizijos tinklais, 12,4 proc. vietiniais (LAN) tinklais, 6,6 proc. bevielio
ryšio linijomis bei 14,3 proc. optinėmis ryšio linijomis.
2006 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 115 interneto paslaugų teikėjų.
Pagal pajamas 2006 metų ketvirtąjį ketvirtį TEO teko 45,2 proc. visos interneto paslaugų teikėjų rinkos.
2006 metais TEO plačiajuosčio interneto rinkos dalis nuolat augo ir ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė
48,5 proc. visų Lietuvos plačiajuosčio interneto vartotojų bei atitinkamai 47,8 proc. pagal pajamas.
2006 metų pabaigoje TEO turėjo 181 tūkst. prisijungimo prie interneto plačiajuoste prieiga (ADSL, skirtąja
linija bei plačiajuoste optine prieiga) vartotojų. Paslaugų, pagrįstų ADSL technologija, vartotojų skaičius
pasiekė 178,6 tūkstančio. Tai 1,75 karto daugiau nei prieš metus. 2006 metais didmeninėje rinkoje buvo
parduota 2,1 tūkst. ADSL prieigų.
2006 metų pabaigoje perjungiamąja (komutuojamąja) linija prie interneto jungėsi 10,5 tūkst. TEO paslaugų
vartotojų.
2006 metais TEO išliko pagrindiniu duomenų perdavimo paslaugų teikėju Lietuvoje. RRT duomenimis,
2006 metų ketvirtąjį ketvirtį Bendrovei pagal pajamas teko 50,4 proc. duomenų perdavimo ir 51,7 proc.
skirtųjų linijų paslaugų teikėjų rinkos.
2006 metais TEO išlaikė lyderio pozicijas ir fiksuotojo ryšio rinkoje. RRT duomenimis, praėjusių metų
ketvirtąjį ketvirtį TEO fiksuotojo telefono ryšio (neįskaitant tinklų sujungimo) rinkos dalis pagal pajamas
buvo 96 proc., o pagal abonentų skaičių – 93,7 procento. 2006 metų ketvirtąjį ketvirtį Bendrovės klientai
inicijavo 96,4 proc. bendrojo pokalbių srauto (99,5 proc. vietinių, 89,1 proc. tarpmiestinių, 72,3 proc.
tarptautinių ir 92,1 proc. pokalbių, skambinant iš fiksuotojo į mobiliojo ryšio tinklus). 2006 metų pabaigoje
tarptautinio fiksuotojo ryšio paslaugas Lietuvoje teikė 46 įmonės. 27 iš jų, kaip ir TEO, teikė vietinių ir
(arba) tarpmiestinių pokalbių paslaugas.
2006 metų pabaigoje 100-ui Lietuvos gyventojų teko 23,4 fiksuotojo telefono ryšio linijos, o 100-ui namų
ūkių teko 46,7 linijos.
2006 metų pabaigoje TEO turėjo 784,9 tūkst. pagrindinių telefono ryšio linijų arba 13,6 tūkst. mažiau nei
2005 metais. Per 2006 metus įrengta 53 tūkst. naujų linijų, o išjungtų linijų skaičius buvo 66,6 tūkstančio.
Be to, dėl patrauklių interneto ir internetinės televizijos pasiūlymų nuo rugsėjo naujų linijų skaičius viršija
išjungtų linijų skaičių. Daugiausia 2006 metais sumažėjo privačių klientų naudojamų pagrindinių linijų, šiek
tiek mažėjo verslo klientų naudojamų pagrindinių linijų.
Bendras TEO pokalbių srautas 2006 etais., palyginti su 2005 metais, sumažėjo 2,1 procento. Vietinių
pokalbių srautas sumažėjo 3,1 proc., skambučių iš fiksuotojo ryšio tinklo į mobiliojo ryšio tinklus – 3,1
proc., o tarptautinių pokalbių – 3 procentais. Tačiau tą iš dalies kompensavo 1,8 proc. padidėjęs
tarpmiestinių pokalbių srautas.
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Paslaugos privatiems klientams
TEO privatiems klientams teikia balso telefonijos (VOX), interneto (ZEBRA) ir skaitmeninės internetinės
televizijos (GALA) paslaugas.
2006 m. gruodžio 31 d. TEO privatūs vartotojai naudojosi 605,7 tūkst. pagrindinių telefono linijų. Iš jų 1,4
tūkst. ISDN kanalų bei 33,1 tūkst. linijų prijungtų prie tinklo, naudojantis GSM ir NMT-450 technologijomis.
Palyginti su 2005 metais gyventojų naudojamų pagrindinių linijų skaičius sumažėjo 2 procentais.
2006 metais gyventojų naudojamų aktyvių linijų padaugėjo 16,6 tūkst. ir praėjusių metų pabaigoje tokių
linijų buvo 527,6 tūkstančio. Per metus privatiems vartotojams buvo įrengta 36,5 tūkst. naujų telefono
linijų, t.y. 30 proc. daugiau negu 2005 metais.
Pagrindinis dėmesys praėjusiais metais buvo skiriamas plačiajuosčio interneto paslaugų plėtimui bei
tobulinimui. Siekdamas pasiūlyti klientams pačias naujausias paslaugas bei galimybę internetu naudotis
ne tik namie, pernai TEO tęsė 2005 metais pradėtų diegti belaidžio interneto zonų tinklo plėtrą visoje
Lietuvoje, o 2006 metų spalį privatiems klientams teikiamų paslaugų paketą papildė skaitmenine
internetine televizija GALA.
Balso paslaugos
2006 metų gegužę TEO pristatė naują balso paslaugų, skirtų gyventojams, prekės ženklą „VOX“.
VOX – tai fiksuotojo telefono ryšio paslauga, leidžianti pasiekti svarbius ir artimus žmones Lietuvoje ir
užsienyje. Nedidelės paslaugų kainos, puiki jų kokybė, taip pat įvairūs mokėjimo planai ir papildomos
paslaugos leidžia klientams išsirinkti patogiausią ir naudingiausią sau paslaugos variantą.
Per 2006 metus TEO privačių klientų pokalbių srautas išaugo 2,7 procento. Labiausiai – 12 proc. – augo
tarpmiestinių pokalbių srautas. Šiam augimui didžiausią įtaką darė organizuotos akcijos, kurių metu
gyventojai galėjo geresnėmis sąlygomis skambinti į kitus miestus: balandžio-birželio mėnesiais
užsisakiusiems „Universalųjį“ mokėjimo planą pensininkams ir socialiai remtiniems asmenims suteikta 30
proc. nuolaida mėnesiniam mokesčiui, liepos mėnesio savaitgaliais tarpmiestiniai pokalbiai TEO tinkle
kainavo 3 ct/min., o rugpjūčio mėnesį savaitgaliais tarpmiestiniai skambučiai nebuvo apmokestinami po 5os pokalbio minutės.
Naujiems VOX vartotojams, užsisakiusiems paslaugas birželio-liepos bei rugsėjo-spalio mėnesiais, buvo
suteikta galimybė TEO tinkle kalbėti nemokamai iki metų pabaigos.
2006 metų gruodžio mėnesio vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis klientai galėjo skambinti į JAV,
Vokietiją, D. Britaniją ir Airiją už 29 centus už minutę.
Vienas vartotojas per mėnesį prakalbėdavo vidutiniškai 152 min. – tai 5,6 proc., arba 8 minutėmis daugiau
nei 2005 metais.
2006 metų pabaigoje pokalbių mokėjimo planais naudojosi 96 proc. privačių Bendrovės klientų. Labiausiai
pernai augo mokėjimo plano „Lietuvoje“, suteikiančio 2 valandas nemokamų pokalbių visoje Lietuvoje
TEO tinkle, vartotojų skaičius − 122 proc., o mokėjimo plano „Universalusis“ (34 valandos nemokamų
pokalbių TEO tinkle ir palankiausi tarifai skambinant į užsienį) vartotojų padaugėjo 28 procentais.
2006 metais privatūs TEO klientai į užsienį skambino 2,1 proc., o į mobiliojo ryšio tinklus 5,7 proc.
mažiau.
Dėkingumo programa „Bičiuliai"
Tai lojalumo programa, skirta privatiems TEO klientams. Programos dalyviui už kiekvieną sumokėtą
sąskaitos litą yra skiriami taškai, kuriuos jis gali kaupti ir iškeisti į nuolaidas pokalbiams, internetui,
telefonams. Šiuo metu programoje dalyvauja beveik 50 proc. privačių Bendrovės klientų, 30 proc. iš jų
bent vieną kartą pasinaudojo sukauptais taškais. Vidutinė lojalumo programos dalyvio sąskaita yra 50
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proc. didesnė, o atsijungimų skaičius 50 proc. mažesnis nei klientų, nedalyvaujančių „Bičiulių“ programoje.
Bendrovės tyrimų duomenimis, lojalumo programą klientai vertina labai palankiai – 7,9 balo iš 10.
Informacija telefonu 118
Antrinės TEO įmonės UAB „Lintel“ teikiama informacijos telefonu 118 paslauga pernai išlaikė Lietuvos
informacinių paslaugų telefonu rinkos lyderio poziciją. UAB „Baltijos tyrimai“ duomenimis, informacijos
telefonu 118 rinkos dalis sudarė 85 procentus.
2006 metais informacijos telefonu 118 atsakyta į 9,706 mln. užklausų. Užklausų skaičius iš fiksuotojo
telefono ryšio tinklo sumažėjo 13,7 proc., o iš judriojo telefono ryšio tinklo išaugo 14,1 procento.
Pernai informacijos telefonu 118 pokalbio sujungimo paslauga buvo pradėta teikti TEO tinklo ir UAB
„Tele2“ abonentams (anksčiau buvo teikiama UAB Omnitel ir ,,Bitės“ abonentams), o tai padidino
sujungimų skaičių vidutiniškai 90 procentų.
2006 metais suformuota papildoma juridinių asmenų duomenų bazė su daugiau nei 150 tūkst. ūkio
subjektų bei įdiegta nauja informacijos redagavimo sistema, kuri pagreitino duomenų įvedimą, išplėtė
galimybes papildomoms paslaugoms teikti.
Interneto paslaugos
2006 metais Bendrovė daug dėmesio skyrė plačiajuosčio interneto plėtrai. 2006 metų kovą rinkai
pristatytas naujas interneto paslaugų krepšelis: „Bazinis internetas” (interneto ne piko metu, savaitgaliais ir
švenčių dienomis sparta iki 256 kb/s), „Optimalus internetas” (neribotas, interneto sparta iki 1 Mb/s) ir
„Premium internetas” (neribotas, interneto sparta iki 4 Mb/s). Šių planų vartotojams už nedidelį papildomą
mokestį pasiūlytos naujos pridėtinės vertės paslaugos: kompiuterio apsauga nuo įsilaužimų (ugniasienė),
„Maksimalus greitis”, „Internetas dienos metu”.
2006 metų gegužę interneto paslaugų gyventojams prekinis ženklas „Takas“ buvo pakeistas į ZEBRA.
ZEBRA – spartus ir kokybiškas internetas. Dėl naujausių DSL technologijų jis leidžia naršyti interneto
erdvėje itin greitai, o WiFi belaidis interneto tinklas sukuria galimybę tai padaryti kad ir kur vartotojas
bebūtų – namuose, kavinėje, parke ar biure. Aukščiausios kokybės interneto paslaugas užtikrina pažangi
techninė bazė. Konsultacijos ir techninė pagalba klientams teikiama 24 val. per parą.
Per 2006 metus privačių plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius išaugo beveik 69 tūkst., ir sudarė 153
tūkstančius. 95 proc. ZEBRA interneto vartotojų naudojosi plačiajuosčio DSL interneto paslaugomis. 2005
metų pabaigoje jų buvo 83,5 procento.
Populiariausi pernai buvo „Bazinio interneto“ ir „Optimalaus interneto“ planai, kuriais naudojosi atitinkamai
55 proc. ir 30 proc. ZEBRA interneto vartotojų.
2006 metais vykdytos interneto paslaugų pardavimo skatinimo akcijos, kurių metu per mėnesį būdavo
pritraukiama beveik 10 tūkst. naujų interneto vartotojų, t.y. 7 iš 10 naujų interneto vartotojų Lietuvoje
rinkosi ZEBRA interneto paslaugas.
2006 metų kovą Bendrovė Vilniuje pradėjo teikti plačiajuosčio interneto paslaugas optiniu vietiniu (LAN)
tinklu. Tai leidžia vartotojams naudotis dar spartesniu (iki 10 Mb/s) ir kokybiškesniu internetu. Praėjusių
metų pabaigoje internetu per vietinį (LAN) tinklą naudojosi 2,5 tūkst. vartotojų.
2006 metų rugpjūtį buvo pradėta teikti skambučių interneto tinklu (VoIP) paslauga „ZEBRA pokalbiai“.
Metų pabaigoje ja naudojosi 1,1 tūkst. vartotojų.
2006 metais Bendrovė toliau plėtė WiFi technologija paremto belaidžio interneto zonų tinklą dažniausiai
žmonių lankomose vietose: degalinėse, kavinėse, prekybos ir pramogų centruose, mokymo įstaigose,
miestų aikštėse ir pagrindinėse gatvėse. Metų pabaigoje tokių vietų, kuriose veikė spartusis (iki 5 Mb/s)
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ZEBRA belaidis internetas, visoje Lietuvoje buvo daugiau nei 800. Reguliariai paslauga naudojosi 4000
vartotojų. Iki 2007 metų kovo mėn. paslauga buvo teikiama nemokamai.
Autoritetinga tarptautinių ekspertų komisija telekomunikacijų bendrovę TEO LT, AB pripažino viena
geriausių naujovių diegėjų pasaulyje. Telekomunikacijų rinkos naujienų ir tyrimų įmonės „TotalTelecom“
kasmetiniame renginyje „Pasaulio komunikacijų apdovanojimai 2006“ („2006 World Communication
Award“) Lietuvos bendrovei buvo skirtas prizas „Geriausio pokyčių kūrėjo“ („Best changemaker“)
kategorijoje. Apdovanojimas buvo skirtas už naujų interneto paslaugų sukūrimą ir jų teigiamą įtaką
informacinės visuomenės bei plačiajuosčio interneto plėtrai Lietuvoje.
GALA televizija
2006 m. spalio 1 d. TEO pradėjo teikti gyventojams naują paslaugą – skaitmeninę televiziją GALA.
GALA – tai internetinėmis technologijomis pagrįsta skaitmeninė televizija, kuri užtikrina puikią vaizdo ir
garso kokybę bei suteikia televizijos turinio valdymo galimybes – vartotojai gali naudotis elektroniniu
programų gidu, pasirinkti kai kurių kanalų transliacijos kalbą ar tiesiog televizoriaus ekrane naršyti
internete ar pasitikrinti elektroninį paštą.
GALA televizija ypač patraukli tiems Lietuvos gyventojams, kurie iki šiol naudojosi paprasta lauko ar
kambario antena ir neturėjo galimybės matyti daugelio TV kanalų. GALA siūlo didelį kanalų pasirinkimą:
visus populiariuosius lietuviškus kanalus, Lietuvoje rodomus rusiškai transliuojamus kanalus, visame
pasaulyje pripažintus žinių, pažintinius, filmų bei laisvalaikio kanalus.
Iki 2006 metų pabaigos paslauga įdiegta beveik 5 tūkst. vartotojų.
Reguliariai vykdomos klientų apklausos rodo, kad GALA kokybė atitinka vartotojų lūkesčius − daugiau nei
80 proc. dabartinių GALA klientų rekomenduotų šią paslaugą draugams ir pažįstamiems bei užsisakytų ją
iš naujo.
Interneto portalas ZEBRA
TEO priklausantis portalas ZEBRA (www.zebra.lt), pakeitęs populiarųjį „Tako“ portalą, 2006 metais išlaikė
trečią poziciją tarp lankomiausių lietuviškų interneto svetainių. Gruodį portale apsilankė 656 tūkst.
lankytojų, t.y. 18 proc. daugiau nei 2005 metų gruodį.
Dėl to, jog pasikeitė visi Bendrovės prekių ženklai, 2006 metais pakeistas portalo dizainas, turinys
praturtintas naujomis temomis ir paslaugomis. Nuosekliai vystytos papildomos pridėtinės vertės
paslaugos, kuriomis ZEBRA interneto vartotojai gali naudotis su nuolaida. Pavyzdžiui, jie gali pigiau
užsisakyti nuotraukų gamybą internetu arba naršyti išskirtinio turinio puslapiuose ZEBRA portale.
2006 metais portalo bendruomenės „Gyvenimai“ aktyvių narių skaičius išaugo iki 18 tūkstančių. Internautai
bendrauja daugiau nei 2-juose tūkst. virtualių, bendraminčius vienijančių klubų.
11-ajame Lietuvos WWW čempionate TEO LT, AB sukurtas interneto portalas ZEBRA (www.zebra.lt)
laimėjo 1-ąją vietą Naujienų ir žiniasklaidos kategorijoje.
Interneto svetainių paslauga
Interneto svetainių paslauga – tai paslauga, suteikianti vietą kliento interneto svetainei ir elektroninio pašto
adresus. Šiuo metu klientams siūlomi „Paprastas“, „Vidutinis“, „Profesionalus“ ir „Susikurk pats“ paslaugų
paketai. Paslauga gali naudotis tiek pavieniai asmenys, tiek ir įmonės bei organizacijos.
Darbo internete ir asmeniniu kompiuteriu konsultacijų linija
Paslauga „Darbo internete ir asmeniniu kompiuteriu konsultacijų linija” teikiama antrinės TEO įmonės UAB
„Lintel“ numeriu 1518. Ja gali naudotis privatūs klientai ir aptarnavimo sutarčių nenorinčios pasirašyti
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mažos įmonės, kurioms reikalinga pagalba ir konsultacijos sprendžiant iškilusias problemas dirbant
kompiuteriu ar naršant internete.
2006 rugpjūtį paslauga apmokestinta: numeriu 1518 skambinant iš TEO tinklo, pokalbio minutė kainuoja 2
Lt, o skambinant iš judriojo ryšio tinklų 3 litus.
2006 metais interneto vartojimo statistika ir atliktos analizės rodo, kad paslauga turi galimybę populiarėti
dėl didėjančio kompiuterių ir interneto naudojimo. Pastebėta, kad klientai tikisi ne tik konsultacijos, bet ir
problemos sprendimo, todėl 2007 metų pirmąjį ketvirtį bus pradėta teikti problemų šalinimo paslauga, prie
kliento kompiuterio jungiantis per nuotolį. Vėliau, bendradarbiaujant su parneriais, bus įdiegta specialistų
iškvietimo į namus paslauga. 2007 metais bus tobulinamas paslaugos valdymas ir procesai, taip pat
ugdoma konsultantų kompetencija.
Paslaugos verslo klientams
Nuo 2006 metų gegužės visos TEO paslaugos, skirtos verslo klientams, yra teikiamos su TEO VERSLO
prekės ženklu.
TEO VERSLAS apima interneto, balso telefonijos, duomenų perdavimo ir informacinių technologijų
paslaugas. Bendrovė teikia platų paslaugų spektrą iš vienų rankų, aptarnauja daugelį,pačių smulkiausių ir
stambiausių Lietuvos įmonių, turi patirties ir pajėgumų patenkinti augančius verslo klientų poreikius.
Bendrovė nuolat ieško plėtros galimybių, pristato naujas paslaugas, tobulina aptarnavimą.
Nepaisant labai stiprios konkurencijos, praėjusiais metais verslo klientų turimų fiksuotojo ryšio linijų
skaičius išliko nepakitęs ir metų pabaigoje sudarė 176 tūkst. pagrindinių telefono linijų. Įmonių, kurios
naudojasi TEO paslaugomis, skaičius buvo stabilus.
Per metus ISDN kanalų padaugėjo 3 proc., o „Grupės“ (virtualiosios žinybinės stotelės) paslaugos linijų
1,4 procento. Metų pabaigoje TEO verslo klientai naudojosi 43,8 tūkst. ISDN kanalų bei 32 tūkst. „Grupės“
linijų.
Kaip ir ankstesniais metais, 2006-aisiais TEO daug dėmesio skyrė verslo klientų aptarnavimo gerinimui.
Pradėjo veikti naujas bendrasis TEO verslo klientų aptarnavimo telefonas 1816, kuriuo visą parą teikiama
informacija apie Bendrovės paslaugas, tarifus, sąskaitas, mokėjimus, priimami užsakymai, registruojami
gedimai. Metų pabaigoje atlikta verslo klientų apklausa parodė, kad pernai TEO išlaikė tradiciškai gerus
ryšius su verslo įmonėmis – lojalių klientų buvo 56 procentai.
Balso paslaugos
Nuo 2006 m. vasario 1 d. verslo klientams pradėti teikti nauji pokalbių mokėjimo planai „Pokalbiai
smulkiajam verslui“ ir „Pokalbiai verslui“. Metų pabaigoje pastaraisiais planais naudojosi 7,2 tūkst. įmonių.
Išskirtinis TEO teikiamų balso paslaugų konkurencinis pranašumas – galimybė telefonu kalbėti ilgai ir
pigiai. Pavyzdžiui, „Pokalbių smulkiajam verslui“ ar „Pokalbių verslui“ planais besinaudojantys klientai
moka tik už 2-3 pirmąsias pokalbio minutes (jeigu pokalbis trunka iki 15 minučių).
2006 metų pabaigoje ilgalaikes pokalbių mokėjimo planų sutartis buvo pasirašę maždaug ketvirtadalis
verslo klientų.
Pernai TEO verslo klientams pasiūlė internetinės telefonijos paslaugą, kuri suteikia galimybę internetu
pigiau skambinti ne tik visoje Lietuvoje, bet ir į užsienį.
Kontaktų centro paslaugos
Augant Lietuvos ekonomikai didėja ir verslo bendrovių poreikis plėsti rinkas, sustiprinti arba įgyti
konkurencinį pranašumą, ieškoti modernių klientų aptarnavimo ir pardavimų skatinimo būdų. Tokius būdus
siūlo kontaktų centrai.
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2006-ieji buvo sparčios kontaktų centro paslaugų rinkos plėtros metai Lietuvoje. UAB „Lintel“ kontaktų
centrai Klaipėdoje, Panevėžyje ir Kaune aptarnavo 6,1 mln. Lietuvos ir užsienio klientų užklausų, kurių
bendra trukmė, palyginti su 2005 metais, išaugo apie 30 proc. ir sudarė apie 16 mln. minučių. Ypač
sparčiai – daugiau nei 2 kartus – didėjo išeinančių skambučių aptarnavimo paslaugų apyvarta.
2006 metais platesnį paslaugų spektrą imta teikti esamiems klientams, dirbantiems telekomunikacijų,
logistikos, komunalinių paslaugų rinkose. Pradėtos teikti klientų aptarnavimo telefonu paslaugos VĮ „Rytų
skirstomieji tinklai“, laimėtas konkursas teikti paslaugas Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai
„Sodra“. Spartų pardavimo telefonu paslaugų augimą lėmė sėkmingas jų teikimas draudimo ir
telekomunikacijų sektoriuose.
Pasinaudodama balso perdavimo internetu (VoIP) technologija pagrįsta kontaktų centro sistema ir
siekdama sustiprinti rinkos lyderio pozicijas, UAB „Lintel“ 2006 metų liepą pradėjo teikti naują virtualaus
kontaktų centro nuomos (angl. hosting) paslaugą. Pirmajai šios paslaugos pirkėjai AB „Lietuvos
draudimas“ buvo įrengtos 64 kontaktų centro darbo vietos.
2007 metais prognozuojamas spartus kontaktų centrų rinkos augimas, todėl ir toliau numatoma plėtoti
paslaugas, skverbtis į telekomunikacijų, bankų ir draudimo paslaugų, valstybinių įstaigų, logistikos
sektorius ir kontaktų centro paslaugas papildyti atskirų verslo procesų aptarnavimo (BPO) paslaugomis.
„Lintel“ šiemet planuoja itin sustiprinti pozicijas užsienio rinkose.
Interneto paslaugos
Siekdamas išlaikyti paslaugų teikėjo verslo įmonėms lyderio pozicijas, TEO 2006 metais pertvarkė
interneto paslaugų verslui paketą. Interneto paslaugos buvo aiškiai ir paprastai suskirstytos, rinkai
pristatyti didelės spartos (2Mb/s ir 3 Mb/s) interneto mokėjimo planai. Šiuo metu verslo klientams siūlomi
tokie interneto planai: „Ekonominis internetas“, Universalusis internetas“, „Interneto sprendimai“.
2007-aisiais įmonėms bus teikiamas ir spartusis belaidis internetas (WiFi), skirtas darbui už biuro ribų.
Šiuo internetu patogu ir paprasta naudotis dalykiniuose susitikimuose lankantis pas partnerius,
konferencijų centruose, viešose vietose.
Siūlydama klientams dar patrauklesnius interneto sprendimus, 2006 metais TEO įvykdė kelias sėkmingas
plačiajuosčio interneto pardavimo skatinimo akcijas ir naujiems, ir esamiems interneto klientams. Įmonės,
priklausomai nuo trumpiausio naudojimosi paslauga laikotarpio, galėjo itin palankiomis sąlygomis
užsisakyti interneto paslaugas kartu su kompiuteriu arba rinktis aukštesnės greitaveikos planus.
Šie veiksmai lėmė nuoseklų rinkos dalies didėjimą. 2006 metais 68 proc. plačiajuosčio interneto vartotojų
prieaugio verslo klientų rinkoje atiteko TEO. RRT duomenimis, Bendrovės plačiajuosčio interneto rinkos
dalis verslo segmente per 2006 metus išaugo nuo 57,1 proc. iki 59,1 proc., skaičiuojant pagal vartotojus.
2006 metų pabaigoje TEO plačiajuosčio interneto paslaugomis naudojosi 41 proc. verslo klientų, o tų
pačių metų pradžioje tokių klientų buvo 31 procentas.
Duomenų perdavimo sprendimai
Bendrovės pasirinkta duomenų perdavimo paslaugų koncepcija, kurios esmė – konkretaus kliento
poreikius atitinkantis individualus sprendimas – pateisino lūkesčius. Duomenų perdavimo sprendimų
pardavimai auga, o TEO išlaiko didžiausią šių paslaugų rinkos dalį, kuri 2006 metų ketvirtąjį ketvirtį sudarė
50,4 procento.
Kaip papildoma duomenų perdavimo paslaugų grupės funkcija − siūlomas nuotolinis prisijungimas prie
įmonės vidinio kompiuterių tinklo.
Duomenų perdavimo prieigos sprendimams TEO naudoja skaitmeninės skirtosios linijos (DXX),
asimetrinės skaitmeninės abonentinės linijos (ADSL), skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) ir
optinio „Ethernet“ tinklo technologijas, o stuburiniame tinkle: interneto protokolo/daugiaprotokolio duomenų
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perdavimo (IP/MPLS), asinchroninės pernašos (ATM/Frame relay) bei sinchroninės skaitmeninės
hierarchijos (SDH) technologijas.
IT paslaugos stambaus verslo klientams
Informacinių technologijų paslaugas stambaus verslo klientams teikia TEO grupės narė UAB „Baltic Data
Center“ (BDC). Įmonėms teikiamos kompiuterinių darbo vietų priežiūros, duomenų centrų ir IT konsultacijų
paslaugos – tai informacinių technologijų paslaugų nuoma (outsourcing) stambaus verslo klientams.
Kompiuterinių darbo vietų priežiūra − tai vartotojų kompiuterinės bei programinės įrangos diegimas,
priežiūra ir valdymas. Paslauga apima vartotojų IT pagalbos tarnybą (Service Desk), problemų sprendimą
nuotoliniu būdu, aptarnavimą vartotojo darbo vietoje, vartotojų teisių, programinės įrangos licencijų ir
kliento turimos IT įrangos administravimą bei IP telefonijos paslaugas.
Teikdami duomenų centrų paslaugas „Baltic Data Center“ specialistai stebi ir prižiūri tarnybinių stočių,
tinklo įrangos, duomenų bazių ir taikomųjų programų veikimą bei operatyviai sprendžia iškylančias
problemas. Tarnybinės stotys talpinamos specialiame duomenų centre, kuris atitinka visus saugumo ir
patikimumo reikalavimus. Prireikus įmonė gali išnuomoti papildomus IT išteklius, rūpintis rezerviniu
duomenų kopijavimu ir atstatymu bei užtikrinti maksimalų informacijos saugumą.
Kasdien dirbdami su stambiausiomis IT naudojančiomis organizacijomis Baltijos šalyse, „Baltic Data
Center“ specialistai sukaupė didžiulę patirtį atliekant IT sistemų ir infrastruktūros auditus bei kuriant klientų
IT strategijas, konsultuojant IT paslaugų valdymo klausimais bei kuriant IT procesus, patariant
informacijos saugumo užtikrinimo klausimais bei formuojant duomenų saugumo politiką.
IT paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo klientams
2006 metais TEO pradėjo teikti IT paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo klientams. Derinant
standartizuotas IT ir telekomunikacijų paslaugas, siekiama klientui pasiūlyti jau paruoštą biuro IT ir
telekomunikacijų (ITT) sprendimą.
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms TEO siūlo kompiuterių priežiūros paslaugą, kurią sudaro telefonu bei
elektroniniu paštu teikiamos konsultacijos kompiuterių naudojimo klausimais, programinės įrangos
diegimas bei atnaujinimas, priežiūra bei tarpininkavimas diegiant ir naudojant verslo valdymo sistemas.
TEO specialistai identifikuoja ir šalina programinės ir techninės įrangos gedimus, teikia konsultacijas
turimos įrangos optimizavimo klausimais bei padeda palankiomis sąlygomis užsisakyti ar išsinuomoti
reikalingą kompiuterinę įrangą.
Kita Bendrovės siūloma paslauga – vidaus tinklų (LAN) diegimas ir priežiūra, kai pagal kliento poreikius
įrengiamas, rekonstruojamas ar remontuojamas įmonės vidaus kompiuterinis tinklas.
Didmeninės paslaugos
2006 metais augo tarptautinių didmeninių balso paslaugų pardavimai: nacionalinių operatorių tarptautinių
pokalbių srautas, siunčiamas per TEO tinklą, palyginti su 2005 metais, padidėjo beveik 12 proc., o
užsienio operatorių – beveik 16 procentų. Taip pat padidėjo pokalbių srautai, atsiunčiami į Lietuvą
tiesioginiais TEO ir užsienio partnerių balso kanalais – į TEO tinklą siunčiami srautai padidėjo 3 proc., į
kitus Lietuvos tinklus (daugiausia į Lietuvos judriojo ryšio tinklus) – daugiau nei 9 procentais. 2006 metais
tranzitinis pokalbių srautas per TEO tinklą tarp Lietuvos operatorių, palyginti su 2005 metais, išaugo du
kartus.
2006 metų pradžioje buvo įdiegta numerio perkėlimo paslauga. Dėl šios priežasties buvo pakeista
tarptautinių ir nacionalinių pokalbių srautų nukreipimo tvarka į Lietuvos fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklus.
Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos
2006 metais TEO didmeninėmis interneto paslaugomis naudojosi daugiau nei pusė nacionalinių interneto
paslaugų teikėjų (IPT). Sparčiai augant šalies interneto rinkai, TEO nuosekliai didino tarptautinio interneto
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kanalo spartą ir gerino teikiamų paslaugų kokybę. Per 2006 metus tarptautinio interneto sparta išaugo nuo
2,5 Gb/s iki 5,4 Gb/s, o bendra nacionaliniams IPT teikiama didmeninio tarptautinio interneto sparta
išaugo dvigubai.
Gerindama interneto ryšio kokybę TEO bendradarbiauja su žymiausiais tarptautinio interneto tiekėjais
(2006 metais pasirinktas naujas tarptautinio interneto tiekėjas „Level-3“), rūpinasi atsarginiais kanalais ir
ryšio sutrikimų šalinimo trukmės mažinimu. Prisijungta prie vieno iš stambiausių Europoje interneto
duomenų srautų apsikeitimo mazgų, kuriuo naudojasi apie 200 tarptautinių interneto paslaugų teikėjų. Šis
žingsnis itin pagerino interneto paslaugų kokybę, nes leido betarpiškai keistis duomenų srautais tarp TEO
ir kitų interneto tinklų.
2006 metais daugėjo klientų, besirenkančių didmenines duomenų perdavimo paslaugas. Nemažai klientų
vietoj skirtųjų linijų pasirinko duomenų perdavimo paslaugas, teikiamas optine prieiga. Atskirų sujungimų
sparta padidėjo iki 1 Gb/s.
2006 metais TEO atnaujino didmeninės DSL paslaugos pasiūlymą, pagal kurį nacionaliniams interneto
paslaugų teikėjams sudaromos dar palankesnės galimybės teikti interneto paslaugas.
Pernai išaugo tarptautinių didelės spartos duomenų perdavimo srautų poreikis, kuriam patenkinti buvo
padidinti duomenų perdavimo pajėgumai su Rusija, Baltarusija bei Lenkija. Dėl padidėjusio poreikio
tranzito paslaugoms su Kaliningrado sritimi, įrengtas ir testuotas STM-16 (2480 Mb/s) sujungimas Šilutė –
Sovietskas.
Svarbesni projektai
2006 metais TEO įdiegė Optimalaus maršruto pasirinkimo ir Pokalbių srautų apskaitos sistemas, kurios
leidžia geriausiai išnaudoti turimus resursus ir teikti kokybiškas paslaugas partneriams.
2006 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su telekomunikacijų bendrovėmis „TeliaSonera“, „Elion“
ir „Lattelecom“ dėl jūrinio kabelio atstatymo procedūrų kabelį nutraukus.
Pasirašyta tarptautinė MPLS sutartis su Estijos bendrove „Elion“. Tai pirmas žingsnis kuriant bendrą, IP
technologija paremtą, tinklą trijose Baltijos šalyse, kuris sudarys sąlygas teikti vienodas paslaugas,
optimizuos jų užsakymo bei įrengimo procedūras.
TEO LT, AB Prekybos su operatoriais departamentas 2006 metų rugsėjį Vilniuje pirmą kartą organizavo
15-ąjį Europos tinklo planavimo susirinkimą ENPM (European Network Planning Meeting). Kasmet
vykstantis planavimo forumas – svarbus įvykis telekomunikacijų bendrovėms ir gera proga pasidalyti
patirtimi, aptarti problemas bei plėsti bendradarbiavimą. Šiemet renginyje dalyvavo 43 Europos
telekomunikacijų operatoriai.
Paslaugų tarifai
Gyventojams ir verslo klientams yra siūlomi pokalbių mokėjimo planai, t.y. tai galimybė už fiksuotą
mėnesio mokestį kalbėti itin palankiomis sąlygomis mieste, Lietuvoje arba pasaulyje. Mokėjimo planą
galima pasirinkti atsižvelgiant į tai, kur dažniausiai skambinama.
2006 m. Bendrovė supaprastino savo interneto paslaugų portfelį ir vietoj ankstesnių interneto planų
gyventojams pasiūlė tris pagrindinius: „Bazinį internetą“ (duomenų priėmimo sparta iki 256 kb/s ne piko
metu ir savaitgaliais už 26 litus), „Optimalų internetą“ (duomenų priėmimo sparta iki 1 Mb/s be jokių
apribojimų už 49 litus) ir „Premium internetą“ (duomenų priėmimo sparta iki 4 Mb/s be jokių apribojimų už
79 litus). Už 9 litų mėnesinį mokestį „Bazinio interneto“ vartotojai internetu gali naudotis ir darbo
valandomis.
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Pagrindiniai TEO balso paslaugų tarifai 2006 metais nesikeitė ir galioja nuo 2004 m. sausio 1 d.:
Paslauga

Tarifas (litais,
įskaitant PVM)

Pokalbio sujungimo mokestis

0,14

Vietiniai pokalbiai darbo dienomis nuo 7 iki 20 val.

0,12

Vietiniai pokalbiai darbo dienomis nuo 20 iki 7 val.,
savaitgaliais ir švenčių dienomis visą parą

0,03

Tarpmiestiniai pokalbiai darbo dienomis nuo 7 iki
20 val.

0,26

Tarpmiestiniai pokalbiai darbo dienomis nuo 20 iki
7 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis visą parą

0,09

Skambučiai į Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių
tinklus darbo dienomis 8–20 val.

0,75

Skambučiai į Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių
tinklus savaitgaliais ir švenčių dienomis 8–20 val.

0,51

Skambučiai į Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių
tinklus visomis savaitės dienomis 20–8 val.

0,30

Skambučiai į kitų Lietuvos ryšio operatorių tinklus
darbo dienomis 8–20 val.

0,41

Skambučiai į kitų Lietuvos ryšio operatorių tinklus
darbo dienomis 8–20 val., savaitgaliais ir švenčių
dienomis

0,13

Linijos įrengimas

249,99

Abonentinis mokestis gyventojams

23,00

Abonentinis mokestis verslo klientams

28,00

2006 m. rugpjūtį TEO savo interneto paslaugų vartotojams pasiūlė pokalbių internetu (VoIP) paslaugą.
Skambučiai internetu tarp TEO plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų yra nemokami, o skambinant į
TEO tinklą minutės kaina yra 0,09 lito, į kitų Lietuvos operatorių tinklus – 0,50 lito, į užsienio operatorių
fiksuotojo ryšio tinklus – nuo 0,19 lito.
2006 m. spalį Bendrovė pradėjo skaitmeninės internetinės televizijos (pagrįstos IP TV technologija) verslą.
Už bazinį 35 litų mėnesinį mokestį vartotojams siūloma daugiau nei 40 skaitmeninės vaizdo ir garso
kokybės televizijos programų, elektroninis programų gidas, programos transliavimo kalbos pasirinkimas,
internetas ir elektroninis paštas TV ekrane. Už papildomą mokestį siūlomi papildomi TV programų paketai.
Tinklo infrastruktūra
2006 metais TEO telekomunikacijų tinklo plėtra buvo orientuota į naujos skaitmeninės televizijos tinklo
platformos kūrimą, jos integraciją su esamomis prieigos bei stuburinių tinklų perdavimo technologijomis.
Dėl aukštų kokybės reikalavimų TV paslaugoms bei didelės konkurencijos interneto paslaugų teikėjų
rinkoje, daug dėmesio buvo skiriama tinklo kokybei gerinti, gedimų šalinimo sistemoms ir procesams
tobulinti bei automatizuoti. Skaitmeninė TV pradėta teikti IP technologijų pagrindu, o jos kokybei pagerinti
pradėtas esamų „Ethernet“ ir IP stuburinių tinklų modernizavimas, kurį planuojama baigti 2007 metais.
Šiemet ketinama įdiegti technologinius sprendimus, reikalingus pradėti teikti papildomas TV turinio
paslaugas.
2006 metais pradėtas, o 2007 metais bus toliau vystomas LAN, FTTx prieigos technologijų tinklas
naujiems ir esamiems interneto ir kitų paslaugų vartotojams.
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Perjungiamasis (komutavimo) tinklas
2006 metais TEO tęsė tinklo skaitmeninimą, siekdama pakeisti seno tipo analogines stotis kaimo
vietovėse. Tinklo skaitmeninimo lygis pernai didėjo nuo 93,5 proc. metų pradžioje iki 93,9 proc. metų
pabaigoje.
2006 metais buvo pastatyta ir su komutavimo bei duomenų perdavimo tinklu integruota IP telefonijos
platforma (VoIP), leidusi teikti visas reguliatoriaus reikalaujamas paslaugas bei atvėrusi TEO galimybes
teikti naujos kartos telefonijos paslaugas.
Skaitmeninės TV tinklas
Kad galėtų teikti skaitmeninės TV paslaugą, 2006 metais TEO pradėjo diegti TV platformą iš karto dviem
kryptimis: viena kryptis – skaitmeninio antžeminio (DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial) tinklo
statyba pagal RRT išduotą licenziją ir jos reikalavimus, kita kryptis – televizijos teikimas IP tinklu (IP TV).
IP TV platforma buvo pastatyta ir paleista 2006 metų balandį. Išvien buvo kuriama ir tobulinama viena iš
esminių šios platformos dalių – tarpininkavimo programinė įranga (Middleware), užtikrinanti galinės
įrangos, esančios pas klientą, ir IP TV platformos sąveiką. Įdiegta sąlyginės prieigos sistema, leidžianti
apsaugoti transliuojamą turinį ir TV paslaugą nuo nesankcionuoto prisijungimo. 2006 metais pradėta diegti
sistema, leidžianti teikti interaktyvaus turinio paslaugas.
Pernai įgyvendintas pirmasis DVB-T tinklo statybos etapas. Vilniaus TV bokšte sumontuoti du 1,6 kW
galingumo televizijos signalo siųstuvai.
Tinklo valdymo ir informacinės sistemos
Tam, kad būtų gerinama paslaugų kokybė, taupomi kaštai, o taip didėtų darbuotojų darbo efektyvumas,
2006 metais daug dėmesio buvo skiriama jau įdiegtų sistemų, skirtų nuotoliniam paslaugų valdymui,
avarijų, gedimų šalinimui, greitam problemų identifikavimui, tobulinimui.
Patobulinus nuotolinio paslaugų valdymo sistemą (NPVS), valdomų paslaugų kiekis padidėjo nuo 33 metų
pradžioje iki 53 metų pabaigoje. O padidinus NPVS greitaveiką, pasiekta, kad 90 proc. vartotojų paslaugų
aktyvinimo laikas sutrumpėjo iki vienos paros.
2006 metais įdiegus veidrodinę duomenų bazę, padidėjo tinklo informacinės sistemos patikimumas,
pagerėjo pardavimų ir gedimų šalinimo procesai.
Gedimų ir avarijų šalinimo sistemos bei sistemos „DSL abonentas” patobulinimas ir duomenų bazės
optimizavimas leido greičiau šalinti gedimus.
Perdavimo tinklas
2006 metais TEO toliau vykdė optinio perdavimo tinklo plėtrą. Pastačius 4X10 Gb/s talpos nacionalinį
žiedą Kaunas – Lazdijai – Vilnius, buvo išplėstas esamos siaurojo banginio tankinimo bangų technologijos
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) sistemos tarptautinių srautų pralaidumas bei pagerėjo
srautų rezervavimas.
Pernai Bendrovė pastatė naujos kartos SDH STM-64 nacionalinį žiedą, sujungiantį Vilnių, Kauną,
Klaipėdą ir Šiaulius. Tai leido optimaliai išnaudoti optinį tinklą, atsisakyti pasenusių SDH sistemų bei
išplėsti perdavimo tinklą.
2006 metais TEO visoje Lietuvoje pradėjo plačiai diegti plačiojo banginio tankinimo technologijos CWDM
(Coarse Wavelength Division Multiplexing) sistemas, leidžiančias atlaisvinti optines skaidulas, verslo
klientų bei Bendrovės poreikiams tenkinti. Įdiegta pirmoji CWDM sistema atkarpoje Vilnius – Švenčionys
bei komercinė banko „DnB Nord“ sistema.
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Duomenų perdavimo ir prieigos tinklas
2006 metais ADSL tinklo statybos tempas buvo pats didžiausias nuo 2001 metų, kai startavo interneto
paslaugos, teikiamos ADSL prieigos technologijos pagrindu. Sumontuotų ADSL linijų skaičius išaugo nuo
141 400 metų pradžioje iki 226 200 metų pabaigoje, sumontuoti 429 mazgai ir 84 800 linijos. Pernai
Bendrovė pradėjo teikti interneto paslaugas per ADSL prieigą 296 naujuose taškuose, esančiuose
kaimuose ir mažuose miesteliuose.
2006 metais pradėta, o 2007 metais planuojama tęsti ADSL tinklo statybą arčiau gyventojų (lauko
spintose ar patalpose). Atsirado galimybė kokybiškas spartaus interneto ir TV paslaugas teikti didesniam
gyventojų skaičiui, atsisakant ilgų varinės prieigos linijų.
Pernai įdiegta ADSL 2+ priedo M technologija leido verslo klientams taikyti pigesnį nei DXX technologija
duomenų perdavimą skirtosiomis linijomis.
Tinklo pralaidumo problemoms spręsti ir siekiant įjungti naujus ADSL mazgus kaimo vietovėse, diegtos
belaidės technologijos (WiFi). Per metus buvo įjungti 37 ADSL mazgai.
2006 metais vykdyta esamo, „Ethernet“ technologija pagrįsto, stuburinio ir agregavimo tinklo plėtra
didžiuosiuose miestuose, rajonų centruose ir vietovėse, kur augo šio tinklo poreikis. Tuo tikslu buvo
pastatyti 75 „Ethernet“ mazgai.
2005-2006 metais sparčiai diegta „Ethernet“ technologija sudarė sąlygas diegti LAN prieigą ne tik naujai
statomuose miestų mikrorajonuose visoje Lietuvoje, bet ir senesniuose pastatuose. LAN prieigos ateityje
leis gyventojams teikti vis didesnės greitaveikos (nuo 10 Mb/s iki 100 Mb/s) reikalaujančias paslaugas.
Pernai pradėta IP/PLS/Ethernet tinklų modernizacija ir pertvarkymas leis teikti didelės greitaveikos
interneto paslaugas, apimančias balso, vaizdo ir duomenų perdavimą (3Play), ateities interaktyvias
paslaugas bei užtikrinti aukštą duomenų perdavimo paslaugų verslo klientams kokybę ir patikimumą.
2007 metais planuojama pastatyti naujos kartos IP/PLS/Ethernet stuburinį ir agregavimo tinklus
didžiuosiuose miestuose ir rajonų centruose.
Parama ir socialinė atsakomybė
2006 metais TEO toliau įgyvendino ir rėmė įvairius socialinius bei kultūrinius projektus, siekė užtikrinti
harmoningą verslo bei visuomenės pažangą, prisidėjo prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės.
Įmonė išliko viena didžiausių paramos teikėjų Lietuvoje ir 2006 metais visuomeninių ir socialinių projektų
rėmimui skyrė 3 850 353 Lt, iš viso sudarė 184 paramos sutartis – t.y. po vieną sutartį kas antrą dieną.
Pasirinkdama rėmimo kryptis ir projektus, TEO pirmiausia atsižvelgė į jų naudą visuomenei – ar jais
sprendžiamos aktualios problemos, ar viešinamos problemos sprendimo galimybės. Tradiciškai didžiausią
dėmesį TEO skyrė švietimo, sporto, sveikos gyvensenos, kultūros, mokslo projektams; orientavosi į
socialiai pažeidžiamas grupes, jaunimą, rajonų bendruomenes.
2006 metais TEO prioritetą skyrė švietimo bei informacinės visuomenės kūrimo ir plėtros projektams, kurių
poreikis visuomenėje pastebimai išaugo.
Visuomenės pažanga
Vienas įspūdingiausių projektų, kurio mecenatas praėjusiais metais buvo TEO – pirmą kartą įsteigta
Nacionalinė pažangos premija. TEO kartu su premijos iniciatoriais, partneriais ir kitais mecenatais
pasirašė Pažangos manifestą, kuriame įvardijamas siekis deramai įvertinti Lietuvos mokslo laimėjimus ir
juos kūrusius žmones. Gegužės pabaigoje Lietuvoje pirmą kartą buvo įteiktos trys premijos: Mokslo
pažangos, Partnerystės pažangos ir Kultūros pažangos. Šie apdovanojimai skirti pagerbti nusipelniusius
Lietuvos mokslo, verslo ir kultūros žmones, skatinančius šalies pažangą idėjomis, atradimais, originaliais
sprendimais ar pasaulio laimėjimais.
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2006 metais Bendrovė taip pat parėmė Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP) informacinę
kampaniją „Laikas padėti kitiems“ ir tapo jos gerosios valios ambasadoriumi bei partneriu. Kampanijos
„Laikas padėti kitiems“ metu vyko įvairūs renginiai – simbolinės eitynės Vilniuje „Žygis per pasaulį“,
moksleivių ir jaunimo debatai, moksleivių rašto darbų konkursas.
Švietimas, informacinė visuomenė, jaunimas
Praėjusiais metais TEO trečią kartą rėmė informacinių technologijų konkursą „Bebras“. Šis konkursas
skatina šalies vaikus naudotis kompiuteriu, mokantis įvairių dalykų, spręsti loginius ir matematinius
uždavinius, galvosūkius, lavina mąstyseną ir vaizduotę. Konkurse 2006 metais dalyvavo daugiau nei
septyni tūkstančiai 5-12 klasių moksleivių iš 324 mokyklų.
Nuo 2002 metų TEO vykdo savo inicijuotą projektą „Geriausi mokiniai renka geriausius mokytojus“. Šiuo
projektu Bendrovė kasmet išreiškia savo pagarbą geriausiems šalies mokytojams ir jiems padėkoja už
indėlį į jaunųjų visuomenės narių ugdymą. 2006 metais geriausi abiturientai jau penktą kartą rinko savo
mylimiausius, labiausiai gerbiamus mokytojus.
TEO taip pat rėmė Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamas akcijas „Egzaminai. Nesinervink.lt“ ir
„Mokyklon? Pakeliui!“ ir buvo vienas iš rudenį Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos „Informatika
mokykloje: raida ir perspektyvos“ pagrindinių rėmėjų. Konferencijos dalyviai iš 38 pasaulio valstybių
nagrinėjo informatikos mokymo tobulinimo klausimus bei praktinius šio dalyko mokymo rezultatus.
Bendrovė suteikė galimybę renginį stebėti tiesiogiai www.zebra.lt portale.
Kultūra
2006 metais įmonė buvo pagrindinė seniausio Lietuvoje poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ rėmėja.
Festivalio metu skaitoma poezija, jame dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai, dailininkai, pagerbiami
ryškiausi praėjusių metų poetai, vertėjai, aktoriai, skaitovai ir kita.
Palangos miesto gyventojus ir pajūrio svečius vasarą subūrė tradiciniu tampantis festivalis „Palangos
vasara 2006“, kurio mecenatu buvo TEO. Festivalio lankytojams siūlyta plati kultūrinė programa:
klasikinės muzikos koncertai, džiazo, elektroninės muzikos savaitgaliai bei daugelis kitų renginių.
Bendrovė parėmė Vilniaus Mažojo teatro iniciatyvą − atverti savo duris mažiesiems žiūrovams ir parodyti
pirmąjį vaikišką spektaklį „Mažojo teatro pasakos“. Bendrovė rėmė didžiausią Lietuvoje šiuolaikinės
muzikos festivalį „Gaida“ bei šešioliktą tarptautinį modernaus šokio festivalį.
Socialiniai projektai
Siekdama prisidėti prie aktualios Lietuvoje savižudybių problemos sprendimo Bendrovė nuo 2003 metų
remia Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociaciją (LTPPTA), Vaikų ir Jaunimo
psichologinės pagalbos linijas. Per pastaruosius keturis bendradarbiavimo metus psichologinės pagalbos
tarnybų veiklai paremti TEO skyrė 225 tūkst. litų.
Pernai, vystydamas savižudybių prevencijai skirtą projektą, Jaunimo psichologinės pagalbos centras
surengė nemokamą koncertą −„Renkuosi gyvenimą“, kurio pagrindinė rėmėja buvo TEO.
2006 metais Bendrovė, atsisakydama savo pelno, skyrė trumpuosius numerius 14-ai visuomeninių akcijų
organizatorių bei socialinių organizacijų. Siekdama ugdyti aklųjų ir regėjimo sutrikimo negalią turinčių
asmenų raštingumą ir skatindama jų kultūrinę integraciją, TEO 2006 metais parėmė knygų Brailio raštu
leidybą.
2006 m. birželio 6 d. Švedijos ambasados ir Švedijos prekybos tarybos renginio „Švedijos verslo
apdovanojimai 2006“ („Swedish Business Awards 2006“) metu TEO LT, AB buvo apdovanota už
tikslingiausią socialinės gerovės kūrimo projektą – paramą Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos
tarnybų asociacijai, Vaikų ir Jaunimo psichologinės pagalbos linijoms.
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Bendruomenių renginiai
2006 metais TEO padidino paramą, skirtą ryšiams su vietos bendruomenių gyventojais palaikyti. Iš viso
Bendrovė parėmė 70-ies miestų ir miestelių šventes, kultūros projektus, kitas bendruomenių iniciatyvas.
Ypač didelis dėmesys skirtas šventėms, turinčioms unikalias, miestelių kultūrinį ar istorinį išskirtinumą
atspindinčias, tradicijas, tokioms kaip: „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje 2006“, 500 metų Zarasų
jubiliejus, vienintelė Europoje „Grybų šventė“, Žagarės vyšnių festivalis, Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir
Panevėžio dienos, Jūros šventė ir kitoms.
Sportas ir sveikatingumas
Bendrovė 2006 metais buvo didžiausia Vilniaus moterų krepšinio komandos TEO rėmėja. TEO −
stipriausia moterų krepšinio komanda Baltijos regione ir viena pajėgiausių Europoje. 2006 metais
krepšininkės devintą kartą nugalėjo šalies moterų krepšinio lygos pirmenybėse, septintą sezoną iš eilės
laimėjo Baltijos moterų krepšinio lygoje. Tai vienintelė komanda iš Lietuvos, žaidžianti prestižiškiausiame
Europos moterų krepšinio turnyre – „Eurolygoje“.
TEO, siekdama paskatinti populiariausio Lietuvos kurorto poilsiautojus ilsėtis aktyviai ir leisti atostogas
turiningai, 2006 metų vasarą Palangoje atidarė ZEBRA klubą, kuris tapo aktyvaus poilsio zona.

27. Realizavimo rinkos
Bendrovė telekomunikacijų paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2006 metais Bendrovės Privačių klientų departamentas buvo atsakingas už paslaugų pardavimą šalies
gyventojams bei jų aptarnavimą, o Verslo klientų departamentas siūlė paslaugas ir rūpinosi visais
Bendrovės verslo klientais. Daugiausia Bendrovės paslaugų yra teikiama pagal ilgalaikes sutartis su
klientais.
2006 metais Bendrovė siekė būti dar arčiau kliento, kad galėtų įsiklausyti į klientų pageidavimus ir
operatyviau reaguoti į jų pastabas. Šį siekį atspindi gerokai padidintos pardavimo vadybininkų, dirbančių
aktyvaus pardavimo srityje, pajėgos. Įdarbinti naujus darbuotojus pirmiausia buvo stengiamasi tuose
miestuose ir rajonuose, kur rinka auga sparčiausiai ir Bendrovės paslaugos labiausiai reikalingos ir
pageidaujamos.
Pernai buvo vystomi įvairūs pardavimo kanalai: sėkmingai vykdyti pardavimai telefonu, klientai tradiciškai
galėjo kreiptis į TEO klientų aptarnavimo skyrius 10-yje Lietuvos miestų, užsakyti paslaugas Bendrovės
partnerių prekybos salonuose bei internetu (http://mano.teo.lt).
Didėjant skambučių srautams į klientų aptarnavimo telefonu centrus bei ilgėjant pokalbių trukmei, 2006
metais pradėjo veikti atskiri verslo (1816) ir privatiems klientams (1817) skirti klientų aptarnavimo telefono
numeriai. Jais galima skambinti ir iš Lietuvos fiksuotojo, ir iš mobiliojo ryšio tinklų. Šiais telefono numeriais
teikiama informacija apie TEO paslaugas, jų kainas, priimami užsakymai, registruojami gedimai. Skirtingi
klientų aptarnavimo numeriai – tai nauda ir patogumas ne tik klientams, bet ir Bendrovei. Mat taip lengviau
skleisti skirtingų segmentų klientams skirtas naujienas, taikyti lankstesnį aptarnavimą. Nemokamu
pagalbos numeriu 117 teikiamos automatinio aptarnavimo (savitarnos) paslaugos.
Kaip atskirą pardavimo kanalą ir bendradarbiavimo su klientu formą Bendrovė pasiūlė klientams galimybę
rekomenduoti TEO paslaugas kitiems asmenims. Tokiu būdu klientas tampa TEO partneriu ir prisideda
prie sėkmingos Bendrovės veiklos, taip pat gauna pridėtinės naudos: įvairius vertingus prizus, nuolaidas
TEO paslaugoms ir kita.
2006 metais Bendrovė daug dėmesio skyrė paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybei. Tai atspindi praėjusių
metų pertvarkos ir inicijuoti projektai Bendrovėje. Paslaugų diegimo procesui trumpinti, efektyviai valdyti
užsakymus, palengvinti koordinavimą ir komunikavimą su kitais padaliniais bei spręsti klientų problemas
2006 metų pabaigoje įsteigtas Procesų ir kokybės valdymo departamentas.
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Pertvarkant Pardavimų tarnybos darbą, pradėtas įgyvendinti „Aitvaro“ projektas, kurio metu vykdytas
„Pardavimų argumentų sukūrimo, mokymo ir monitoringo sistemos“ projektas, inicijuotas
„Įgaliojimų/Įsipareigojimų projektas“ ir paruoštas „Pardavimų vadovas“. Pastarųjų darbų tikslas – padaryti
pardavimo procesą lankstesnį, sukurti įrankį pardavimo darbuotojų darbo efektyvumui didinti ir klientų
aptarnavimo kokybei gerinti, suteikiant darbuotojams daugiau įgaliojimų, o taip pat – daugiau
atsakomybės. Tokiu būdu auginama Bendrovės pardavimo darbuotojų kompetencija pardavimų ir klientų
aptarnavimo srityje. Pernai įvykdyti ar pradėti įgyvendinti projektai turės teigiamos įtakos klientų
aptarnavimo kokybei ir padės operatyviau spręsti klientų problemas, nes kiekvienas TEO darbuotojas
jausis asmeniškai atsakingas prieš klientus.
2006 metais pakeistas klientų aptarnavimo skyrių kokybinis įvaizdis. Juose įkurtos klientams skirtos
paslaugų demonstravimo vietos, kuriose klientai gali išbandyti, kaip veikia GALA televizija ar belaidis
internetas WiFi zonose. Daugiau vietos skyriuose skirta ypatingai svarbiems klientams (VIP) aptarnauti.
Atsižvelgus į šių Bendrovei strategiškai svarbių klientų poreikius bei pageidavimus, nuo 2006 metų spalio
jiems skirta speciali (8 800 28 000) aptarnavimo linija. Svarbiausius klientus aptarnauja aukščiausios
kvalifikacijos vadybininkai, kurie rūpinasi problemos sprendimu iki to momento, kol klientas nepatvirtina,
kad ji išspręsta.
2006 metais buvo vertinama ir techninio personalo, dirbančio klientų patalpose, klientų aptarnavimo ir
darbo kokybė. Bendrovės atliktų apklausų duomenimis, 97 proc. klientų yra patenkinti paslaugų įrengimo
darbais ir 95 proc. klientų patenkinti gedimų šalinimo darbais.
Metų pradžioje buvo patvirtintas TEO „Kokybės vadovas“ – pagrindinis Bendrovės kokybės vadybos
sistemos dokumentas, aprašantis kokybės politiką, kokybės vadybos principus bei gaires, jų taikymą,
kokybės valdymą, taip pat nustatantis pagrindinius kokybės tikslus. Metų pabaigoje patvirtinta atnaujinta
„Kokybės vadovo“ redakcija, kurioje kokybės tikslai papildyti naujais kokybės rodikliais, atsižvelgiant į
pasikeitusį paslaugų portfelį.
Nors per metus klientų kreipinių, užsakymų bei vizitų skaičius išaugo, išlaikytas aukštas klientų
aptarnavimo lygis. Remiantis „TNS Gallup“ 2006 metais atliktu simuliacinių pirkimų tyrimu, TEO pagal
klientų aptarnavimo lygį yra viena iš lyderių tarp visų Lietuvos bendrovių ir neabejotina lyderė tarp šiuos
tyrimus atliekančių telekomunikacijų įmonių. TEO klientų aptarnavimas įvertintas 9,3 balo, tuo tarpu kai
bendras vertinimas yra 8,9 balo, o telekomunikacijų sektoriaus vertinimo vidurkis – 8,5 balo.

28. Tiekimas
Pagrindiniai TEO LT, AB tinklo ir telekomunikacijų įrangos tiekėjai bei kitų paslaugų teikėjai 2006 metais:
UAB „Lintel“ (informacijos ir paslaugų centro bei telerinkodaros paslaugos), UAB „Omnitel“ (judriojo ryšio
paslaugos, tinklų sujungimas), UAB „Bitė GSM“ (telekomunikacijų paslaugos), UAB „Ericsson Lietuva“
(telekomunikacijų įranga ir jos montavimas), UAB „Tele 2“ (telekomunikacijų paslaugos), UAB „Comliet“
(tinklo statybos, remonto ir priežiūros darbai), UAB „Baltic Data Center“ (kompiuterinės įrangos ir IT
sistemų aptarnavimas), UAB „Blue Bridge“ (kompiuteriai, kompiuterinė įranga ir jos aptarnavimas), UAB
„Itella“ (sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir pristatymo paslaugos), UAB „TietoEnator Consulting“
(taikomųjų IT sistemų priežiūra ir tobulinimas), „Alcatel Baltics SIA“ (telekomunikacijų įranga ir jos
montavimas), UAB „OMD Lietuva“ (media agentūra), UAB „Siemens“ (telekomunikacijų įranga ir jos
montavimas), UAB „IBM Lietuva“ (IT įranga), AB Rytų skirstomieji tinklai (elektros tiekimas), „Beltelecom“
(Baltarusija) (telekomunikacijų paslaugos), „Rostelecom“ (Rusijos Federacija) (telekomunikacijų
paslaugos), „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) (telekomunikacijų paslaugos).

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės
2004 m. balandį Bendrovė nuosavybės teise įsigijo 0,017 ha žemės sklypą ryšių ir komunikacinės įrangos
statybai ir eksploatavimui Vilniaus rajone Bendorių kaime. Po kitais TEO įmonių grupės pastatais ir
telekomunikacijų įrenginiais esanti žemė yra nuomojama iš valstybės ir privačių asmenų. Dėl Bendrovės
veiklos specifikos nuomojami žemės sklypai yra įvairiose Lietuvos vietose.
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Pagal 2005 m. gruodžio 8 d. Bendrovės ir UAB „Lintel“ su trečiąja šalimi pasirašytą sutartį dėl aštuonių
Vilniuje esančių Bendrovės įmonių grupės nekilnojamo turto objektų ir žemės sklypo Savanorių pr. 28
pardavimo, 2006 m. birželio 30 d. nuosavybės teisė į 1,5041 ha žemės sklypą Vilniuje, Savanorių pr. 28, iš
UAB „Lintel“ perėjo trečiajai šaliai.
TEO LT, AB naudojami žemės sklypai (2006 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Žemės sklypai

Priklauso Bendrovei nuosavybės teise
Nuomojami iš valstybės

Bendras plotas
(kv. m.)
170
309 766

Subnuojami iš juridinių asmenų, priklausantys
valstybei

417

Nuomojami iš privačių asmenų

804

Iš viso

311 157

TEO įmonių grupės ilgalaikis materialusis turtas (2006 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Pavadinimas

Žemė
Pastatai

Balansinė vertė
(tūkst. Lt)
10
75 517

Mašinos ir įrenginiai:
statiniai ir konstrukcijos

99 888

perdavimo įrenginiai

179 451

perjungiamieji įrenginiai

200 046

kompiuteriai ir kompiuterinė įranga

22 380

kitos mašinos ir įrenginiai

35 100

Mašinos ir įrenginiai, iš viso
Transporto priemonės
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
Iš viso

536 865
10 000
6 414
15 358
644 164

2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido statyti naują Bendrovės buveinės pastatą
Vilniuje, Lvovo g. 21A. Naujos Bendrovės buveinės, kurios projekto vertė 84 mln. litų, statyba prasidėjo
2007 m. pirmąjį ketvirtį. Statybą planuojama baigti po 18 mėnesių.
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30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla
Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su TEO LT, AB veikla:
Bendrovės veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai,
kitų telekomunikacijų rinkos dalyvių konkurencija,
bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
užsienio valiutų kurso svyravimas,
Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai,
2006 m. gruodžio 31 d. visos TEO įmonių grupės paskolos sudarė 8,6 mln. litų: 818 tūkst. litų
trumpalaikės ir 7,8 mln. litų ilgalaikės paskolos.
TEO įmonių grupės paskolos (2006 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Paskolos gavėjas

Paskolos davėjas

Valiuta

Balansinė vertė
(tūkst. Lt)

UAB „Baltic Data Center“

UAB „Sampo banko lizingas“
(automobilių lizingas)

LTL

4

TEO LT, AB

UAB „Nordea Finance Lithuania“
(automobilių lizingas)

LTL

190

TEO LT, AB

AB „Invaldos nekilnojamo turto
fondas“ (pastatų lizingas)

LTL

8 388

Iš viso

8 582

Vykdydama savo veiklą, TEO įmonių grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Dėl įvairių
valiutų kursų svyravimo, daugiausia JAV dolerio ir Specialiųjų skolinimosi teisių (SDR), egzistuojanti rizika
yra kontroliuojama naudojant pirkimo sutarčių ir skolinių įsipareigojimų užsienio valiuta rizikos
apsidraudimo sandorius. TEO įmonių grupėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos ne
TeliaSonera grupėje. TEO įmonių grupės politika nustato kredito sumos apribojimus kiekvienai atskirai
finansų institucijai. TEO įmonių grupės iždo skyrius valdo likvidumo riziką ir siekia išlaikyti minimalų
likvidumo lygį, apibrėžtą TEO įmonių grupės Iždo politikoje. TEO įmonių grupės pajamos ir veiklos pinigų
srautai iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje. Remdamasi bendra rizikos
valdymo programa, TEO įmonių grupė daugiausia dėmesio skiria neprognozuojamiems finansų rinkų
pokyčiams ir siekia sumažinti galimą neigiamą jų poveikį TEO įmonių grupės finansiniams veiklos
rezultatams. Valdyba raštu pateikia bendro rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines
sritis, tokias kaip užsienio valiutų kursų svyravimas, palūkanų normų ir kredito rizika bei laisvų lėšų
investavimas.

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padaręs esminės įtakos
emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus
----------------------

32. Patentai, licencijos, kontraktai
Telekomunikacijų veikla Lietuvos Respublikoje nėra licencijuojama. Ūkio subjektai, kuriems licencijos
išduotos iki 2003 m., gali toliau tęsti veiklą, kiek tai neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymui.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. spalio 31 d. išduota ir 1998 m. birželio 29 d.
pataisyta ir papildyta telekomunikacijų veiklos licencija Nr. 174/97 Bendrovei suteikia teisę Lietuvos
Respublikos teritorijoje teikti šias telekomunikacijų paslaugas: tarptautinio, tarpmiestinio bei vietinio
bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas, telegrafo bei telekso paslaugas, duomenų perdavimo
paslaugas, laidinio radijo transliavimo paslaugas, statyti ir eksploatuoti bendruosius telekomunikacijų
tinklus, skirtus išvardytoms paslaugoms teikti. Licencija galioja iki 2007 m. spalio 31 d. Remdamasi
bendrųjų leidimų sistema ir vadovaudamasi Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinta Bendrųjų vertimosi
telekomunikacine veikla sąlygų reikalavimais, bendrovė 2003 m. sausio 30 d. informavo Ryšių reguliavimo
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tarnybą apie teikiamas skirtųjų linijų paslaugas, o 2006 m. rugpjūčio 28 d. pateikė pranešimą apie viešojo
judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pradžią.
2005 m. gruodžio 16 d. Ryšių reguliavimo tarnyba leido tuo metu Bendrovės antrinei įmonei UAB
„Comliet“ perleisti kitai antrinei Bendrovės įmonei UAB „Voicecom“ leidimą 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. Leidimas galioja iki 2007
m. spalio 31 d.
Autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės (licencijos) yra įgyjamos pagal sutartis. Pagrindiniai
Bendrovės paslaugų ir prekių ženklai yra įregistruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
2005 m. Lietuvos konkurencijos taryba, siekdama nustatyti, ar plačiajuosčio ryšio interneto prieigos
paslaugų rinkoje nepiktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, pradėjo tyrimą dėl skundų, gautų iš kitų
interneto paslaugų teikėjų (UAB „MicroLink Lietuva“, UAB „Baltijos komunikacijos“, UAB „Tele 2“, UAB
„Penki kontinentai“, UAB „Elneta“ ir VĮ „Infostruktūra“). 2006 m. spalio 5 d. Konkurencijos taryba,
išnagrinėjusi atlikto tyrimo išvadas ir išklausiusi akcinės bendrovės TEO LT, AB atstovų argumentus,
priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad bendrovė pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio,
draudžiančio piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, reikalavimus. Šiuo nutarimu TEO LT, AB įpareigota
nutraukti Konkurencijos įstatymui prieštaraujančius veiksmus ir per nustatytą laikotarpį pakeisti ADSL
prieigos paslaugos teikimo sąlygas taip, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų nustatomos nesąžiningos
kainos ar kitos šios paslaugos pirkimo sąlygos. Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą bendrovei skirta 3
mln. 11 tūkst. Lt bauda. Bauda buvo įtraukta į 2006 m. trečiojo ketvirčio sąnaudas.

34. Darbuotojai
TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius metų pabaigoje:
2006 m.

2005 m.

3 098

2004 m.

3 005

3 120

TEO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones (2006 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Įmonės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

TEO LT, AB

2 263

UAB „Lintel“

690

UAB „Baltic Data Center“

92

UAB „Kompetencijos ugdymo
centras“

18

VšĮ „TEO sportas“

35

Iš viso

3 098

2006 metais vyko reikšmingi TEO įmonių grupės struktūros, valdymo, organizacijos kultūros, paslaugų bei
klientų aptarnavimo kokybės pokyčiai. Koncentruojantis į pagrindinio verslo plėtrą ir sutelkiant klientų
aptarnavimo bei paslaugų pardavimo kanalus, buvo parduota UAB „Comliet“ (175 darbuotojai), UAB
„MicroLink Lietuva“ (89) ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ (5), o pagrindinėje įmonėje įkurta sparčiai
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auganti Pardavimų tarnyba. Viso įmonių grupėje 2006 metų pabaigoje dirbo 3098 darbuotojai (2005 metų
gruodį – 3005 darbuotojai).
Informacija apie TEO LT, AB darbuotojus (2006 m. gruodžio 31 d. duomenys):
Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Išsilavinimas
aukštasis

Vadovaujantys
vadovai

spec.
vidurinis

vidurinis

nebaigtas
vidurinis

Vidutinis
mėnesinis
atlyginimas
(litais)

13

13

--

--

--

24 615

338

282

35

21

--

4 247

75

64

9

2

--

4 132

Specialistai

1 751

787

447

508

9

1 916

Techniniai
darbuotojai

86

29

34

23

--

1 622

2 263

1 175

525

554

9

Operacinio lygmens
vadovai
Vadovaujantys
specialistai

Iš viso

Struktūriniai pokyčiai, kaip ir įmonės vardo keitimas, naujo prekės ženklo ir antrinių prekės ženklų
pristatymas, verslo filosofijos peržiūra bei organizacijos kultūros raida atspindėjo verslo ir organizacijos
plėtros strategiją. Daug dėmesio buvo skiriama paslaugų, klientų aptarnavimo ir darbo kokybei, taip pat
valdymo kokybei, profesinių bei vadybinių kompetencijų plėtrai. Lietuvos Respublikos remiamų bei
Europos Sąjungos Socialinio fondo iš dalies finansuojamų projektų mokymuose pernai dalyvavo per 800
darbuotojų. Buvo tęsiama vadovų ugdymo programa, jos dalyvių skaičius nuo 160 padidėjo iki 230. Visų
grandžių vadovai dalyvavo lyderystės, pokyčių valdymo, finansų valdymo, projektų valdymo programose,
nemažai jų vyko į mokymus, seminarus bei konferencijas Lietuvoje ir užsienyje. Kaip ir prieš metus,
atliktas vadovavimo kompetencijų tyrimas, kuriame dalyvavo visi vadovai. Be to, pardavimo žinias ir
įgūdžius tobulino apie 400 šios srities specialistų. Tradiciškai buvo remiamos darbuotojų studijos
įvairiuose Lietuvos universitetuose.
Toliau plėtojant į darbo rezultatus orientuotą organizacijos kultūrą bei skatinant darbuotojus įgyvendinti
finansinius ir nefinansinius tikslus, buvo parengta ir įdiegta darbo užmokesčio sandaros ir nustatymo
tvarka, užtikrinanti darbo užmokesčio sistemos dinamiką, padedanti realizuoti darbo užmokesčio išorinio
konkurencingumo bei vidinio teisingumo principus, o taip pat reglamentuojanti darbo užmokesčio
nustatymo principus ir padalinių vadovų vaidmenį, nustatant darbuotojų atlyginimus.
Siekiant pabrėžti bendradarbiavimo, atvirumo, atsakingumo bei veiklumo svarbą santykiuose su klientais,
kolegomis, vadovais ir pavaldiniais, ir tokiu būdu plėtoti vertybėmis pagrįstą organizacinę kultūrą, įsteigtas
„Metų darbuotojo“ apdovanojimas. Pagrindinis šios nominacijos tikslas − pripažinti ir įvertinti tuos
Bendrovės darbuotojus, kurie savo darbu ir elgesiu labiausiai atspindi ir įgyvendina Bendrovės vertybes, ir
kurie pasiekė aukštų darbo rezultatų. Apdovanojimas, kurį sudaro sertifikatas, meninę vertę turintis
simbolis bei kelionių čekis, o taip pat 7 kalendorinės dienos papildomų mokamų atostogų, buvo įteiktas 19
Bendrovės darbuotojų. Kaip ir kasmet, toliau buvo stiprinamas bendradarbiavimas tarp padalinių. Metų
pabaigoje vadovai tradiciškai turėjo galimybę įvertinti visų padalinių veiklos kokybę bei vieni kitiems
suteikti atgalinį ryšį apie bendradarbiavimo ypatybes.
Siekiant užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą ir konkurencinį pranašumą išlaikant ir plėtojant
pagrindines įmonės kompetencijas, patvirtinta svarbiausių darbuotojų identifikavimo, ugdymo bei
skatinimo tvarka. Ja remiantis, identifikuojami svarbiausi Bendrovės verslui darbuotojai, sudaromas jų
rezervas, tikslingai keliama svarbiausių darbuotojų ir jų rezervo kvalifikacija bei rūpinamasi jų lojalumu.
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Buvęs Bendrovės Personalo skyriaus padalinys – Kompetencijos ugdymo centras, dar labiau išplėtęs
aukštųjų technologijų, projektų valdymo bei vadybos mokymų apimtis, tapo atskira įmone ir sėkmingai
teikė paslaugas išorės klientams bei TEO įmonių grupės įmonėms.
Kolektyvinė sutartis
2006 metais galiojo 2004 m. gruodžio 20 d. Bendrovės, kaip darbdavio, ir Bendrovės darbuotojų
kolektyvo, atstovaujamo Bendrovės profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, pasirašyta Kolektyvinė
sutartis, kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 dienos.
Kolektyvinės sutartis taikoma tik Bendrovės darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostato yra
palankesnės nei individualios darbo sutarties tos pačios nuostato, taikomos Kolektyvinės sutarties
nuostatos. Jei Kolektyvinės sutarties nuostato yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu
priimti nauji teisės aktais, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos.
Bendrovės Kolektyvinės darbo sutartyje numatyta nemažai papildomų socialinių garantijų:
1. Tais atvejais, kai šventės diena yra antradienis arba ketvirtadienis, darbdavys turi teisę be atskiro
derinimo su profesinėmis sąjungomis perkelti prieššventinę ar po šventės einančią darbo dieną į
kitą poilsio dieną arba nustatyti ją kaip papildomą poilsio dieną (ši sąlyga netaikoma darbdavio
nustatytiems klientų aptarnavimo ar budintiems darbuotojams, kurie privalo užtikrinti
nepertraukiamą paslaugu teikimą ir aptarnavimą).
2. Kūčių diena (gruodžio 24 d.) Bendrovėje yra paskelbta šventine diena, ir už ją nėra mokama.
3. Dėl šeimyninių aplinkybių gydytis sanatorijoje ar kitų svarbių priežasčių, esant palankioms verslo
sąlygoms gali būti suteikiamos nemokamos atostogos iki 30 kalendorinių dienų.
4. Mirus darbuotojo tėvui, motinai, žmonai, vyrui, vaikui, broliui, seseriai ar gimus vaikui, darbuotojui
suteikiamos 3 kalendorinių dienų papildomos mokamos atostogos.
5. Mokymosi atostogos suteikiamos pagal išankstinę mokymo įstaigos pažymą toje pažymoje
nurodytam laikotarpiui.
6. Bendrovės darbuotojų darbo užmokestį sudaro pagrindinis atlyginimas ir priedai; jie mokami iš
darbo užmokesčio fondo lėšų, vadovaujantis Bendrovėje nustatytomis tvarkomis.
7. Bendrovėje Kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu yra nustatomas toks minimalus vidutinis
atlyginimas: darbuotojo, dirbančio neterminuota darbo sutartimi pilną darbo dieną minimalus
vidutinis atlyginimas už pilnai dirbtą mėnesį yra 1000 Lt per mėnesį arba 5,88 Lt per valandą.
8. Bendrovės darbuotojams už viršvalandinį darbą bei darbą nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.)
mokama 1,75 darbuotojui nustatyto valandinio tarifinio atlygio (pagrindinio atlyginimo).
9. Pasibaigus finansiniams metams darbuotojams yra mokamas priedas už Bendrovės metų veiklos
rezultatus iš darbo užmokesčio fondo lėšų pagal Bendrovės nustatytą tvarką.
10. Darbuotojui susirgus, už pirmas dvi dienas darbdavys moka 90 proc. darbuotojo vidutinio darbo
užmokesčio.
11. Bendrovės darbuotojų ugdymas ir jo apmokėjimas vykdomas pagal kasmetinius ugdymo planus,
sudarytus įvertinus padalinių vadovų ir darbuotojų susitarimus dėl reikiamo mokymo bei
atžvelgiant į Bendrovės plėtros kryptis ir finansines galimybes.
12. Nustatant apmokėjimo už suteikiamas mokymosi atostogas dydį, darbuotojo vadovas turi įvertinti,
kiek darbuotojo studijų programos ir individualūs studijų planai atitinka jo kompetencijos
tobulinimo reikmes.
13. Darbdavys remia darbuotojų, įspėtų apie numatomą atleidimą iš darbo, persikvalifikavimo
galimybes ir tiekia su tuo susijusią informaciją.
14. Darbdavys gali sudaryti sąlygas atleidžiamiems iš darbo darbuotojams lankyti darbo biržų
organizuojamus specialybių įgijimo kursus ir, šalims susitarus, apmokėti juos neviršijant 500 Lt,
įskaitant PVM.
15. Darbuotojui, įspėtam apie numatomą atleidimą iš darbo, įspėjimo laikotarpiu, jo prašymu,
suteikiamos nemokamos mokymosi atostogos.
16. Darbuotojui, įspėtam apie numatomą atleidimą iš darbo, įspėjimo laikotarpiu darbdavys gali
suteikti iki 50 proc. laisvo nuo darbo laiko (mokant vidutinį atlyginimą) naujo darbo paieškoms ar
persikvalifikavimui.
17. Darbdavys įsipareigoja papildomai apdrausti Bendrovės darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų
darbe ir pakeliui į (iš) darbo Bendrovės lėšomis; Bendrovės lėšomis skiepyti darbuotojus, darbo
metu veikiamus rizikos veiksnių; darbuotojams, dirbantiems rizikos veiksnių turinčius darbus, laiku
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18.
19.

20.
21.
22.
23.

ir nemokamai išduoti reikalingą specialią aprangą, avalynę ir kitas asmenines apsaugos
priemones pagal darbuotojų saigos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.
Bendrovėje įkurtas Socialinių reikmių fondas. Jis skirtas organizacijos kultūrai plėtoti bei
darbuotojų socialinėms reikmėms tenkinti pagal šio fondo nuostatus. Jį valdo Socialinių reikmių
fondo komitetas, kurį sudaro darbdavio ir profesinių sąjungų atstovai.
Iš Socialinių reikmių fondo mirus darbuotojo tėvui, motinai, žmonai, vyrui ar vaikams išmokama
1000 Lt dydžio pašalpa, o mirus Bendrovės darbuotojui, jo artimiesiems apmokamos visos
laidojimo išlaidos, išskyrus gedulingus pietus, ir išmokama 1250 Lt dydžio pašalpa jo sutuoktiniui
ar jo išlaikomiems vaikams.
Fondas taip pat įsipareigoja nupirkti darbuotojų vaikams (iki 10 m. amžiaus) kalėdinių dovanėlių,
išmokėti 1500 Lt dydžio premiją 20 metų nepertraukiamojo darbo stažo ryšiuose proga ir 1000 Lt
dydžio premiją 50 m. gimimo jubiliejaus proga.
Fondas gali skirti pašalpą, jei dėl susidariusios sunkios darbuotojo ar jo šeimos finansinės
padėties jis arba jo šeima patyrė didelių materialiųjų nuostolių.
Fondas skiria lėšų darbuotojų sveikatai gerinti: sporto salių, aikštynų nuomai, Bendrovės mastu
organizuojamų sporto bei kultūrinių renginių rėmimui. Fondas organizuoja ir finansuoja Bendrovės
darbuotojų kultūros ir sporto šventę.
Kasmetinės korporatyvinės šventės, skirtos stiprinti organizacijos kultūrą ir komunikaciją, ryšius
su svarbiais klientais bei partneriais, dieną generalinio direktoriaus įsakymu darbuotojams gali būti
suteiktos papildomos kasmetinės atostogos.

35. Investicijų politika
2006 metų ilgalaikės investicijos, palyginti su 2005 metų ilgalaikėmis investicijomis – 74 mln. litų, padidėjo
32,6 proc. ir sudarė 98 mln. litų. Didžioji ilgalaikių investicijų dalis (65 proc.) buvo skirta pagrindinio ir
prieigos tinklo plėtrai bei atnaujinimui, iš to skaičiaus 14,8 mln. litų investuota į naujų paslaugų kūrimą
(skaitmeninė televizija, LAN, VoIP ir panašiai).
2006 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės pagrindinių naudojamų telefono linijų skaičius buvo
784 958 arba 23,2 linijų 100 Lietuvos gyventojų. 2006 m. pabaigoje tinklo skaitmeninimo lygis siekė 93,9
proc. (2005 m. – 93,5 procento). Bendras ADSL prieigų skaičius padidėjo 72,5 proc. nuo 104 798 iki
180 774. Iš bendro 180,8 tūkst. ADSL prieigų skaičiaus 2006 m. pabaigoje 176,1 tūkst. prieigų yra
parduota mažmeniniams klientams, 2,2 tūkst. – didmeniniams klientams ir 2,5 tūkst. – vietinio prieigos
tinklo (LAN) vartotojams. Pirmosios ADSL prieigos naudojant vietinį prieigos tinklą buvo įrengtos 2006 m.
vasarį.
Praėjusiais metais TEO sparčiai plėtė savo plačiajuosčio belaidžio interneto (pagrįsto WiFi technologija)
zonų, kuriuose nuo 2005 m. liepos paslauga buvo teikiama nemokamai, skaičių. Per metus belaidžio
interneto taškų skaičius padidėjo nuo 287 iki 804 taškų. Liepą prisijungimo prie interneto sparta šiuose
taškuose buvo padidinta iki 4 ir daugiau Mb/s.
2006 m. Bendrovė pradėjo naują televizijos verslą. Liepą Vilniaus mieste TEO įjungė pirmąjį skaitmeninės
antžeminės televizijos (DVB-T) signalų siųstuvą, o spalį pradėjo teikti skaitmeninės internetinės televizijos
(pagrįstos IP TV technologija) paslaugą GALA. Metų pabaigoje IP TV paslaugos vartotojų skaičius sudarė
4 902.
2006 metų 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.
2006 m. balandžio 7 d. Bendrovė įsigijo likusias 40 proc. „Baltic Data Center“ akcijas iš Suomijos įmonės
„TietoEnator Oyj“, o įmonei „TietoEnator Oyj“ pardavė 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų,
kurios priklausė Bendrovei. Dabar TEO turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o „TietoEnator Oyj“ − 100
proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje –
„Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo. 2006 m. balandį UAB „TietoEnator Consulting“
sumokėjo Bendrovei 47,3 tūkst. litų 2005 m. dividendų.
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Įmonės, kurių daugiau kaip 30 proc. įstatinio kapitalo 2006 m. gruodžio 31 d. priklausė TEO LT, AB:
UAB „Lintel“

UAB „Baltic
Data Center“

UAB
„Kompetencijos ugdymo
centras“

UAB
„Voicecom“

VšĮ „TEO
sportas“

OOO
„ComlietKaliningrad“

Žirmūnų g.
141, LT09128
Vilnius

Palangos g.
4, LT-01117
Vilnius

Būstinės adresas

J. Galvydžio
g. 7/ Žygio g.
97, LT-08222
Vilnius

Savanorių
pr. 28, LT03501
Vilnius

Savanorių
pr. 28, LT03116
Vilnius

Pugačiova
14а, RUS236000
Kaliningrad

IT
infrastruktūra

Mokymai ir
konsultavimas

NMT-450
tinklas

Krepšinio
komanda,
sporto
klubas

Telekomuikacijų tinklų
statyba

Veiklos pobūdis

Informacija
telefonu 118,
kontaktų
centras

Įstatinis kapitalas (Lt)

28 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000

--

388 300

TEO neapmokėta
įstatinio kapitalo dalis

0

0

0

0

--

0

2006 m. grynasis
pelnas (nuostolis)
(tūkst. Lt)

4 929

1 184

86

(2)

(416)

22

Trumpalaikių
įsipareigojimų ir
trumpalaikio turto
santykis (%)

119,5

77,8

49,6

313,0

32,7

65,6

Visų įsipareigojimų ir
viso turto santykis (%)

21,2

41,9

48,5

99,0

22,0

60,6

TEO priklausančių
akcijų rūšis

PVA

PVA

PVA

PVA

--

--

TEO priklausančių
akcijų skaičius

2 800 000

10 000

20 000

10 000

--

--

TEO priklausančių
akcijų nominali vertė
(Lt)

28 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000

--

388 300

TEO nuosavybės
teise turimų ar
valdomų balsų dalis
bendrovės VAS (%)

100

100

100

100

100

100

TEO nuosavybės
teise priklausančių
akcijų suteikiamų
balsų dalis (%)

100

100

100

100

100

100

TEO ir kartu su juo
veikiantiems
asmenims
priklausančių balsų
dalis (%)

100

100

100

100

100

100

TEO išmokėti 2006 m.
dividendai (tūkst. Lt)

30 000

--

--

--

--

--

TEO suteiktos
paskolos, 2006 12 31
(tūkst. Lt)

6 000

--

--

84

--

--

TEO gautos paskolos,
2006 12 31 (tūkst. Lt)

--

--

--

--

--

--

TEO įsigyti skolos
vertybiniai popieriai

--

--

--

--

--

--
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2006 m. sausio 31 d., tuomet dar antrinės Bendrovės įmonės UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“,
pardavė Bendrovei atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet - Kaliningrad“
kapitalo dalis. 2007 m. vasario 15 d. TEO pardavė 100 proc. veiklos nevykdžiusios įmonės „OOO Comliet
- Kaliningrad“ kapitalo.
2006 m. vasario 28 d. Bendrovė pardavė visas savo antrinės įmonės UAB „Comliet“ akcijas. UAB
„Comliet“ teikė išorės bei vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinerinių tinklų statybos paslaugas. Šis
sandoris taip pat apėmė UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ pardavimą (UAB
„Comliet“ priklausė 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų).
2006 m. kovo 2 d. Bendrovė, vykdydama 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos
tarybos įpareigojimą, pardavė 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių
akademija“ akcijų su Bendrove nesusijusiam asmeniui. 2005 metų lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB
„MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, dalyvaudama trijų Baltijos
šalių telekomų sandoryje dėl „AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo.
2006 m. kovo 28 d. buvo baigtas UAB „Verslo portalas“ likvidavimas. Bendrovė valdė 30 proc., o UAB
„Verslo žinios“ 70 proc. įmonės akcijų.
2006 metų gruodį TEO pasirašė ketinimų protokolą dėl visų UAB „Mikrovisatos TV“ akcijų įsigijimo.
„Mikrovisatos TV“ Kaune ir Kauno rajone teikia kabelinės bei daugiakanalės abonentinės televizijos
paslaugas ir turi TV programų retransliavimo Lietuvoje skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais
licenciją. 2007 m. vasario 12 d. UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkai nutraukė preliminarią akcijų pirkimopardavimo sutartį su TEO.
2006 m. gruodį TEO gavo 2 mln. litų paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įgyvendinti
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą „IP TV interaktyvių paslaugų bei turinio valdymo ir
teikimo sistemos prototipo sukūrimas“. Šis projektas tęsis iki 2008 m. rugsėjo.
2007 m. toliau bus vystoma IP TV paslauga: kuriami nauji paslaugos funkcionalumai, plečiamas
transliuojamų televizijos kanalų ir paketų sąrašas. Nuo 2007 m. kovo bus apmokestinta belaidžio ZEBRA
interneto paslauga bei toliau sparčiai plečiamas belaidžio interneto prieigos taškų tinklas, į kurį iki 2009 m.
planuojama investuoti iki 35 mln. litų, o taškų skaičių padidinti iki 20 tūkst.
2007 m. strateginiais verslo prioritetais bus IT paslaugų, belaidžio interneto prieigos tinklo plėtra ir optikos
iki vartotojo (FTTx) projekto vykdymas. 2007 m. Bendrovė planuoja ilgalaikėms investicijoms skirti apie
164 mln. litų.

36. Konkurentai
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose:
- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje;
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje
vietoje rinkoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje
rinkoje;
- viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje rinkoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus
vartotojus, fiksuotoje vietoje rinkoje;
- viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje
vietoje rinkoje;
- minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkoje,
- skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje;
- skambučių užbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje;
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,
paslaugų rinkoje;
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,
paslaugų rinkoje;
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- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje;
- didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos
ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti,
paslaugų rinkoje.
- didmeninės mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų
linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkoje.
Kadangi TEO laikomas susijęs su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ per „Amber Mobile Teleholding
AB“ valdo 100 proc. „Omnitel“ akcijų, tai TEO yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių
užbaigimo rinkai UAB „Omnitel" viešajame judriojo ryšio tinkle.
Pagrindiniai TEO LT, AB konkurentai yra mobiliojo ryšio operatoriai UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir
UAB „Tele2“, kurie taip pat teikia duomenų perdavimo ir interneto prieigos paslaugas.
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis 2006 m. pabaigoje fiksuotojo telefono ryšio veikla vertėsi 52 ūkio
subjektų. 27 ūkio subjektų nurodė, kad viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslauga tiekė, naudodamos IP
protokolą (13 iš jų – kabelinės televizijos tinklais). 46 įmonės teikė tarptautinių pokalbių paslaugas, 27 iš jų
(UAB „Alderada“, UAB „Alytaus kabelinė televizija“, UAB „Balticum TV“, UAB „Eurocom“, UAB „Gisnetas“,
VĮ „Infostruktūra“, UAB „Interneto pasaulis“, A. Judicko individuali įmonė, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB
„Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB „Marsatas“, UAB „MicroLink Lietuva“, UAB „Mikrovisatos TV“,
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Neltė“, UAB „NORBY Telecom“, AB „Ogmios centras“,
UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, UAB „Radijo elektroninės sistemos“, UAB „Remo
televizija“, UAB „Roventa“, UAB „Salmija“, UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Telerena“, UAB
„Teletinklas“, TEO LT, AB, UAB „Viginta“) taip pat teikė nacionalinių pokalbių paslaugas, UAB „Transcom
WorldWide Vilnius“ teikė skambučių apdorojimo centro paslaugas, likusios 5 teikė tik didmenines
(skambučių persiuntimo (tranzito)) paslaugas. Alternatyvių viešo fiksuotojo telefono ryšio teikėjų abonentų
skaičius 2006 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 52,9 tūkst. (2005 m. – 50,8 tūkst.) arba 6,3 proc.
bendro abonentų skaičiaus. Likusieji 93,7 proc. abonentų buvo TEO LT, AB klientai.
TEO pajamų dalis iš vietinių pokalbių 2006 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė apie 97,9 proc., iš tarpmiestinių
pokalbių – 94,3 proc. (UAB „Eurocom“ – 3,7 proc.), iš tarptautinių pokalbių – 77,9 proc. (UAB
„Telekomunikaciju grupa“ – 3,9 proc., UAB „Cubio“ – 3,4 proc., UAB „Eurocom“ – 2,3 proc., UAB
„Solocomas“ – 2,1 proc.,), į viešuosius judriojo radijo ryšio tinklus – 95,5 proc. (UAB „Eurocom“ -2,6 proc.).
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis 2006 m. pabaigoje skirtųjų linijų paslaugas Lietuvoje teikė 15 ūkio
subjektų. 2006 m. ketvirtąjį ketvirtį TEO pajamos iš skirtųjų linijų paslaugų sudarė 51,7 proc. visų skirtųjų
linijų paslaugų rinkos pajamų. Pagrindiniai Bendrovės konkurentai skirtųjų linijų srityje yra AB „Lietuvos
energija“ (29 proc. rinkos pajamų), AB „Lietuvos geležinkeliai“ (7 proc.), UAB „Arcus Novus“ (4,4 proc.) ir
UAB „Bitė Lietuva“ (2,5 proc.).
Interneto prieigos paslaugas 2006 m. pabaigoje teikė 115 teikėjų. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis
2006 m. ketvirtąjį ketvirtį TEO interneto paslaugų abonentų skaičius sudarė 45,3 proc. visų Lietuvos
interneto paslaugų abonentų skaičiaus. UAB „Omnitel“ interneto paslaugų abonentų skaičiaus sudarė 7,9
proc., UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ – 3,9 proc., UAB „Balticum TV“ – 3,4 proc., UAB
„Dokeda“ – 4,2 proc. visų interneto paslaugų abonentų skaičiaus.
TEO plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius sudarė 48,5 proc. visų plačiajuosčio ryšio abonentų skaičiaus,
o Bendrovės plačiajuostės interneto prieigos skaitmenine abonento linija (xDSL) linijų skaičius sudaro 98,8
proc. visų Lietuvos xDSL linijų skaičiaus.
TEO 2006 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos iš prieigos prie interneto paslaugų sudarė 45,2 proc., UAB
„Omnitel“ – 10,1 proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 5,2 proc., UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ –
3,2 proc., UAB „Balticum TV“ – 3,8 proc., UAB „Dokeda“ – 2,9 proc. visų Lietuvos operatorių interneto
pajamų.
Kitas duomenų perdavimo paslaugas 2006 m. ketvirtąjį ketvirtį teikė 14 ūkio subjektų. Ryšių reguliavimo
tarnybos duomenimis 2006 m. ketvirtąjį ketvirtį TEO rinkos dalis pagal pajamas iš duomenų perdavimo
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paslaugų sudarė 50,4 proc., UAB „Omnitel“ – 17,3 proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 13,4 proc., VĮ „Infostruktūra“
– 7 proc., AB „Lietuvos energija“ – 4,3 proc., UAB „MicroLink Lietuva“ – 5,2 procento.
2006 m. pabaigoje kabelinės televizijos paslaugų teikimu vertėsi 50 ūkio subjektų, o radijo ir televizijos
programų siuntimo paslaugų teikimo veikla vertėsi tik vienas ūkio subjektas – AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras.

37. Išmokėti dividendai
Metai

Dividendai (litais)

Dividendai vienai akcijai
(litais)

Akcijos nominalios vertės
dalis (%)

2002 m.

46 609 051

0,06

6,0

2003 m.

46 609 051

0,06

6,0

2004 m.

100 986 277

0,13

13,0

2005 m.

124 290 803

0,16

16,0

2006 m.

201 972 555

0,26

26,0

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu dividendai nemokami nuosavoms akcijos,
todėl dividendai skiriami 776 817 518 akcijų.
2007 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinis akcininkų susirinkimo metu Bendrovės akcininkai nusprendė
2006 m. dividendams skirti 201 972 555 litus, t.y. 0,26 lito dividendų vienai akcijai. 2006 m. dividendus
TEO išmokėjo 2007 m. gegužės 23 d.
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V. FINANSINĖ PADĖTIS
38. Finansinės ataskaitos
Šioje dalyje pateiktos auditorių patikrintos bendros TEO LT, AB įmonių grupės finansinės ataskaitos yra
parengtos pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Nuo 2000 metų
Bendrovės įmonių grupė savo finansų apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

38.1. Buhalterinis balansas (tūkst. Lt)
TURTAS

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

644 164

722 477

941 027

33 538

40 696

83 575

--

1 182

1 294

4 951

1 547

55

682 653

765 902

1 025 951

8 154

3 737

6 561

248 719

104 892

114 706

723

4 824

11 960

Investicijos, laikomos iki išpirkimo

40 419

120 151

30 115

Investicijos, skirtos prekiauti

34 287

34 769

--

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

232 581

149 601

88 514

1 515

74 829

1 813

566 398

492 803

253 669

1 249 051

1 258 705

1 279 620

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones
Ilgalaikės gautinos sumos

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos
pajamos
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis

Turtas, skirtas parduoti

TURTAS IŠ VISO
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NUOSAVYBĖ

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Akcininkų nuosavybė
Įstatinis kapitalas

814 913

814 913

814 913

Nuosavos akcijos

(120 000)

(120 000)

(120 000)

81 499

81 499

81 499

(1)

(21)

(33)

333 301

327 171

345 036

1 109 712

1 103 562

1 121 415

--

2 329

3 899

1 109 712

1 105 891

1 125 314

7 764

7 863

6 990

17 481

41 249

55 149

Subsidijos

4 727

7 080

9 280

Ateinančių laikotarpių pajamos

2 634

1 664

--

32 606

57 856

71 419

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai

94 690

78 186

72 806

Trumpalaikiai pelno mokesčio įsipareigojimai

11 140

2 575

1 927

Paskolos

818

8 206

6 464

Atidėjimai

--

1 400

1 690

85

4 591

--

106 733

94 958

82 887

139 339

152 814

154 306

1 249 051

1 258 705

1 279 620

Įstatymo numatytas rezervas
Valiutų perkainojimo skirtumai
Nepaskirstytas pelnas

Mažumos dalis
Nuosavybė iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti

Įsipareigojimai iš viso
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO
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38.2. Pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt)
2006 m.

2005 m.

2004 m.

Tęsiama veikla
734 811

729 636

721 039

4 367

693

133

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(127 208)

(129 738)

(136 558)

Tinklų sujungimo sąnaudos

(105 329)

(104 828)

(103 685)

Kitos veiklos sąnaudos

(158 951)

(152 865)

(153 185)

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas

(193 500)

(247 970)

(290 816)

4 271

10 835

8 077

158 461

105 763

45 005

5 038

3 166

1 806

(1 448)

(377)

(6 678)

3 590

2 789

(4 872)

41

95

419

Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio

162 092

108 647

40 552

Pelno mokestis

(30 291)

(24 964)

(6 910)

Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas

131 801

83 683

33 642

(1 252)

390

--

130 549

84 073

33 642

130 421

83 121

32 190

128

952

1 452

130 549

84 073

33 642

0,17

0,11

0,04

Pajamos
Kitos pajamos

Kitos grynasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos grynosios sąnaudos
Asocijuotų įmonių rezultato dalis

Nutraukiama veikla:
Nutraukiamos veiklos laikotarpio pelnas (nuostoliai)
Laikotarpio pelnas
Priskirtinas:
Bendrovės akcininkams
Mažumai

Vienai akcijai tenkantis Bendrovės akcininkams priskirtinas
pelnas (litais)
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Nutraukiamos veiklos rezultatą sudaro UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“
2005 m. lapkričio – 2006 m. vasario veiklos rezultatas ir „OOO Comliet-Kaliningrad“ 2006 m. vasario –
gruodžio veiklos rezultatas.

38.3. Pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt)
2006 m.

2005 m.

2004 m.

Įprastinė veikla
Tęsiamos veiklos pelnas

131 801

83 683

33 642

30 291

24 964

6 910

193 500

247 970

290 816

(41)

(95)

(419)

Kitas pelnas ir nuostolis

(4 271)

(10 835)

(8 077)

Palūkanų pajamos

(8 777)

(3 563)

(1 018)

583

687

5 760

59

(1 220)

4 805

342 805

341 591

332 419

(4 418)

306

5 858

(10 843)

17 893

23 052

3 085

15 756

(1 161)

330 969

375 546

360 168

Sumokėtos palūkanos

(576)

(721)

(17 726)

Gautos palūkanos

5 845

2 915

931

Sumokėtas pelno mokestis

(41 393)

(32 842)

(66 802)

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos

294 845

344 898

276 571

Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Asocijuotų įmonių rezultato dalis

Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai straipsniai

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių
laikotarpių pajamos
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos
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Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas

(97 925)

(73 828)

(74 530)

9 647

33 673

29 054

71 842

1 992

--

(164 387)

(129 726)

(29 815)

246 503

40 172

--

--

(34 528)

--

Dukterinių įmonių ir mažumos dalies įsigijimas

(5 062)

(9 225)

--

Dukterinių ir asocijuotų įmonių pardavimas

12 420

107

(11)

--

--

(47)

(150 000)

--

--

47

207

298

(76 915)

(171 156)

(75 051)

--

--

109 380

(10 659)

(10 283)

(142 249)

--

--

(150 000)

(124 291)

(100 986)

(46 609)

--

(1 386)

(1 157)

(134 950)

(112 655)

(230 635)

82 980

61 087

(29 115)

149 601

88 514

117 629

82 980

61 087

(29 115)

232 581

149 601

88 514

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas
Pardavimui skirto ilgalaikio turto pardavimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas
Investicijų, skirtų prekiauti, įsigijimas

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas
Suteiktos paskolos
Gauti dividendai
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos
Finansinė veikla
Gautos paskolos
Grąžintos paskolos
Obligacijų išpirkimas
Akcininkams išmokėti dividendai
Mažumos akcininkams išmokėti dividendai
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Laikotarpio pradžioje
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį
Laikotarpio pabaigoje
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TEO įmonių grupės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst. Lt)
Priskirtina Bendrovės akcininkams
Akcinis
kapitalas

Nuosavos
akcijos

Įstatymų
numatyti
rezervai

Mažumos
dalis

Perkainavimo
skirtumai

Nepaskirstytas
pelnas

Nuosavybė
iš viso

Likutis
2004 m. sausio 1 d.

814 913

(120 000)

81 499

(6)

359 455

3 536

1 139 397

Išmokėti 2003 metų
dividendai

--

--

--

--

(46 609)

(1 157)

(47 766)

Grynasis pelnas

--

--

--

--

32 190

1 452

33 642

Valiutų perkainavimo
skirtumai

--

--

--

(27)

--

--

(27)

Kiti pasikeitimai

--

--

--

--

--

68

68

Likutis 2004 m.
gruodžio 31 d.

814 913

(120 000)

81 499

(33)

345 036

3 899

1 125 314

Likutis
2005 m. sausio 1 d.

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

--

--

--

--

83 121

952

84 073

Valiutų perkainavimo
skirtumai

--

--

--

12

--

--

12

Parduotos
dukterinės įmonės
mažumos dalis

--

--

--

--

--

(1 136)

(1 136)

Likutis 2005 m.
gruodžio 31 d.

814 913

(120 000)

81 499

(21)

327 171

2 329

1 105 891

Likutis
2006 m. sausio 1 d.

814 913

(120 000)

81 499

(21)

327 171

2 329

1 105 891

Išmokėti 2005 metų
dividendai

--

--

--

--

(124 291)

--

(124 291)

Grynasis pelnas

--

--

--

--

130 421

128

130 549

Valiutų perkainavimo
skirtumai

--

--

--

20

--

--

20

Įsigyta mažumos
dalis

--

--

--

--

--

(2 457)

(2 457)

814 913

(120 000)

81 499

(1)

333 301

0

1 109 712

Likutis 2006 m.
gruodžio 30d.
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38.4. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita (Lt)
2004 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymais ir Bendrovės finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Lietuvos apskaitos
principus (Lietuvos verslo apskaitos standartus). 2005 m. ir 2006 m. Bendrovės pelno (nuostolio)
paskirstymo ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir finansine
atskaitomybe, parengta pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus.
2006 m.
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

2005 m.

2004 m.

44 195 145

28 491 587*

312 846 422

166 908 766

139 994 361

32 188 298

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostolis)

--

--

--

Pervedimai iš rezervų

--

--

--

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

--

--

--

Paskirstytinas pelnas (nuostolis), iš viso

211 103 911

168 485 948

345 034 720

Pelno paskirstymas:

201 972 555

124 290 803

100 986 277

į privalomąjį rezervus

--

--

--

Į rezervą savoms akcijoms įsigyti

--

--

--

į kitus rezervus

--

--

--

201 972 555

124 290 803

100 986 277

9 131 356

44 195 145

244 048 443

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas
(nuostolis)

dividendai**
Nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

PASTABOS:
* Dėl pakeisto Bendrovės (motinės įmonės) antrinių ir asocijuotų įmonių apskaitos būdo: vietoj nuosavybės metodo
taikoma įsigijimo savikaina buvo perskaičiuotas 2004 m. Bendrovės (motininės įmonės) finansinės ataskaitos ir
nepaskirstytas pelnas sumažėjo 215 558 tūkst. litų.
** Pagal Akcinių bendrovių įstatymą dividendai nuosavoms akcijoms neskiriami. Dividendai skiriami 776 817 518
akcijų.

2007 m. balandžio 26 d. įvykęs visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nutarė 2006 m. dividendams
skirti 201 972 555 litus. 2006 m. dividendai mokami 776 817 518 akcijoms (dividendai nuosavoms
akcijoms neskiriami), po 0,26 lito vienai akcijai. Valdybos narių tantjemoms už 2006 m. skirta 378 000 litų.
Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais valdybos nariams skiriamos tantjemos yra to
laikotarpio, kurį yra išmokamos, sąnaudos. Bendrovė 2006 m. dividendus išmokėjo 2007 m. gegužės 23
dieną.

39. Finansinių ataskaitų komentarai
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“.
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2006 m. gruodžio 31 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, LT01117 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, LT09313 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, o 2007 m. vasario 15 d.
TEO LT, AB pardavė 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 LT, AB - pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso
telefonijos, interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo
paslaugas. Jai taip pat priklauso vieni iš lankomiausių Lietuvoje interneto vartai www.zebra.lt .
UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas ir vadybą kontaktų
centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių. „Lintel“ teikia
informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ taip pat
valdo 4,67 proc. nuosavų TEO akcijų.
Nuo 2006 m. balandžio 7 d. visos UAB „Baltic Data Center“ akcijos priklauso Bendrovei. UAB „Baltic Data
Center“ – viena sparčiausiai auganti, IT paslaugas verslui teikianti įmonė Lietuvoje. „Baltic Data Center“
teikiamos paslaugos sudaro vientisą verslo sistemų priežiūros paketą, apimantį tarnybines stotis,
duomenų bazes ir duomenų srautus bei kompiuterinių darbo vietų priežiūrą. UAB „Baltic Data Center“ taip
pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo.
UAB „Voicecom“ turi 2005 m. gruodį iš UAB „Comliet“ perimtą leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo
analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą. Leidimas galioja iki 2007 m. spalio 31 dienos.
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2006 m. birželį UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ pakeitė pavadinimą į UAB „Kompetencijos
ugdymo centras“ ir dabar teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus mokymus.
Įmonėje dirba buvusio Bendrovės Kompetencijos ugdymo centro darbuotojai. „Kompetencijos ugdymo
centras“ – viena didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.
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
telekomas“) moterų krepšinio komandą bei valdo sveikatingumo centrą ZEBRA SPORT 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, tačiau laikomas perduoto turto vertės
sumažėjimo požymiu. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų
užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais.
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. Dėl pirkimų iš mažumos dalies akcininkų atsiranda
prestižas, kurį sudaro skirtumas tarp bet kokio sumokėto atlygio bei dukterinės įmonės grynojo turto
apskaitinės vertės atitinkamos įsigytos dalies.
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 sudaro 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.
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Pagrindiniai rodikliai
- Konsoliduotos TEO įmonių grupės 2006 metų pajamos buvo 735 mln. litų ir, palyginti su 2005 metų
pajamomis – 730 mln. litų, padidėjo 0,7 procento. Bendros pajamos, neįskaičiavus „Comliet“ pajamų, per
metus padidėjo 4,6 procento.
- 2006 metų EBITDA sumažėjo 0,5 proc. – iki 352 mln. litų (2005 m. buvo 354 mln. litų). EBITDA marža
sudarė 47,9 procento (2005 m. - 48,5 procento).
- 2006 metų pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2005 metų pelnu, neatskaičiavus pelno
mokesčio, – 109 mln. litų, padidėjo 49,2 proc. ir sudarė 162 mln. litų.
- 2006 metų laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2005
metų pelnu – 84 mln. litų, padidėjo 55,3 proc. ir sudarė 131 mln. litų.
Konsoliduotos integruotų telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų teikėjos TEO LT, AB įmonių grupės
finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Pajamos
2006 metų pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo bei pajamos iš IT paslaugų toliau didėjo ir visiškai
kompensavo sumažėjusias pajamas iš balso telefonijos paslaugų bei iš negautų parduoto „Comliet“
statybų verslo pajamų. 2006 metų trečiąjį ketvirtį pajamas iš IT paslaugų Bendrovė išskyrė iš kitų paslaugų
grupės į atskirą pajamų grupę, nes IT paslaugos tapo svarbia TEO paslaugų portfelio dalimi. Taip pat
2006 metų ketvirtąjį ketvirtį gauta pajamų iš naujų skaitmeninės televizijos paslaugų.
TEO įmonių grupės pajamų struktūra ketvirčiais (tūkst. litų)
2006 m.
I ketvirtis

2005 m.

Pokytis
(%)

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Visi metai

129 151

132 281

131 213

131 926

524 571

531 790

(1,4)

43 438

43 607

44 481

47 497

179 023

148 787

20,3

1 369

1 715

5 131

1 677

9 892

3 823

158,7

--

--

--

708

708

--

--

Statybos paslaugos

1 651

--

--

--

1 651

28 432

(94,2)

Kitos paslaugos

4 800

4 147

3 615

6 404

18 966

16 804

12,9

180 409

181 750

184 440

188 212

734 811

729 636

0,7

Balso telefonijos
paslaugos
Interneto ir duomenų
perdavimo paslaugos
IT paslaugos
TV paslaugos

Iš viso

Per metus pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis bendrose pajamose sumažėjo nuo 72,9 proc. iki 71,4
procento. Tuo tarpu pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis padidėjo nuo 20,4 proc. iki
24,4 proc., pajamų iš IT paslaugų – nuo 0,5 proc. iki 1,3 proc., o kitų pajamų (neįskaičiavus „Comliet“
pajamų) dalis padidėjo nuo 2,3 proc. iki 2,5 procento.
TEO sustabdė pajamų iš balso telefonijos paslaugų mažėjimą: 2005 metais pajamos iš balso telefonijos
paslaugų sumažėjo 2,8 proc., o 2006 metais tik 1,4 proc. ir sudarė 525 mln. litų (2005 m.– 532 mln. litų),
nors praėjusiais metais tarifai nesikeitė. Pajamos iš abonentinio mokesčio padidėjo 0,6 proc., iš pridėtinės
vertės paslaugų – 29,2 proc. ir tinklų sujungimo – 2,9 proc., o pajamos iš pokalbių srauto ir didmeninių
paslaugų sumažėjo atitinkamai 7,3 proc. ir 27,7 procento.
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Per metus bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 13,6 tūkst. (2005 m. – 20,5 tūkst.) arba
1,7 procento. Per 2006 metus įrengta 53 tūkst. naujų linijų, o išjungtų linijų skaičius buvo 66,6 tūkstančio.
Be to, nuo rugsėjo naujų linijų skaičius viršija išjungtų linijų skaičių dėl patrauklių interneto ir internetinės
televizijos pasiūlymų. 2006 metais padidėjo ir pajamas uždirbančių linijų skaičius.
Bendras 2006 metų pokalbių srautas, palyginti su 2005 metų duomenimis, sumažėjo 2,1 procento. Vietinių
pokalbių (3,1 proc.), skambučių iš fiksuotojo ryšio tinklo į mobiliojo ryšio tinklus (3,1 proc.) ir tarptautinių
pokalbių (3 proc.) srauto sumažėjimas iš dalies buvo kompensuotas 1,8 proc. padidėjusiu tarpmiestinių
pokalbių srautu.
Per 2006 metus ADSL prieigos prie interneto vartotojų skaičius padidėjo 76 tūkstančiais. Iš bendro 180,8
tūkst. ADSL prieigų skaičiaus 176,1 tūkst. prieigų yra parduota mažmeniniams klientams, 2,2 tūkst. –
didmeniniams klientams ir 2,5 tūkst. – vietinio prieigos tinklo (LAN) vartotojams. Pirmosios ADSL prieigos
naudojant vietinį prieigos tinklą buvo įrengtos 2006 metų vasarį.
Per metus bendros pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų padidėjo 20,3 proc. ir sudarė
179 mln. litų (2005 m. – 149 mln. litų). Pajamos iš plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų padidėjo 30,1
proc., o pajamos iš prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija paslaugos sumažėjo 39,3 proc., nes dėl
paslaugos pakeičiamumo plačiajuosčio interneto prieigos paslauga per metus šių paslaugą vartotojų
skaičius sumažėjo nuo 21,3 tūkst. iki 10,5 tūkstančio. Pajamos iš duomenų perdavimo ir tinklo paslaugų
padidėjo atitinkamai 15,8 proc. ir 13,9 procento.
2006 metų pajamos iš IT paslaugų priskaičiavus ir 3,4 mln. litų vertės IT infrastruktūros nuomos sandorį,
kurį įgyvendino TEO antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“, buvo 10 mln. litų. Rugsėjį greta „Baltic Data
Center“ siūlomų IT infrastruktūros paslaugų, Bendrovė pradėjo teikti Asmeninių kompiuterių priežiūros
paslaugas smulkioms ir vidutinėms verslo įmonėms. Kita TEO antrinė įmonė „Lintel“ nuo liepos teikia
profesionalias Darbo asmeniniu kompiuteriu ir internete konsultavimo paslaugas trumpuoju telefono
numeriu visą parą.
Liepą Vilniaus mieste TEO įjungė pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) signalų siųstuvą, o
spalį Bendrovė pradėjo skaitmeninės internetinės televizijos (pagrįstos IP TV technologija) verslą. 2006
metų pabaigoje IP TV paslaugos vartotojų skaičius buvo 4902, o per tris pirmus paslaugos teikimo
mėnesius gautos pajamos sudarė 708 tūkst. litų.
Per metus pajamos iš kitų paslaugų (kontaktų centrų, sveikatingumo klubo ir pan.), neįskaičiuojant UAB
„Comliet“ statybų verslo ir IT paslaugų, padidėjo 12,9 proc. ir sudarė 19 mln. litų (2005 m. – 17 mln. litų).
2005 metais UAB „Comliet“ statybų verslo pajamos buvo 28 mln. litų, o 2006 m., iki įmonė vasarį buvo
parduota, pajamos sudarė 2 mln. litų..
Palūkanos iš įsigytų obligacijų ir suteiktos paskolos sudarė kitas įmonių grupės įplaukas. 2006 metais kitos
įplaukos sudarė 4 mln. litų, 2005 metais – 693 tūkst. litų.
Sąnaudos
2006 metų jungtinės įmonių grupės veiklos sąnaudos, palyginti su 2005 metų sąnaudomis – 387 mln. litų,
padidėjo 1,5 proc. ir sudarė 391 mln. litų. Su darbuotojais susijusios sąnaudos sumažėjo 2 proc. ir sudarė
32,5 proc. visų veiklos sąnaudų. 2006 metų tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 0,5 proc. ir sudarė 26,9
proc. visų įmonių grupės veiklos sąnaudų. Kitos sąnaudos padidėjo 4 proc. dėl didesnių rinkodaros
(Bendrovės pavadinimo keitimas), parduotos telekomunikacijų įrangos (modemai, IP TV priedėliai, IT
įranga ir pan.) įsigijimo, energijos ir patalpų sąnaudų, nors su „Comliet“ statybų verslu susijusios sąnaudos
sumažėjo.
Per 2006 metus bendras TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo nuo 3005 iki 3098. Dėl antrinių
įmonių (UAB „Comliet, UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“) pardavimo
bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 269, tačiau pagrindinė TEO įmonė į darbą priėmė 164 naujų
darbuotojų, UAB „Lintel“ – 190, UAB „Baltic Data Center“ ir UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
atitinkamai 12 ir 17 darbuotojų. Dėl pagrindinio sveikatingumo centro „TEO sportas“ pardavimo darbuotojų
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skaičius sumažėjo 21 darbuotoju. Dėl minėtų pokyčių 2006 m. fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius,
tenkantis visu etatu dirbančiam darbuotojui, sumažėjo nuo 343 iki 311 linijų.
Laikotarpio pelnas
Per metus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 22 proc. – iki 194 mln. litų (2005 m. – 248
mln. litų) ir 2006 metais sudarė 26,3 proc. (2005 m. – 34 proc.) visų pajamų.
2006 metų kitas pelnas (nuostolis), kuris palyginti su 2005 metų kitu pelnu (nuostoliu) – 11 mln. litų, kai
buvo parduoti aštuoni pastatai Vilniuje ir sveikatingumo centras, sumažėjo 40,2 proc. ir sudarė 4 mln. litų.
Dėl to 2006 metų veiklos pelnas buvo 49,8 proc. didesnis nei prieš metus ir sudarė 158 mln. litų (2005 m.
– 106 mln. litų), o veiklos pelno marža siekė 21,6 proc. (prieš metus – 14,5 procento). 2006 metų
finansinės veiklos rezultatas grynąja verte sudarė 4 mln. litų (2005 m. – 3 mln. litų) ir buvo 28,7 proc.
didesnis nei prieš metus dėl didesnių palūkanų už depozitus ir mažesnių finansinių sąnaudų, nes 2006
metais Bendrovė grąžino Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) paskolą.
2006 metų pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2005 metų pelnu, neatskaičiavus pelno
mokesčio, – 109 mln. litų, padidėjo 49,2 proc. ir sudarė 162 mln. litų.
2006 metų laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2005
metų pelnu – 84 mln. litų, padidėjo 55,3 proc. ir sudarė 131 mln. litų. Per metus pelno marža padidėjo nuo
11,5 proc. iki 17,8 procentų.
Nutrauktos veiklos rezultatas – tai per 2006 metų lapkritį - 2006 metų vasarį UAB „MicroLink Lietuva“ ir
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ uždirbtas pelnas ir iš UAB „Comliet“ įmonių grupės 2006 metų
sausio pabaigoje įsigytos įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ veiklos pelnas, įvertinus investicijų į šias
įmones vertės sumažėjimo sąnaudas. 2007 m. vasario 15 d. Rusijos Federacijos įmonė „OOO ComlietKaliningrad“ buvo parduota.
Balansas ir pinigų srautai
Per 2006 metus visas TEO įmonių grupės turtas beveik nepasikeitė – sumažėjo 0,8 procento ir sudarė
1249 mln. litų (2005 m. – 1259 mln. litų). Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ilgalaikis turtas sumažėjo 10,9
proc. – iki 683 mln. litų ir sudarė 54,7 proc. viso turto. Nors buvo išmokėti 2005 metų dividendai ir parduoti
pastatai, dėl didelių pinigų srautų trumpalaikis turtas padidėjo 14,9 proc. – iki 566 mln. litų ir sudarė 45,3
proc. viso turto, o vien tik pinigai, investicijos, skirtos prekiauti, ir terminuotos investicijos sudarė 24,6 proc.
viso turto. 2006 metų antrąjį ketvirtį TEO suteikė paskolą pagrindiniam savo akcininkui „TeliaSonera AB“.
Pradinė paskolos suma – 100 mln. litų – lapkritį buvo padidinta iki 150 mln. litų, o paskolos grąžinimo
terminas pratęstas iki 2007 metų vasario vidurio.
Nepaisant dividendų mokėjimo bei susijusios įmonės pardavimo, akcininkų nuosavybė per 2006 metus
padidėjo 0,3 proc. – iki 1110 mln. litų ir sudarė 88,8 proc. viso turto. 2006 metų gruodį TEO grąžino visą
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolą, todėl metų pabaigoje bendra paskolų suma, kurią
sudarė tik finansiniai įsipareigojimai, susiję su finansiniu patalpų ir automobilių lizingu, sudarė 9 mln. litų
(2005 m. – 16 mln. litų). Grynoji skola, neįskaičiavus „TeliaSonerai“ suteiktos paskolos, buvo neigiama ir
sudarė 299 mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis buvo 26,9 procento.
Dėl padidėjusių atsargų (DSL modemai, IP TV priedėliai ir pan.) ir gautų sumų grynieji pinigų srautai iš
įprastinės veiklos 2006 metais, palyginti su 2005 metais – 345 mln. litų, sumažėjo 14,5 proc. ir sudarė 295
mln. litų. 2006 metų ilgalaikės investicijos, palyginti su 2005 metų ilgalaikėmis investicijomis – 74 mln. litų,
padidėjo 32,6 proc. ir sudarė 98 mln. litų. Didžioji ilgalaikių investicijų dalis (65 proc.) buvo skirta
pagrindinio ir prieigos tinklo plėtrai bei atnaujinimui, iš to skaičiaus 14,8 mln. litų investuota į naujų
paslaugų kūrimą (skaitmeninė televizija, LAN, VoIP ir panašiai).
2006 metų antrąjį ketvirtį buvo gautos likusios įplaukos iš pastatų pardavimo. 2006 metų 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
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pat buvo suteikta paskola įmonei „TeliaSonera“ ir gauti dividendai iš UAB „TietoEnator Consulting“. 2006
metais grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje, sudarė 77 mln. litų (2005 m. – 171 mln. litų).
2006 metų gegužę išmokėta 124 mln. litų dividendų TEO akcininkams už 2005 metus. Dėl to grynieji
pinigų srautai skirti finansinei veiklai padidėjo 19,8 procento. Nepaisant to, per 2006 metus pinigų ir jų
ekvivalentų padidėjo 83 mln. litų (2005 m. – 61 mln. litų).

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta
ataskaita
TEO LT, AB 2006 M. JUNGTINIS (KONSOLIDUOTAS) METINIS PRANEŠIMAS
Parengta pagal Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimus
Patvirtinta TEO LT, AB Valdybos 2007 m. kovo 14 d.
TEO LT, AB AKCININKAMS
2006 metai buvo itin reikšmingi mūsų Bendrovei. Gegužę, vykdydami 2006 m. balandžio 24 d. akcininkų
susirinkimo nutarimą, pakeitėme Bendrovės pavadinimą iš AB „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB (toliau
„TEO“ arba „Bendrovė“). Bendrovė užvertė garbingos istorijos, siekiančios ištisus dešimtmečius, puslapį ir
atvėrėme naują, kupiną iššūkių ir ryžto.
2006 metais TEO ir jos dukterinės bendrovės (toliau „TEO įmonių grupė“) iš fiksuoto telefono ryšio ir
interneto paslaugų įmonės tapo integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų teikėja. TEO įmonių
grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės
dalis.
Praėjusiais metais pasikeitusi Bendrovė drąsiai žengė į visiškai naujas veiklos sritis – pradėjo teikti
skaitmeninės antžeminės ir skaitmeninės internetinės televizijos paslaugas, o verslo klientams pasiūlė
integruotas balso telefonijos, duomenų perdavimo, interneto ir IT paslaugas iš vieno patikimo šaltinio.
2006 m. kartu su Bendrovės pavadinimo keitimu organizacijos veikloje lygiagrečiai įvykę pokyčiai
paskatino suformuluoti naują Bendrovės viziją ir misiją. Atnaujintos TEO vizija ir misija atspindi Bendrovės
augimą ir kaitą, jos naują vardą ir naujas rinkas, į kurias įmonė įžengė 2006 metais.
TEO vizija – tavo geriausias partneris bendraujant su nuolat kintančiu pasauliu. Pasitelkdami
moderniausiais technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas.
TEO misija – kurti vertę akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas telekomunikacijų,
TV ir IT paslaugas.
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažintas didelę įtaką
turinčiu operatoriumi 14 rinkų. TEO ir UAB „Omnitel“ įmonės yra laikomos susijusiais asmenimis, nes
priklauso „TeliaSonera AB“ įmonių grupei, ir todėl TEO yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi ir
skambučių užbaigimo rinkai UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.
2006 m. TEO įmonių grupė ir toliau buvo didžiausia interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėja
Lietuvoje bei duomenų perdavimo, skirtųjų linijų ir kontaktų centro paslaugų teikimo lyderė.
Konsoliduota TEO įmonių grupės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus.
Konsoliduotos TEO įmonių grupės 2006 m. pajamos buvo 735 mln. litų ir, palyginti su 2005 m. pajamomis
– 730 mln. litų, padidėjo 0,7 procento. Bendros pajamos, neįtraukiant UAB „Comliet“ pajamų, per metus
padidėjo 4,6 procento. 2006 m. pelnas prieš apmokestinimą, palyginti su 2005 m. pelnu prieš
apmokestinimą, – 109 mln. litų, padidėjo 49,2 proc. ir sudarė 162 mln. litų. 2006 m. laikotarpio pelnas
(įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2005 m. pelnu – 84 mln. litų,
padidėjo 55,3 proc. ir sudarė 131 mln. litų.
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Per 2006 m. visas TEO įmonių grupės turtas beveik nepasikeitė – sumažėjo 0,8 proc. ir sudarė 1 249 mln.
litų. Pinigai, investicijos laikomos prekybos tikslais ir investicijos, laikomos iki išpirkimo, sudarė beveik
ketvirtį viso turto – 307 mln. litų. 2006 m. TEO suteikė trumpalaikę 150 mln. litų paskolą savo
stambiausiam akcininkui įmonei „TeliaSonera AB“. Nepaisant dividendų mokėjimo bei asocijuotų bei
dukterinių įmonių pardavimo akcininkų nuosavybė padidėjo 0,3 proc. ir sudarė 1 110 mln. litų. 2006 m.
gruodį TEO baigė grąžinti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolą ir metų pabaigoje bendra
paskolų suma, kurią sudarė tik finansiniai įsipareigojimai, susiję su finansiniu patalpų ir automobilių lizingu,
sudarė 8,6 mln. litų.
Dėl padidėjusių atsargų (DSL modemai, IP TV priedėliai ir pan.) ir gautų sumų 2006 m. grynieji pinigų
srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2005 m., sumažėjo 14,5 proc. ir sudarė 295 mln. litų. 2006 m.
pirmąjį pusmetį buvo gautos įplaukos iš pastatų ir dukterinių bendrovių akcijų pardavimo. Buvo įsigyta 40
proc. likusių UAB „Baltic Data Center“ akcijų, suteikta paskola ir gauti dividendai iš UAB „TietoEnator
Consulting“. 2006 m. ilgalaikėms investicijoms skirta 98 mln. litų (2005 m. – 74 mln. litų). Didžioji ilgalaikių
investicijų dalis (65 proc.) buvo skirta pagrindinio ir prieigos tinklo plėtrai bei atnaujinimui, iš jų 14,8 mln.
litų investuota į naujų paslaugų kūrimą (skaitmeninė televizija, LAN, VoIP, ir panašiai). Iš viso grynieji
pinigų srautai 2006 m. panaudoti investicinėje veikloje sudarė 77 mln. litų, o finansinėje veikloje – 135 mln.
litų. Nepaisant to, 2006 m. pinigai ir jų ekvivalentai padidėjo 83 mln. litų (2005 m. – 61 mln. litų).
2006 m. gruodžio 31 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB ir jos dukterinės
bendrovės: UAB „Lintel“ (100 proc. akcijų), UAB „Baltic Data Center“ (100 proc. akcijų), UAB „Voicecom“
(100 proc. akcijų), UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (iki 2006 m. birželio vadinosi UAB „Lietuvos
telekomo verslo sprendimai“) (100 proc. akcijų), „OOO Comliet-Kaliningrad“ (100 proc. kapitalo), VšĮ „TEO
sportas“ (100 proc.) ir „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. akcijų). TEO yra ne pelno organizacijos VšĮ
„TEO sportas“ (iki 2006 m. birželio vadinosi VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas) steigėjas ir vienintelis
savininkas. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi dukterinę bendrovę „Baltic Data Center SIA“ (100 proc.
akcijų), kuri 2006 m. veiklos nevykdė.
Praėjusiais metais buvo baigtas įmonių grupės pertvarkymas: atsisakyta ne pagrindinių veiklų, telkiant
dėmesį į pagrindinį telekomunikacijų ir IT verslą.
Per 2006 m. bendras TEO įmonių grupės darbuotojų (asmenų) skaičius padidėjo nuo 3 005 iki 3 098. Dėl
dukterinių bendrovių (UAB „Comliet, UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“)
pardavimo bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 269. Per 2006 m. patronuojančios bendrovės TEO
darbuotojų (asmenų) skaičius padidėjo 164 darbuotojais, UAB „Lintel“ – 190, UAB „Baltic Data Center“ ir
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ atitinkamai 12 ir 17 darbuotojų. Dėl pagrindinio sveikatingumo
centro pardavimo VšĮ „TEO sportas“ darbuotojų skaičius sumažėjo 21 darbuotoju.
2006 m. vasario 28 d. Bendrovė pardavė 100 proc. dukterinės bendrovės UAB „Comliet“ akcijų. UAB
„Comliet“ teikė išorės bei vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinerinių tinklų statybos paslaugas. 2006 m.
vasario 8 d. Bendrovės 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“ priklausė 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“ valdomas dalis. Bendrovė įsigijo visą
Kaliningrado srityje registruotos įmonės įstatinį kapitalą, kuris 2006 m. sausio 31 d. sudarė 4 mln. Rusijos
rublių (403 tūkst. litų). 2006 m. įmonės „OOO Comliet - Kaliningrad“ įstatinis kapitalas buvo sumažintas iki
2,634 mln. Rusijos rublių (2006 m. gruodžio 31 d. tai sudarė 267 tūkst. litų). Veiklos 2006 m. nevykdžiusi
dukterinė bendrovė 2007 m. vasario 15 d. buvo parduota Rusijos Federacijos juridiniam ir fiziniam
asmenims.
2006 m. kovo 2 d. Bendrovė vykdydama 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos
įpareigojimą pardavė 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“
akcijų su Bendrove nesusijusiam asmeniui. 2005 m. lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink
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Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos šalių
telekomų sandoryje dėl „MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo.
2006 m. kovo 28 d. buvo baigtas UAB „Verslo portalas“ likvidavimas. 2004 m. kovą UAB „Verslo portalas“
akcininkai (Bendrovė valdė 30 proc., o UAB „Verslo žinios“ - 70 proc. bendrovės akcijų) pradėjo bendrovę
likviduoti. UAB „Verslo portalas“ verslo klientams teikė interneto vartų verslas.com paslaugas.
2006 m. kovo 29 d. 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. UAB „TietoEnator Consulting“ išmokėjo Bendrovei 47 tūkst. litų
dividendų už 2005 metus.
2006 m. gruodį pasirašytas ketinimų protokolas dėl 100 proc. UAB „Mikrovisatos TV“ akcijų įsigijimo 2007
m. vasarį buvo nutrauktas UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkų iniciatyva.
TEO LT, AB (iki 2006 m. gegužės 5 d. vadinosi AB „Lietuvos telekomas“) yra patronuojanti TEO įmonių
grupės bendrovė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje teikianti balso telefonijos, interneto,
skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo ir telekomunikacijų tinklų sujungimo paslaugas. 2006 m.
gegužę pakeitus įmonės pavadinimą, rinkai buvo pristatyti ir nauji antriniai pagrindinių įmonės paslaugų
prekių ženklai. VOX – balso telefonijos paslaugos privatiems klientams, ZEBRA – interneto paslaugos,
GALA – skaitmeninės televizijos paslaugos, TEO VERSLAS apima visas balso telefonijos, interneto,
duomenų perdavimo ir IT paslaugas verslo klientams. TEO taip pat priklauso vieni iš lankomiausių
Lietuvoje interneto vartai www.zebra.lt (iki 2006 m. gegužės vadinosi www.takas.lt).
2006 m. TEO išlaikė fiksuoto telefono ryšio ir plačiajuosčio interneto paslaugų lyderio poziciją. Pagal Ryšių
reguliavimo tarnybos (RRT) 2006 m. trečiojo ketvirčio ataskaitos duomenis, TEO fiksuotojo telefono ryšio
rinkos dalis pagal vartotojų skaičių, sudarė 92,3 proc., o pagal pajamas – 96 procentus. Bendrovės
bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis suskaičiavus pajamas sudarė 41,6 proc., o plačiajuosčio
interneto rinkos dalis buvo 48 procentai. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis sudarė 19
proc., skirtųjų linijų – 49 proc., o duomenų perdavimo – 51,5 procento.
Per metus bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 13,6 tūkst. arba 1,7 procento – iki 784
958 linijų. Tačiau nuo rugsėjo dėl patrauklių interneto ir internetinės televizijos pasiūlymų linijų skaičius
nemažėjo, o didėjo. Per 2006 m. įrengta 53 tūkst. naujų linijų, o išjungtų linijų skaičius buvo 66,6
tūkstančio. 2006 m. padidėjo ir pajamas kuriančių linijų skaičius.
Bendras 2006 m. pokalbių srautas, palyginti su 2005 m. duomenimis, sumažėjo 2,1 procento. Vietinių
pokalbių (3,1 proc.), skambučių iš fiksuotojo ryšio tinklo į mobiliojo ryšio tinklus (3,1 proc.) ir tarptautinių
pokalbių (3 proc.) srautų sumažėjimas iš dalies buvo kompensuotas 1,8 proc. padidėjusio tarpmiestinių
pokalbių srauto.
2006 m. Bendrovė supaprastino savo paslaugų portfelį ir vietoj ankstesnių interneto planų gyventojams
pasiūlė tris pagrindinius: „Bazinį internetą“, „Optimalų internetą“ ir „Premium internetą“. Per metus ADSL
prieigos prie interneto vartotojų skaičius padidėjo 76 tūkstančiais. Iš bendro 180,8 tūkst. ADSL prieigų
skaičiaus 2006 m. pabaigoje 176,1 tūkst. prieigų yra parduota mažmeniniams klientams, 2,2 tūkst. –
didmeniniams klientams ir 2,5 tūkst. – vietinio prieigos tinklo (LAN) vartotojams. Pirmosios ADSL prieigos
naudojant vietinį prieigos tinklą buvo įrengtos 2006 m. vasarį. Rugpjūtį TEO savo ZEBRA interneto
paslaugų vartotojams pasiūlė pokalbių internetu (VoIP) paslaugą. 2006 m. pabaigoje buvo 1 135
registruotų ZEBRA pokalbių vartotojų.
Praėjusiais metais TEO sparčiai plėtė savo plačiajuosčio belaidžio interneto (pagrįsto WiFi technologija)
zonų, kuriuose nuo 2005 m. liepos paslauga buvo teikiama nemokamai, skaičių. Per metus belaidžio
interneto taškų skaičius padidėjo nuo 287 iki 804 taškų. Liepą prisijungimo prie interneto sparta šiuose
taškuose buvo padidinta iki 4 ir daugiau Mb/s.
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2006 m. Bendrovė pradėjo naują televizijos verslą. Liepą Vilniaus mieste TEO įjungė pirmąjį skaitmeninės
antžeminės televizijos (DVB-T) signalų siųstuvą, o spalį pradėjo teikti skaitmeninės internetinės televizijos
(pagrįstos IP TV technologija) paslaugą GALA. Metų pabaigoje IP TV paslaugos vartotojų skaičius sudarė
4 902.
Informacinių technologijų paslaugos – tai dar viena strateginė TEO įmonių grupės plėtros sritis. 2006 m.
rugsėjį greta „Baltic Data Center“ siūlomų IT infrastruktūros paslaugų, TEO pradėjo teikti Asmeninių
kompiuterių priežiūros paslaugas smulkioms ir vidutinėms verslo įmonėms. Kita TEO antrinė įmonė
„Lintel“ nuo liepos teikia profesionalias darbo asmeniniu kompiuteriu ir internete konsultavimo paslaugas
trumpuoju telefono numeriu visą parą.
Siekiant geriau tenkinti klientų poreikius ir išlikti konkurencingais rinkoje, 2006 m. toliau buvo tobulinama
TEO organizacinė struktūra: dėmesys telkiamas į pardavimo organizavimą, kokybės valdymą ir IT verslo
plėtrą. Nuo kovo Bendrovėje veikia atskiros Pardavimų ir Rinkodaros tarnybos bei naujas Informacinių
technologijų verslo plėtros skyrius. 2006 m. gruodį buvo pradėtas kurti naujas Procesų ir kokybės valdymo
departamentas.
2006 m. TEO LT, AB akcinis kapitalas nepakito ir jį sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės
paprastųjų vardinių akcijų. 60 proc. TEO akcijų ir toliau valdo Švedijos bendrovės „TeliaSonera AB“
Danijoje registruota dukterinė įmonė „Amber Teleholding A/S“. 2006 m. pabaigoje Švedijos investicijų
fondas „East Capital Asset Management“ turėjo 5,57 proc. Bendrovės akcijų (2005 m. pabaigoje – 6,75
proc.). Valstybė, toliau atlygindama Lietuvos piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą
Bendrovės akcijomis, per metus sumažino savo kapitalo dalį nuo 2,05 proc. (2005 m. gruodžio 31 dieną)
iki 1,66 proc. (2006 m. gruodžio 31 d.).
TEO LT, AB dukterinė bendrovė UAB „Lintel“ kaip ir 2005 m. 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. Nuosavos akcijos buvo įsigytos 2000 metais
viešo akcijų platinimo metu. Likusius 28,1 proc. akcijų valdo daugiau nei 12 tūkst. Lietuvos ir užsienio
investuotojų.
2006 m. pabaigoje 10,5 proc. TEO LT, AB akcijų buvo laikoma Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (1
pakvitavimas atitinka 10 akcijų) forma. TEO akcijomis yra prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių (nuo
2006 m. gegužės akcijų simbolis VVPB – TEO1L), o TEO Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais
Londono vertybinių popierių (nuo 2006 m. gegužės pakvitavimų simbolis LSE – TEOL) biržose.
2006 m. pradžioje viena Bendrovės akcija Vilniaus vertybinių popierių biržoje kainavo 2,71 lito, o
pabaigoje – 2,76 lito. Mažiausia akcijos kaina praėjusiais metais buvo 2,10 lito, o didžiausia – 2,80 lito.
2006 m. akcijų apyvarta Vilniaus vertybinių popierių biržoje, palyginti su 2005 metais, padidėjo 59 proc. ir
sudarė 132,8 mln. akcijų arba 318 mln. litų. 2006 m. pabaigoje TEO kapitalo rinkos vertė buvo 2 249 mln.
litų (2005 m. – 2 208 mln. litų).
Metų pradžioje vienas Bendrovės Tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas Londono vertybinių popierių
biržoje kainavo 9,3 JAV. dolerio, o metų pabaigoje – 10,6 JAV dolerio. Mažiausia pakvitavimo kaina 2006
m. buvo 7,7 JAV dolerio, o didžiausia – 10,6 JAV dolerio. Pakvitavimų apyvarta sudarė 4,2 mln.
pakvitavimų arba 19 mln. Didžiosios Britanijos svarų.
2006 m. Bendrovė išmokėjo akcininkams 124 291 tūkst. litų dividendų už 2005 metus arba 0,16 lito už
vieną akciją.
UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtis antrinė įmonė ir moderniausia pagal technologijas ir
vadybą kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių.
„Lintel“ teikia informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB
„Lintel“ taip pat valdo 4,67 proc. nuosavų TEO akcijų. 2006 m. UAB „Lintel“ išmokėjo TEO 40 mln. litų
dividendų už 2005 metus.
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UAB „Baltic Data Center“ – viena iš sparčiausiai augančių IT paslaugas verslui teikiančių įmonių Lietuvoje.
UAB „Baltic Data Center“ teikiamos paslaugos sudaro sistemingą verslo sistemų priežiūros paketą,
apimantį tarnybines stotis, duomenų bazes ir duomenų srautus bei kompiuterinių darbo vietų priežiūrą.
UAB „Voicecom“ 2005 m. gruodį iš UAB „Comliet“ perėmė leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo
analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą. Leidimo galioja iki 2007 m. spalio 31 d.
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (iki 2006 m. birželio vadinosi UAB „Lietuvos telekomo verslo
sprendimai“) teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus mokymus. Įmonėje dirba
buvusio Bendrovės Kompetencijos ugdymo centro darbuotojai. „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena
didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.
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
telekomas“) moterų krepšinio komandą bei valdo sveikatingumo centrą ZEBRA SPORT Vilniuje, P. Lukšio
g. 34. TEO yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėja.
2006 m. gruodį TEO gavo 2 mln. litų paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įgyvendinti
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą „IP TV interaktyvių paslaugų bei turinio valdymo ir
teikimo sistemos prototipo sukūrimas“. Šis projektas tęsis iki 2008 m. rugsėjo.
2007 m. TEO įmonių grupė sieks didinti konsoliduotas pajamas, didindama plačiajuosčio ryšio klientų
skaičių, išlaikydama esamus klientus ir pajamas iš balso paslaugų bei ieškodama naujų pajamų šaltinių iš
IT ir kitų verslo sričių. Įmonių grupės sieks išlaikyti aukštą EBITDA maržą ir padidinti jungtinį pelną.
2007 m. toliau bus vystoma IP TV paslauga: kuriami nauji paslaugos funkcionalumai, plečiamas
transliuojamų televizijos kanalų ir paketų sąrašas. Nuo 2007 m. kovo bus apmokestinta belaidžio ZEBRA
interneto paslauga bei toliau sparčiai plečiamas belaidžio interneto prieigos taškų tinklas, į kurį iki 2009 m.
planuojama investuoti iki 35 mln. litų, o taškų skaičių padidinti iki 20 tūkst.
2007 m. strateginiais verslo prioritetais bus IT paslaugų, belaidžio interneto prieigos tinklo plėtra ir optikos
iki vartotojo (FTTx) projekto vykdymas.
Dukterinėms TEO įmonėms keliamas uždavinys didinti išorines pajamas, ieškoti naujų rinkų ir verslo
sričių. 2007 m. UAB „Baltic Data Center“ investuos 1,9 mln. litų į naują sistemą, skirtą IT paslaugų
valdymui. Iš viso 2007 m. TEO įmonių grupė ilgalaikėms investicijoms planuoja skirti 164 mln. litų.
Vykdydama savo veiklą, TEO įmonių grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Dėl įvairių
valiutų kursų svyravimo, daugiausia JAV dolerio ir Specialiųjų skolinimosi teisių (SDR), egzistuojanti rizika
yra kontroliuojama naudojant pirkimo sutarčių ir skolinių įsipareigojimų užsienio valiuta rizikos
apsidraudimo sandorius. TEO įmonių grupėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos ne
TeliaSonera grupėje. TEO įmonių grupės politika nustato kredito sumos apribojimus kiekvienai atskirai
finansų institucijai. TEO įmonių grupės iždo skyrius valdo likvidumo riziką ir siekia išlaikyti minimalų
likvidumo lygį, apibrėžtą TEO įmonių grupės Iždo politikoje. TEO įmonių grupės pajamos ir veiklos pinigų
srautai iš esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje. Remdamasi bendra rizikos
valdymo programa, TEO įmonių grupė daugiausia dėmesio skiria neprognozuojamiems finansų rinkų
pokyčiams ir siekia sumažinti galimą neigiamą jų poveikį TEO įmonių grupės finansiniams veiklos
rezultatams. Valdyba raštu pateikia bendro rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines
sritis, tokias kaip užsienio valiutų kursų svyravimas, palūkanų normų ir kredito rizika bei laisvų lėšų
investavimas.
TEO LT, AB iš esmės laikosi naujo rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį Vilniaus vertybinių popierių
biržoje patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso (toliau „Valdymo kodeksas“). Pagal įstatus
Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Generalinis direktorius. Bendrovėje
Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro 7 Valdybos nariai renkami 2 metams. Pagal Valdymo
kodekso principus 2006 m. pabaigoje TEO Valdyboje buvo 6 direktoriai konsultantai ir 1 vykdomasis
direktorius, o iš 7 valdybos narių 2 atstovavo mažumos akcininkams. TEO Valdyba formuoja du komitetus:
Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys Valdybos nariai. Bendrovė parengė Valdymo kodekse
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įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymosi atkleidimą, kuris yra pridedamas kaip priedas prie šio
konsoliduoto metinio pranešimo.

41. Informacija apie auditą
UAB „PricewaterhouseCoopers“ atliko bendro Bendrovės ir jos antrinių įmonių 2001 m. gruodžio 31 d.,
2002 m. gruodžio 31 d., 2003 m. gruodžio 31 d., 2004 m. gruodžio 31 d., 2005 m. gruodžio 31 d. ir
2006 m. gruodžio 31 d. balansų ir su jais susijusių tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolio), pinigų
srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą.
UAB „PricewaterhouseCoopers“ įmonės kodas 111473315, buveinė J.Jasinskio g. 16B, LT–01112 Vilnius,
Lietuva, įregistruota LR juridinių asmenų registre. Įmonė įregistruota 1993 m. gruodžio 29 d.
2003 m. spalio 31d. Lietuvos auditorių rūmai išdavė pažymėjimą Nr.000421, kad audito įmonė UAB
„PricewaterhouseCoopers“ įrašyta į audito įmonių sąrašą ir gali verstis audito veikla.
2006 m. balandžio 24 d. įvykusiame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime akcininkai išrinko UAB
„PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės audito įmone dvejiems metams Bendrovės 2006 m. ir 2007 m.
finansinės atskaitomybės auditui bei 2006 m. ir 2007 m. Bendrovės metinio pranešimo patikrinimui atlikti.
2006 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nusprendė pritarti audito įmonės UAB
„PricewaterhouseCoopers“ ir auditorės Onos Armalienės kandidatūrai atlikti Bendrovės 2006 m.
finansinės atskaitomybės auditą.
TEO įmonių grupės 2006 m. finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Tarptautinius finansinės apskaitos
standartus, auditas pagal Tarptautinius audito standartus buvo baigtas 2007 m. kovo 29 d. Auditoriaus
išvadą UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu pasirašė UAB „PricewaterhouseCoopers“ partneris
Christopher C. Butler ir auditorė Ona Armalienė (auditoriaus pažymėjimas Nr. 000008).

UAB „PricewaterhouseCoopers”
J.Jasinskio g. 16B
LT-01112 Vilnius
Telefonas (8 5) 239 2300
Faksas
(8 5) 239 2301
El.p. vilnius@lt.pwc.com
www.pwc.com/lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada
TEO LT, AB akcininkams
Išvada apie finansinę atskaitomybę
Mes atlikome čia pridėtos, 5 – 46 puslapiuose pateiktos, TEO LT, AB ir jos dukterinių įmonių (toliau visos
kartu – Grupė) konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir TEO LT, AB (toliau – Bendrovė) finansinės
atskaitomybės, kurią sudaro 2006 m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno
(nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei apibendrinti reikšmingi apskaitos
principai ir kitos aiškinamojo rašto pastabos, auditą.
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Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę
Vadovybė atsakinga už šios finansinės atskaitomybės parengimą ir teisingą pateikimą pagal Europos
Sąjungos patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Ši atsakomybė apima: vidaus
kontrolės sistemos, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir teisingam pateikimui be reikšmingų
netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos
principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šią finansinę atskaitomybę savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės
profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog
finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
finansinėje atskaitomybėje. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei
reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėje atskaitomybėje rizikos įvertinimo. Įvertindamas
šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinės atskaitomybės
parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras,
tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat
įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas
bei bendras finansinės atskaitomybės pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.
Nuomonė
Mūsų nuomone, pridėtoji finansinė atskaitomybė pateikia tikrą ir teisingą Grupės ir Bendrovės 2006 m.
gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų jų veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą
pagal Europos Sąjungos patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme 47 – 81 puslapiuose pateiktą Konsoliduotą metinį pranešimą už 2006 m. gruodžio
31 d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos
neatitikimų lyginant su 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituota finansine atskaitomybe.

UAB „PricewaterhouseCoopers” vardu

Christopher C. Butler
Partneris

Ona Armalienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000008

Vilnius, Lietuvos Respublika
2007 m. kovo 29 d.
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS
42. Valdymo organų nariai
Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų
susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, generaliniam direktoriui bei
kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės
susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5
(penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame
akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo,
kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. 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.
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 pagal savo įgaliojimus
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 įgaliojimus.
Valdyba (2006 m. gruodžio 31 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.).
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. Nuo
2003 m. pradžios iki 2006 m. pabaigos įmonės „TeliaSonera AB“ Baltijos šalių rinkos
vadovas ir vyresnysis viceprezidentas. Nuo 2007 m. pradžios įmonės „TeliaSonera
AB“ plačiajuosčio verslo Švedijoje prezidentas.
Iki 2007 m. vasario 6 d. įmonės „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos
pirmininkas; iki 2007 m. sausio 11 d. „Elion Enterprises AS“ (Estija) ir „AS EMT“
(Estija) stebėtojų tarybų narys; iki 2007 m. sausio 25 d. „Latvijas Mobilais Telefons
SIA“ (Latvija) valdybos pirmininkas; 2006 m. gruodžio 31 d. „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“
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(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 pirmininkas.
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.
Iki 2006 m. pabaigos įmonės „TeliaSonera AB“ verslo Norvegijoje, Danijoje ir Baltijos
šalyse Tinklo ir technologijų bei Rinkodaros ir produktų vadovas. Nuo 2007 m.
pradžios vyriausias „TeliaSonera AB“ mobilaus verslo prezidento patarėjas.
2006 m. gruodžio 31 d. įmonės „Lattelekom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys,
įmonių „NetCom AS“ (Norvegija), „Chess AS“ (Norvegija), „Nextgentel 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.
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“).
2006 m. gruodžio 31 d. įmonės „AS EMT“ (Estija) valdybos pirmininkas ir generalinis
direktorius; įmonės „Elion Enterprises AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys; įmonės
„Eesti Telekom AS“ valdybos narys. Nuo 2007 m. sausio 1 d. įmonės „Eesti Telekom
AS“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.
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.
Iki 2006 m. pabaigos įmonės „TeliaSonera AB“ Baltijos šalių verslo kontrolierė. Nuo
2007 m. pradžios įmonės „TeliaSonera AB“ mobilaus verslo verslo kontrolierė.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
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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 valdymą ir
„East Capital“ nekilnojamo turto fondų steigimą.
2006 m. gruodžio 31 d. Talino vertybinių popierių biržos (Estija), įmonių „Baltika AS“
(Estija), „Arco Varavalitsemise AS“ (Estija), „Cantik Enterprises Ltd“ (Ukraina),
„Pervomayskaya Zarya Ltd“ (Rusijos Federacija), „JSC Open Investments“ (Rusijos
Federacija), „Russian Real Estate Investment Company AB“ (Švedija) ir „Explorer
Property Fund“ (Švedija) stebėtojų tarybos narys.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
2007 m. balandžio 26 d. įvykęs TEO LT, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė atšaukti iš
Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, Brita
Hanberger, Gert Tiivas, Gintautą Žintelį ir Valdo Kalm.
Akcininkai į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinko „Amber Teholding
A/S“ pasiūlytus kandidatus: Jörgen Latte, Anders Gylder, Ove Alm, Joakim Sundström, Björn Lindegren,
Matti Hyyrynen, kurį per „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“, ir Gert Tiivas, kurį per „Amber
Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“.
2007 m. balandžio 26 d. naujai išrinkti valdybos nariai:
Jörgen Latte (g. 1954 m.)
„TeliaSonera Sweden“ (Švedija) Finansų direktorius
„Telia Pensionfund” (Švedija), LMT (Latvija) ir „Eesti Telekom” (Estija) stebėtojų
tarybų narys; „Telia Electronic Commerce AB“ (Švedija), „Infonet Svenska AB“
(Švedija), „TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB“ (Švedija), „TeliaSonera Sverige
Finans AB“ (Švedija), „TeliaSonera Payphone AB“ (Švedija), „TeliaSonera Sverige
Asset Finance AB“ (Švedija) ir „adminson AB“ (Švedija) valdybų pirmininkas; „Sergel
Kredittjänster AB“ (Švedija), „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) ir
„TeliaSonera Försäkring AB“ valdybų narys; „Avnos AB“ (Švedija) valdybos nario
pavaduotojas.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
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Anders Gylder (g. 1950 m.)
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vykdantysis
viceprezidentas
„Eesti Telekom” (Estija) stebėtojų tarybų narys.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Ove Alm (g. 1959 m.)
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų gamybos ir produktų
vadovas
„Telia Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGen Tel Holding ASA“ (Norvegija) valdybų narys.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Joakim Sundström (g. 1959 m.)
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo
kontrolės direktorius.
Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Björn Lindegren (g. 1949 m.)
„TeliaSonera“ Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinis patarėjas
teisiniais klausimais
Švedijos įmonių „TeliaSonera Network Sales AB“, „TeliaSonera International Carrier
AB“, „TeliaSonera Sverige Asset Finance AB“, „TeliaSonera Payphone AB“,
„TeliaSonera Net Fastigheter AB“, „Infonet Svenska AB“, „Telia Electronic
Commerce AB“, „Telia Lithuania AB“ ir „Föräldrakooperativet Lurifaxen I Farsta“
valdybų 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, VšĮ VU Tarptautinio Verslo Mokyklos
Tarybos narys, organizacijos „Big Brothers Big Sisters International“ (JAV, Filadelfija)
valdybos narys.
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, 20012004 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
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pareigas.
TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
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.
Bendrovė neturi informacijos apie valdymo organų narių teistumą už nusikaltimus, susijusius su
nuosavybe, ūkininkavimu, finansais.
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43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų,
tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius
vienam asmeniui
2006 m.
atlyginimas (Lt)
Vidutiniškai vienam Bendrovės
valdybos nariui*

2005 metų.
tantjemos (Lt)

2005 m.
dividendai (Lt)

Iš viso (Lt)

61 487

54 000

--

115 487

Bendrai visiems Bendrovės valdybos
nariams*

430 409

378 000

--

808 409

Vidutiniškai vienam Bendrovės
administracijos nariui**

617 811

--

3 468

621 279

3 089 055

--

17 342

3 106 397

Bendrai visiems Bendrovės
administracijos nariams**

PASTABOS:
* Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai.
** 2006 m. Bendrovės administracijos nariais buvo Bendrovės generalinis direktorius bei 4 tarnybų vadovai ir
generalinio direktoriaus pavaduotojai.

Visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas, įvykęs 2007 m. balandžio 26 d., nutarė 2006 m.
tantjemoms skirti 378 tūkst. litų (2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybą sudarė 7 valdybos nariai).
Tantjemos išmokėtos 2007 m. antrąjį ketvirtį.

43.2. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per
ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos,
gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip
20 procentų
----------------------

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos,
suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas
----------------------

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis
----------------------
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VII. NAUJAUSI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS
45. Naujausi įvykiai emitento veikloje
2007 m. sausį savo veiklą pradėjo naujas TEO Procesų ir kokybės valdymo departamentas.
2007 m. vasario 14 d. Bendrovė pranešė, kad UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkai nuo 2007 m. vasario 12
d. nutraukė preliminarią akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su TEO. 2006 m. gruodžio 20 d. TEO pranešė,
kad Bendrovė su UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkais pasirašė ketinimų protokolu dėl 100 proc. UAB
„Mikrovisatos TV“ akcijų įsigijimo ir pateikė Konkurencijos tarybai prašymą vykdyti koncentraciją. Ketinimų
protokole buvo numatyta sandorį užbaigti 2007 m. vasario viduryje.
2007 m. vasario 15 d. TEO LT, AB, vadovaudamasi 2006 m. kovo 16 d. Bendrovės valdybos leidimu,
pardavė Rusijos Federacijos įmonę „OOO Comliet-Kaliningrad“, kurią 2006 m. sausio 31 d. Bendrovė
perėmė iš tuo metu antrinės savo įmonės UAB „Comliet“ (turėjo 95 proc. įmonės „OOO ComlietKaliningrad“ kapitalo) ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ (turėjo 5 proc. įmonės
kapitalo). Pranešimas atskleidė 2006 m. kovo 17 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį.
2007 m. kovą Bendrovė apmokestino naudojimąsi internetu ZEBRA belaidžio interneto zonose. Verslo
klientams pradėta teikti nauja kompiuterių nuomos ir pardavimo paslauga.
2007 m. kovo 14 d. TEO LT, AB valdyba nusprendė sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų
susirinkimą 2007 m. balandžio 26 d. Susirinkimo apskaitos diena – 2007 m. balandžio 19 d. Siūloma tokia
susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2. Bendrovės metinės finansinės
atskaitomybės dokumentų tvirtinimas ir Bendrovės 2006 m. jungtinio (konsoliduoto) metinio pranešimo
pristatymas. 3. 2006 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 5.
Bendrovės valdybos narių rinkimai. Valdyba patvirtino auditorių patikrintą 2006 m. TEO LT, AB įmonių
grupės finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir
jungtinį (konsoliduotą) metinį pranešimą. Bendros TEO įmonių grupės 2006 m. pajamos sudarė 734 811
tūkst. litų (212 816 tūkst. eurų), o 2006 m. laikotarpio pelnas buvo 130 549 tūkst. litų (37 810 tūkst. eurų).
Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 201 973 tūkst. litų
(58 495 tūkst. eurų) 2006 m. dividendams mokėti, t.y. 0,26 lito (0,075 euro) dividendų vienai akcijai. 2006
m. tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst.
eurų) septyniems valdybos nariams.
2007 m. balandžio 17 d. TEO LT, AB paskelbė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m.
balandžio 26 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 1. Bendrovės
auditoriaus pranešimas. Išklausyta. 2. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas
ir Bendrovės 2006 m. jungtinio (konsoliduoto) metinio pranešimo pristatymas. Sprendimo projektas: 1)
Patvirtinti audituotus 2006 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus
perskaitytas ir Valdybos patvirtintas 2006 metų Bendrovės jungtinis (konsoliduotas) metinis pranešimas. 3.
2006 m. Bendrovės pelno paskirstymas. Sprendimo projektas: 2006 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Valdyba visuotiniam
akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 201 973 tūkst. litų (58 495 tūkst. eurų)
2006 m. dividendams mokėti, t.y. 0,26 lito (0,075 euro) dividendų vienai akcijai. 2006 m. tantjemoms
valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems
valdybos nariams. 4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas. Vadovaudamasi Bendrovės stambiausio
akcininko „Amber Teleholding A/S“ siūlymu, Bendrovės valdyba siūlo šio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo metu atšaukti dabartinę valdybą ir išrinkti kitą valdybą naujai kadencijai iš „Amber Teleholding
A/S“ pasiūlytų kandidatų. Sprendimo projektas: Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Erik
Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, Brita Hanberger, Gert Tiivas, Gintautą Žintelį ir Valdo Kalm. 5.
Bendrovės valdybos narių rinkimai. „Amber Teleholding A/S“, kaip TEO LT, AB akcininkas, siūlo eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2007 m. balandžio 26 d., Vilniuje, Lietuvoje, į TEO LT, AB
valdybą rinkti šiuos kandidatus: 1. p. Jörgen Latte, 2. p. Anders Gylder, 3. p. Ove Alm, 4. p. Valdo Kalm, 5.
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p. Björn Lindegren, 6. p. Matti Hyyrynen, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“, 7. p. Gert
Tiivas, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. Jörgen Latte (g. 1954 m.) – „TeliaSonera
Sweden“ (Švedija) Finansų direktorius. „Telia Pensionfund” (Švedija), LMT (Latvija) ir „Eesti Telekom”
(Estija) stebėtojų tarybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Anders Gylder (g. 1950 m.) – „TeliaSonera AB“
(Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vykdantysis viceprezidentas. „Eesti Telekom” (Estija)
stebėtojų tarybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Ove Alm (g. 1959 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų gamybos ir produktų vadovas. „Telia Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGen Tel
Holding ASA“ (Norvegija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Valdo Kalm (g. 1966 m.) – „Eesti
Telekom AS“ (Estija) valdybos narys ir generalinio direktoriaus pavaduotojas, „AS EMT“ (Estija) valdybos
pirmininkas ir generalinis direktorius, „Elion Enterprises AS“ stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB
valdybos narys nuo 2005 metų. TEO LT, AB akcijų neturi. Björn Lindegren (g. 1949 m.) – „TeliaSonera“
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinis patarėjas teisiniais klausimais. Švedijos įmonių
„TeliaSonera Network Sales AB“, „TeliaSonera International Carrier AB“, „TeliaSonera Sverige Asset
Finance AB“, „TeliaSonera Payphone AB“, „TeliaSonera Net Fastigheter AB“, „Infonet Svenska AB“, „Telia
Electronic Commerce AB“, „Telia Lithuania AB“ ir „Föräldrakooperativet Lurifaxen I Farsta“ valdybų narys.
TEO LT, AB akcijų neturi. Matti Hyyrynen (g. 1954 m.) – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Vilniaus
ir Rygos atstovybių vadovas. TEO LT, AB valdybos narys ir Audito komiteto pirmininkas nuo 2002 metų.
TEO LT, AB akcijų neturi. Gert Tiivas (g. 1973 m.) – „East Capital“ Baltijos šalių biuro vadovas. Talino
vertybinių popierių biržos (Estija), įmonių „Baltika AS“ (Estija), „Arco Varavalitsemise AS“ (Estija), „Cantik
Enterprises Ltd“ (Ukraina), „Pervomayskaya Zarya Ltd“ (Rusijos Federacija), „JSC Open Investments“
(Rusijos Federacija), „Russian Real Estate Investment Company AB“ (Švedija) ir „Explorer Property Fund
– Baltic States AB“ (Švedija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB valdybos narys ir Audito komiteto narys
nuo 2006 metų. TEO LT, AB akcijų neturi. Sprendimo 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 ______________.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo
sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, arba
Bendrovės tinklapyje internete www.teo.lt.
2007 m. balandžio 18 d. Bendrovė paskelbė TEO LT, AB įmonių grupės auditorių netikrintus 2007 m.
pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Bendros TEO įmonių grupės 2007 m. pirmojo ketvirčio pajamos buvo 186 mln. litų ir, palyginti su 2006 m.
pirmojo ketvirčio pajamomis – 180 mln. litų, padidėjo 3 procentais. 2007 m. pirmojo ketvirčio EBITDA
sumažėjo 8 proc., iki 86 mln. litų (2006 m. pirmąjį ketvirtį buvo 94 mln. litų). EBITDA marža taip pat
sumažėjo nuo 51,9 proc. (2006 m.) iki 46,4 procento. 2007 m. pirmojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus
pelno mokesčio, palyginti su 2006 m. pirmojo ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 41 mln.
litų, padidėjo 12,8 proc. ir sudarė 46 mln. litų. Laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos
veiklos rezultatą), palyginti su 2006 m. pirmojo ketvirčio pelnu – 32 mln. litų, padidėjo 19,1 proc. ir sudarė
38 mln. litų. Pranešimą spaudai apie 2007 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus galima rasti Bendrovės
interneto tinklapyje www.teo.lt.
2007 m. balandžio 20 d. Bendrovė pranešė, kad TEO LT, AB akcininkas „Amber Teleholding A/S“ pakeitė
savo siūlomų kandidatų į Bendrovės valdybą sąrašą: vietoje p. Valdo Kalm į valdybą siūlo p. Joakim
Sundström. „Amber Teleholding A/S“ siūlo eiliniam visuotiniam TEO akcininkų susirinkimui, kuris vyks
2007 m. balandžio 26 d., į Bendrovės valdybą rinkti šiuos kandidatus: 1. p. Jörgen Latte, 2. p. Anders
Gylder, 3. p. Ove Alm, 4. p. Joakim Sundström, 5. p. Björn Lindegren, 6. p. Matti Hyyrynen, kurį „Amber
Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“, 7. p. Gert Tiivas, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East
Capital“. Joakim Sundström (g. 1959 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo
srities verslo kontrolės direktorius. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. TEO LT, AB akcijų neturi. Su
Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo
sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, arba
Bendrovės tinklapyje internete www.teo.lt.
2007 m. balandžio 26 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas nusprendė: 1) Patvirtinti audituotus 2006 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Akcininkams taip pat
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buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus perskaitytas ir Valdybos patvirtintas 2006 metų
Bendrovės jungtinis (konsoliduotas) metinis pranešimas. 2) 2006 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino
pelno skirti 201 973 tūkst. litų (58 495 tūkst. eurų) 2006 m. dividendams mokėti, t.y. 0,26 lito (0,075 euro)
dividendų vienai akcijai. 2006 m. tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y.
po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems valdybos nariams. Dividendus Bendrovė planuoja mokėti
2007 m. gegužės 23 dieną. 3) Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Erik Hallberg,
Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, Brita Hanberger, Gert Tiivas, Gintautą Žintelį ir Valdo Kalm. 4) Į
Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti: 1. p. Jörgen Latte, kurį pasiūlė
„Amber Teholding A/S“; 2. p. Anders Gylder, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“; 3. p. Ove Alm, kurį
pasiūlė „Amber Teholding A/S“; 4. p. Joakim Sundström, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“; 5. p. Björn
Lindegren, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“; 6. p. Matti Hyyrynen, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė
„East Capital“; 7. p. Gert Tiivas, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. Jörgen Latte (g. 1954
m.) – „TeliaSonera Sweden“ (Švedija) Finansų direktorius; „Telia Pensionfund” (Švedija), LMT (Latvija) ir
„Eesti Telekom” (Estija) stebėtojų tarybų narys; „Telia Electronic Commerce AB“ (Švedija), „Infonet
Svenska AB“ (Švedija), „TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB“ (Švedija), „TeliaSonera Sverige Finans
AB“ (Švedija), „TeliaSonera Payphone AB“ (Švedija), „TeliaSonera Sverige Asset Finance AB“ (Švedija) ir
„adminson AB“ (Švedija) valdybų pirmininkas; „Sergel Kredittjänster AB“ (Švedija), „TeliaSonera
International Carrier AB“ (Švedija) ir „TeliaSonera Försäkring AB“ valdybų narys; „Avnos AB“ (Švedija)
valdybos nario pavaduotojas. TEO LT, AB akcijų neturi. Anders Gylder (g. 1950 m.) – „TeliaSonera AB“
(Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vykdantysis viceprezidentas; „Eesti Telekom” (Estija)
stebėtojų tarybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Ove Alm (g. 1959 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų gamybos ir produktų vadovas; „Telia Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGen Tel
Holding ASA“ (Norvegija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Joakim Sundström (g. 1959 m.) –
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės direktorius. Kitų
įmonių veikloje nedalyvauja. TEO LT, AB akcijų neturi. Björn Lindegren (g. 1949 m.) – „TeliaSonera“
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinis patarėjas teisiniais klausimais; Švedijos įmonių
„TeliaSonera Network Sales AB“, „TeliaSonera International Carrier AB“, „TeliaSonera Sverige Asset
Finance AB“, „TeliaSonera Payphone AB“, „TeliaSonera Net Fastigheter AB“, „Infonet Svenska AB“, „Telia
Electronic Commerce AB“, „Telia Lithuania AB“ ir „Föräldrakooperativet Lurifaxen I Farsta“ valdybų narys.
TEO LT, AB akcijų neturi. Matti Hyyrynen (g. 1954 m.) – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Vilniaus
ir Rygos atstovybių vadovas; TEO LT, AB valdybos narys ir Audito komiteto pirmininkas nuo 2002 metų.
TEO LT, AB akcijų neturi. Gert Tiivas (g. 1973 m.) – „East Capital“ Baltijos šalių biuro vadovas. Talino
vertybinių popierių biržos (Estija), įmonių „Baltika AS“ (Estija), „Arco Varavalitsemise AS“ (Estija), „Cantik
Enterprises Ltd“ (Ukraina), „Pervomayskaya Zarya Ltd“ (Rusijos Federacija), „JSC Open Investments“
(Rusijos Federacija), „Russian Real Estate Investment Company AB“ (Švedija) ir „Explorer Property Fund
– Baltic States AB“ (Švedija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB valdybos narys ir Audito komiteto narys
nuo 2006 metų. TEO LT, AB akcijų neturi.

46. 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.
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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
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
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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
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
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„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)
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
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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
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“.
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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 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.
2006 m. spalio 1 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) pradėjo teikti internetinėmis
technologijomis pagrįstą skaitmeninės televizijos paslaugą – GALA. Skaitmeninė televizija užtikrina
aukščiausią vaizdo ir garso kokybę bei televizijos turinio valdymo galimybes. GALA televizija aprėps
beveik visą Lietuvos teritoriją ir į vartotojų namus atkeliaus ta pačia linija, kuria teikiamos TEO balso
telefonijos ir interneto paslaugos. Bazinis TV programų paketas (šiuo metu 38 TV programos) kainuoja 35
litus per mėnesį.
2006 m. spalio 17 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino TEO įmonių grupės 2006 m. trečiojo ketvirčio ir
devynių mėnesių auditorių netikrintą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės
apskaitos standartus. Bendros TEO įmonių grupės 2006 m. devynių mėnesių pajamos buvo 546,6 mln. litų
ir, palyginti su 2005 m. to paties laikotarpio pajamomis, padidėjo 0,7 procento. 2006 m. devynių mėnesių
EBITDA padidėjo 1,1 proc. – iki 271,7 mln. litų (prieš metus buvo 268,8 mln. litų), o EBITDA marža siekė
49,7 proc. (2005 m. devynių mėnesių laikotarpio – 49,5 proc.). 2006 m. sausio – rugsėjo pelnas,
neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su to paties 2005 m. laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno
mokesčio, – 80 mln. litų, padidėjo 53,1 proc. ir sudarė 122,6 mln. litų. 2006 m. devynių mėnesių laikotarpio
pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2005 m. pelnu – 60,7 mln.
litų, padidėjo 63,5 proc. ir sudarė 99,3 mln. litų.
2006 m. gruodžio 20 d. TEO LT, AB, vadovaudamasi 2006 m. rugsėjo 21 d. Bendrovės Valdybos pritarimu
įsigyti 100 proc. UAB „Mikrovisatos TV“ akcijų ir su UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkais Sigitu Kavaliausku
ir Aivaru Kavaliausku bei jų sutuoktinėmis pasirašytu ketinimų protokolu dėl 100 proc. UAB „Mikrovisatos
TV“ akcijų įsigijimo, pateikė Konkurencijos tarybai prašymą vykdyti koncentraciją. Ketinimų protokole
nustatyta, kad akcijų įsigijimo sandoris įvyks esant šioms sąlygoms: 1) Bendrovei gavus Bendrovei
priimtino turinio leidimus ir/ar pritarimus sandoriui, kurių reikia pagal teisinius reikalavimus, iš
reguliuojančių institucijų (įskaitant, bet neapsiribojant Konkurencijos tarybos, Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos bei Ryšių reguliavimo tarnybos), 2) esant teigiamoms išsamaus UAB „Mikrovisatos TV“
patikrinimo išvadoms, 3) šalys ir toliau norės sudaryti sandorį sutartomis sąlygomis. Sandorį numatoma
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užbaigti 2007 m. vasario viduryje. Pranešimas atskleidė 2006 m. rugsėjo 14 d., rugsėjo 22 d. ir gruodžio
18 d. konfidencialių pranešimų apie esminį įvykį turinį.
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.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius
(ūkinius) metus
2007 m. TEO įmonių grupė sieks didinti konsoliduotas pajamas, didindama plačiajuosčio ryšio klientų
skaičių, išlaikydama esamus klientus ir pajamas iš balso paslaugų bei ieškodama naujų pajamų šaltinių iš
IT ir kitų verslo sričių. Įmonių grupės sieks išlaikyti aukštą EBITDA maržą ir padidinti konsoliduotą pelną.
2007 m. toliau bus vystoma IP TV paslauga: kuriami nauji paslaugos funkcionalumai, plečiamas
transliuojamų televizijos kanalų ir paketų sąrašas.
Nuo 2007 m. kovo apmokestintos belaidžio ZEBRA interneto paslauga bei toliau sparčiai plečiamas
belaidžio interneto prieigos taškų tinklas, į kurį iki 2009 m. planuojama investuoti iki 35 mln. litų, o taškų
skaičių padidinti iki 20 tūkst.
2007 m. strateginiais verslo prioritetais bus IT paslaugų, belaidžio interneto prieigos tinklo plėtra ir optikos
iki vartotojo (FTTx) projekto vykdymas.
Dukterinėms TEO įmonėms keliamas uždavinys didinti išorines pajamas, ieškoti naujų rinkų ir verslo
sričių.
2007 m. UAB „Baltic Data Center“ investuos 1,9 mln. litų į naują sistemą, skirtą IT paslaugų valdymui.
Iš viso 2007 m. TEO įmonių grupė ilgalaikėms investicijoms planuoja skirti 164 mln. litų.

Ateities neapibrėžtumas
Šiame metų prospekte-ataskaitoje pateikiami kai kurie perspektyviniai pareiškimai dėl TEO įmonių grupės
finansinės padėties, veiklos rezultatų bei verslo. Šie perspektyviniai pareiškimai – tai TEO įmonių grupės
lūkesčiai ar nuomonė apie būsimus įvykius, kurių riziką galima numatyti arba ne, dėl kurių faktiniai
rezultatai, veikla ar įvykiai gali iš esmės skirtis nuo to, kas yra aiškiai ar netiesiogiai teigiama šiuose
pareiškimuose. Pareiškimai, kuriuose yra tokie žodžiai kaip „galimas“, „įvertintas“ ir panašūs žodžiai ar jų
variacijos, gali būti laikomi perspektyviniais.
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