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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 
 
2007 metų sausis – birželis 
 
2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys 
 
Emitento pavadinimas   TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) 

(iki 2006 m. gegužės 5 d. vadinosi AB „Lietuvos telekomas“) 
Teisinė forma    akcinė bendrovė  
Įregistravimo data ir vieta  1992 m. vasario 6 d., Vilniaus miesto valdyba  
Perregistravimo data ir vieta  1998 m. liepos 8 d., Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija 
Registravimo Nr.:   BĮ 98 – 195 
Įmonės kodas    121215434 
Buveinės adresas   Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva 
Telefonas     1511, (8 5) 262 15 11 
Faksas      (8 5) 212 66 65 
Elektroninio pašto adresas  info@teo.lt 
Interneto adresas    www.teo.lt 
 
3. 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. 
 
2007 m. birželio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB ir antrinės įmonės UAB 
„Lintel”, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ ir UAB „Voicecom”. TEO yra ne 
pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėjas ir vienintelis savininkas. UAB „Baltic Data Center“ 
Latvijoje turi antrinę įmonę „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. akcijų). 
 
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenimis 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. Todėl TEO yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi ir 
skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle. 
 
4. Informacija apie sutartis 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. 
 
5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose 
rinkose 
 
Į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (VVPB 
simbolis – TEO1L): 
Akcijų rūšis Akcijų skaičius 

(vnt.) 
Nominali vertė (Lt) Bendra nominali 

vertė (Lt) 
Emisijos kodas 

Paprastosios vardinės akcijos 814 912 760 1 814 912 760 12391 

 
32 596 510 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 
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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. 
 
6. Informacija apie emitento veiklos rezultatus 
 
Bendros TEO įmonių grupės 2007 m. šešių mėnesių pajamos buvo 379 mln. litų ir, palyginti su 2006 m. 
šešių mėnesių pajamomis – 362 mln. litų, padidėjo 4,6 procento. Bendros 2007 m. šešių mėnesių 
pajamos, neįskaičiavus „Comliet“ statybų verslo pajamų, kurios 2006 m. sudarė 1,7 mln. litų, per metus 
padidėjo 5,1 procento. 
 
2007 m. šešių mėnesių EBITDA sumažėjo 7,1 proc., iki 172 mln. litų (2006 m. šešių mėnesių EBITDA 
buvo 185 mln. litų). EBITDA marža taip pat sumažėjo nuo 51,2 proc. (2006 m.) iki 45,5 procento.  
 
2007 m. šešių mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2006 m. šešių mėnesių pelnu, 
neatskaičiavus pelno mokesčio – 82 mln. litų, padidėjo 14,2 proc. ir sudarė 93 mln. litų.  
 
Laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2006 m. šešių 
mėnesių pelnu – 65 mln. litų, padidėjo 18,4 proc. ir sudarė 77 mln. litų. 
 
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, 
- 2007 m. birželio 30 d. visos TEO įmonių grupės paskolos sudarė 8,1 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. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės 2007 m. šešių mėnesių veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta 
TEO LT, AB 2007 m. šešių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės ataskaitoje. 
 
7. Informacija apie emitento turimas savas akcijas 
 
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 „Lintkom“ turėjo 4,67 proc. Bendrovės akcinio 
kapitalo.  
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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 
„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. 
 
2007 m. birželio 30 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. 
 
8. Informacija apie emitento antrines įmones 
 
2007 m. birželio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT-
03501 Vilnius, www.teo.lt) ir antrinės įmonės UAB „Lintel” (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius, 
www.lintel.lt; 100 proc. akcijų), UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, www.bdc.lt; 
100 proc. akcijų), UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (Palangos g. 4, LT-01117 Vilnius, www.kuc.lt; 
100 proc. akcijų) ir UAB „Voicecom” (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius; 100 proc. akcijų). TEO yra ne 
pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ (Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius) steigėjas ir vienintelis 
savininkas. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi antrinę įmonę „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. 
akcijų). 
 
2007 m. vasario 15 d. TEO LT, AB pardavė 100 proc. įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ (ul. Pugačiova 
14а, RUS-236000 Kaliningradas, Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) kapitalo. Įmonę iš tuomet dar 
antrinių įmonių UAB „Comliet“ (turėjo 95 proc. „OOO Comliet-Kaliningrad“ kapitalo) ir UAB „Comliet 
sprendimai“ (turėjo 5 proc. kapitalo) Bendrovė įsigijo 2006 m. sausio 31 dieną. 
 
TEO LT, AB - pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso 
telefonijos, interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo, IT 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.  
 
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 leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį 
tinklą. Leidimas galioja iki 2007 m. spalio 31 dienos. 
 
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus 
mokymus. „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.  
 
VšĮ „TEO sportas“ remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – TEO moterų 
krepšinio komandą. „TEO sporto“ sveikatingumo centras ZEBRA SPORT (P. Lukšio g. 34, Vilnius) savo 
veiklą nutraukė 2007 m. birželio 1 d. TEO yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „TEO 
sportas“ steigėja. 
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9. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai 
 
2007 m. sausį savo veiklą pradėjo naujas TEO Procesų ir kokybės valdymo departamentas. 
 
Nuo 2007 m. vasario 12 d. UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkai nutraukė preliminarią akcijų pirkimo – 
pardavimo sutartį su TEO. 2006 m. gruodį Bendrovė pasirašė su UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkais 
ketinimų protokolą 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 Comliet-
Kaliningrad“ kapitalo) ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ (turėjo 5 proc. įmonės 
kapitalo).  
 
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. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 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, o 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. Valdyba taip pat 
patvirtino auditorių patikrintą 2006 m. TEO LT, AB įmonių grupės finansinę atskaitomybę, parengtą pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir jungtinį (konsoliduotą) metinį pranešimą.  
 
2007 m. balandžio 26 d. įvykęs TEO LT, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 1) 
Patvirtinti audituotus 2006 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Akcininkams taip pat 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“.  
 
2007 m. birželio 14 d. Valdyba nutarė TEO valdybos pirmininku išrinkti Jörgen Latte, į Valdybos Atlyginimų 
komitetą išrinkti Anders Gylder, Jörgen Latte ir Björn Lindegren, o į Valdybos Audito komitetą – Matti 
Hyyrynen, Joakim Sundström ir Gert Tiivas. 
 
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, Londono vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos 
rytas“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA bei paskelbti Bendrovės tinklapyje www.teo.lt. 
 
10. Emitento veiklos planai ir prognozės 
 
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.  
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2007 m. antrąjį pusmetį toliau bus vystoma IP TV paslauga: kuriami nauji paslaugos funkcionalumai, 
plečiamas transliuojamų televizijos kanalų ir ir jų rinkinių sąrašas.  
 
Sparčiai plečiamas belaidžio interneto prieigos taškų tinklas, į kurį iki 2009 m. planuojama investuoti iki 35 
mln. litų, o taškų skaičių padidinti iki 20 tūkstančių.  
 
2007 m. strateginiai verslo prioritetai yra IT paslaugų, belaidžio interneto prieigos tinklo plėtra ir optikos iki 
vartotojo (FTTx) projekto vykdymas.  
 
Antrinėms 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. 
 
11. Informacija apie emitento tyrimų ir plėtros veiklą 
 
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. 
 
Taip pat nuo 2006 m. gruodžio mėnesio TEO kartu su partneriais iš Estijos „Elion“, Kauno technologijos 
universiteto ir UAB „VRS Grupė“ dalyvauja tarptautiniame ES finansuojamame BP6 programos projekte 
„Automatizuoto skaitmeninio cross media turinio gamybos, agregavimo ir platinimo daugiaplatformėje 
terpėje sistemos kūrimas". Projekto pabaiga – 2008 m. rugsėjis. 
 
12. Emitento įstatinio kapitalo struktūra 
 
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 ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo 
apribojimai. 
 
13. Akcininkai 
 
2007 m. birželio 30 d. bendras TEO LT, AB akcininkų skaičius sudarė 13 502. Paskutinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 26 d., metu akcininkų skaičius sudarė 12 827.  
 
2000 m. birželio 12 d. pradėta įgyvendinti Bendrovės tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP) 
programa. Pagal programą vienas TEO tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas atitinka 10 paprastųjų 
TEO LT, AB vardinių akcijų. Programos bankas depozitoriumas yra „Deutsche Bank Trust Company 
Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.  
 
2007 m. birželio 30 d. duomenimis, 76 123 880 TEO LT, AB akcijų pagrindu buvo išleisti 7 612 388 
tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 9,34 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.  
 



 

2007 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS                                               8 
 
 
 

2007 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 
1,61 proc. (2006 m. gruodžio 31 d.) iki 1,54 proc. (2007 m. birželio 30 d.). 
 
2007 m. birželio 30 d. duomenimis, valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondo, turėjo 12 528 255 
akcijas; tai sudaro 1,54 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 1,61 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 12 890 885 akcijas; tai sudaro 1,58 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo ir 1,66 proc. balsų. 
 
Akcininkai, 2007 m. birželio 30 d. duomenimis, 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 42 007 382** 5,15 5,41 -- 

PASTABA. * Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“. 
** 12 387 412 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 961 997 Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. 
 
2007 m. birželio 30 d. TEO LT, AB antrinė įmonė UAB „Lintel“ turėjo 12 698 412 paprastųjų vardinių TEO 
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. 
 
Nei vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, 
išskyrus nuosavų akcijas (iš viso 38 095 242 akcijos), kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo 
nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO 
LT, AB akcijų skaičius yra 776 817 518. 
 
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas 
vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 
 
14. Darbuotojai 
 
2007 m. birželio 30 d. duomenimis TEO įmonių grupėje iš viso dirbo 3274 darbuotojai. Per 2007 m. sausį 
– birželį darbuotojų skaičius padidėjo 176, o per metus – 448 darbuotojais. 2006 m. birželio 30 d. bendras 
darbuotojų skaičius sudarė 2826, o metų pabaigoje 3098. 
 
Nuo 2007 m. balandžio 25 d. įsigaliojo nauja TEO LT, AB, kaip darbdavio, ir TEO LT, AB darbuotojų 
kolektyvo, atstovaujamo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, Kolektyvinė sutartis.  
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Kolektyvinės sutartis taikoma tik Bendrovės darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostatos yra 
palankesnės nei individualios darbo sutarties tos pačios nuostatos, taikomos Kolektyvinės sutarties 
nuostatos. Jei Kolektyvinės sutarties nuostatos yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu 
priimti nauji teisės aktais, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Bendrovės Kolektyvinėje darbo 
sutartyje numatyta nemažai papildomų socialinių garantijų. 
 
TEO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones (2007 m. birželio 30 d. duomenys): 
Įmonės pavadinimas Darbuotojų skaičius

TEO LT, AB 2 436 

UAB „Lintel“ 676 

UAB „Baltic Data Center“ 126 
UAB „Kompetencijos ugdymo 
centras“ 22 

VšĮ „TEO sportas“ 14 

Iš viso 3 274 

 
Informacija apie TEO LT, AB darbuotojus (2007 m. birželio 30 d. duomenys): 
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 

atlyginimas (litais) 

Vadovaujantys vadovai 13 23 533 

Operacinio lygmens vadovai 405 4 399 

Vadovaujantys specialistai 81 4 027 

Specialistai 1 846 1 953 

Techniniai darbuotojai 91 1 788 

Iš viso 2 436 2 555 

 
15. Emitento įstatų pakeitimo tvarka 
 
TEO LT, AB įstatai numato, kad tik visuotinis TEO akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti 
Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant 
sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, 
dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma.  
 
16. Emitento organai 
 
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, 
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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. 
 
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“. 
 
Valdyba (2007 m. birželio 30 d. duomenys): 
 

 

 

Jörgen Latte (g. 1954 m.) – Valdybos pirmininkas, Valdybos narys, dvejų metų 
kadencijai išrinktas 2007 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), 
Valdybos Atlyginimų komiteto narys. 
 
„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.) – Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 
m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto 
narys. 
 
„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.) – Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 m. 
balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“). 
 
„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.) – Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 
2007 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Audito 
komiteto narys. 
 
„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.) – Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 
2007 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų 
komiteto narys. 
 
„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. 

  

 

Matti Hyyrynen (g. 1954 m.) – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d., dvejų 
metų kadencijai perrinktas 2007 m. balandžio 26 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. 
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Gert Tiivas (g. 1973 m.) – Valdybos narys nuo 2006 m. balandžio 24 d., perrinktas 
dvejų metų kadencijai 2007 m. balandžio 26 d. (per „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė 
„East Capital“), Valdybos Audito komiteto narys.  
 
„East Capital“ Baltijos šalių biuro Taline 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 akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 
 
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. 
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Pardavimų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 
 

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

 
Rinkodaros tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 
 

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

 
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. 
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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. 

 
Informacija apie Bendrovės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno 
bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui 
 2007 m. 

sausio – 
birželio 

atlyginimas 
(Lt) 

2006 m. 
metinis veiklos 

priedas 
(premija) (Lt) 

2006 metų. 
tantjemos (Lt) 

2006 m. 
dividendai (Lt) 

Iš viso (Lt) 

Vidutiniškai vienam 
Bendrovės valdybos nariui* 80 555 4 643 46 286 -- 131 484

Bendrai visiems Bendrovės 
valdybos nariams* 563 887 32 500 324 000 -- 920 387

Vidutiniškai vienam 
Bendrovės administracijos 
nariui** 241 015 402 000 -- 5 636 648 651

Bendrai visiems Bendrovės 
administracijos nariams** 1 205 077 2 010 000 -- 28 181 3 243 258

PASTABOS: 
* Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai.  
** 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 6 Valdybos nariams išmokėtos 2007 m. birželį (324 tūkst. litų), o vienam valdybos nariui – liepą 
(54 tūkst. litų). 
 
Visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas, įvykęs 2007 m. balandžio 26 d., nutarė 2006 m. 
dividendams skirti 202 mln. litų, t.y. 0,26 lito vienai akcijai. 2006 m. dividendai TEO akcininkams buvo 
išmokėti 2007 m. gegužės 23 d. 
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Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės valdybos ir administracijos nariai negavo atlyginimų, tantjemų ir kitų 
išmokų iš pelno iš įmonių, kuriose Bendrovės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų. 
Bendrovė taip pat neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų 
užtikrintas jų prievolių įvykdymas. 
 
17. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi 
 
TEO LT, AB iš esmės ir toliau laikosi 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. TEO 
Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys Valdybos nariai. 
 
Pagal Valdymo kodekso principus naujai 2007 m. balandžio 26 d. išrinktoje TEO Valdyboje visi 7 valdybos 
nariai yra direktoriai konsultantai, o iš 7 valdybos narių 2 atstovauja mažumos akcininkams. Birželį TEO 
Valdyba išrinko Valdybos Audito ir Atlyginimų komiteto narius. Visi Audito komiteto nariai turi finansinį 
išsilavinimą ir iš 3 komiteto narių 2 atstovauja mažumos akcininkams. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEO LT, AB 
2007 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖ 
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ 
ATSKAITOMYBĖ 
 
PARENGTA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
KOMISIJOS PERIODINĖS IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR 
PATEIKIMO TAISYKLES 
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TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) 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 asmenimis 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. 
 
TEO įmonių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus.  
 
Auditoriai netikrino TEO įmonių grupės 2007 m. sausio – birželio finansinės atskaitomybės. 2006 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovės įmonių grupės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos. 
 
 
KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų) 

TURTAS 2007-06-30 2006-12-31 

Ilgalaikis turtas  

Ilgalaikis materialusis turtas 622 091 644 164

Ilgalaikis nematerialusis turtas 29 328 33 538

Kitas ilgalaikis turtas 3 609 4 951

 655 028 682 653

Trumpalaikis turtas   

Atsargos 8 919 8 154

Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos 114 112 248 719

Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis 822 723

Terminuotos investicijos 60 257 40 419

Investicijos, skirtos prekiauti 33 554 34 287

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 223 326 232 581

Turtas, skirtas parduoti 575 1 515

 441 565 566 398

TURTAS IŠ VISO 1 096 593 1 249 051
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KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų) (tęsinys) 

NUOSAVYBĖ 2007-06-30 2006-12-31 

Akcininkų nuosavybė  

Įstatinis kapitalas 814 913 814 913

Nuosavos akcijos (120 000) (120 000)

Įstatymo numatytas rezervas 81 499 81 499

Valiutų perkainojimo skirtumai 8 (1)

Nepaskirstytas pelnas 208 356 333 301

 984 776 1 109 712

Mažumos dalis -- --

Nuosavybė iš viso 984 776 1 109 712

ĮSIPAREIGOJIMAI   

Ilgalaikiai įsipareigojimai   

Paskolos 7 345 7 764

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 13 739 17 481

Subsidijos 3 554 4 727

Ateinančių laikotarpių pajamos 1 932 2 634

 26 570 32 606

Trumpalaikiai įsipareigojimai   

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai 77 360 94 690

Trumpalaikiai pelno mokesčio įsipareigojimai 7 056 11 140

Paskolos 831 818

Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti -- 85

 85 247 106 733

Įsipareigojimai iš viso 111 817 139 339

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 096 593 1 249 051
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (tūkst. litų) 

 
2007 m. 

balandis-
birželis 

2006 m. 
balandis-
birželis 

2007 m. sausis-
birželis 

2006 m. sausis-
birželis 

Pajamos 192 981 181 750 378 786 362 159 

Kitos įplaukos 710 695 1 840 1 498 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (40 036) (31 084) (76 301) (61 083) 

Tinklų sujungimo sąnaudos (31 023) (26 429) (56 919) (49 897) 

Kitos veiklos sąnaudos (39 616) (34 693) (78 606) (70 158) 
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės 
sumažėjimas  (42 037) (51 643) (84 476) (104 859) 

Kitas pelnas (nuostolis), grynąja verte 3 001 1 467 3 402 2 882 

Veiklos pelnas 43 980 40 063 87 726 80 542 

Finansinės pajamos 3 203 1 053 5 851 2 071 

Finansinės sąnaudos (150) (472) (294) (1 001) 
Finansinės veiklos rezultatas, grynąja 
verte 3 053 581 5 557 1 070 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis -- 1 -- 41 
Pelnas, neatskaičiavus pelno 
mokesčio 47 033 40 645 93 283 81 653 

Pelno mokestis (7 883) (7 377) (16 255) (15 822) 

Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas 39 150 33 268 77 028 65 831 

     

Nutraukta veikla:     
Nutrauktos veiklos laikotarpio pelnas 
(nuostolis) (2) -- -- (748) 

Laikotarpio pelnas 39 148 33 268 77 028 65 083 

Priskirtinas:     

Bendrovės akcininkams 39 148 33 268 77 028 64 955 

Mažumai -- -- -- 128 

 39 148 33 268 77 028 65 083 
Vienai akcijai tenkantis Bendrovės 
akcininkams priskirtinas pelnas (litais) 0,050 0,043 0,099 0,084 
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų) 

 2007 m. sausis-
birželis 

2006 m. sausis-
birželis 

Įprastinė veikla   

Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas 77 028 65 831

Koregavimai:   

Pelno mokestis 16 255 15 822

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 84 476 104 859

Asocijuotų įmonių rezultato dalis -- (41)

Kitas pelnas ir nuostolis (3 402) (6 339)

Palūkanų pajamos (7 182) (3 318)

Palūkanų sąnaudos 169 318

Kiti nepiniginiai straipsniai 913 609

  

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai (išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo ir 
pardavimo efektą):  

Atsargos (765) 196

Prekybos ir kitos gautinos sumos (12 588) (12 635)

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių laikotarpių pajamos 1 047 (8 108)

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 155 951 157 194

Sumokėtos palūkanos (181) (316)

Gautos palūkanos 6 684 3 787

Sumokėti pelno mokestis (23 995) (17 774)

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 138 459 142 891
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų) (tęsinys) 

Investicinė veikla   

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (80 627) (28 677)

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas 3 060 71 934

Terminuotų investicijų pokytis grynąja verte (18 757) 71 827

Dukterinių įmonių įsigijimas -- (5 062)

Dukterinių įmonių pardavimas 989 11 695

Gauti dividendai -- 47

Sugrąžinta (suteikta) paskola 150 000 (100 000)

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos 54 665 21 764

Finansinė veikla   

Grąžintos paskolos (406) (5 457)

Akcininkams išmokėti dividendai (201 973) (124 291)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (202 379) (129 748)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (9 255) 34 907

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas   

Laikotarpio pradžioje 232 581 149 601

Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį (9 255) 34 907

Laikotarpio pabaigoje 223 326 184 508
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tūkst. Lt) 

Priskirtina Bendrovės akcininkams 

 
Akcinis 
kapitalas 

Nuosavos 
akcijos 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Perkaina-
vimo 
skirtumai 

Nepaskirs-
tytas 
pelnas 

Mažumos 
dalis 

Nuosavybė 
iš viso 

Likutis  
2006 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 (21) 327 171 2 329 1 105 891
Išmokėti 2005 m. 
dividendai -- -- -- -- (124 291) -- (124 291)

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

    
Likutis  
2007 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 (1) 333 301 -- 1 109 712
Išmokėti 2006 m. 
dividendai -- -- -- -- (201 973) -- (201 973)

Grynasis pelnas -- -- -- -- 77 028 -- 77 028
Valiutų 
perkainavimo 
skirtumai -- -- -- 9 -- -- 9
Likutis 2007 m. 
birželio 30 d. 814 913 (120 000) 81 499 8 208 356 -- 984 776

 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
TEO įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų 
teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui. TEO LT, AB 
akcijomis yra prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje (VVPB simbolis – TEO1L), o akcijų pagrindu 
išleistais Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje (LSE simbolis – 
TEOL). 
 
TEO netiesiogiai yra Švedijos įmonės „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė. „Amber Teleholding A/S” 
(registruota Danijoje), kurios visos akcijos priklauso įmonei „TeliaSonera AB”, valdo 60 proc. TEO akcijų. 
2007 m. birželio 30 d. duomenimis, „East Capital Asset Management AB“ (Švedija) priklausė 5,15 proc., 
Lietuvos valstybei – 1,58 proc. bendrovės akcijų. Nuosavos akcijos (4,67 proc.) priklauso TEO įmonių 
grupės narei UAB „Lintel“. 
 
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose: 
- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;  
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje 
vietoje;  
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje; 
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- viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje; 
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus 
vartotojus, fiksuotoje vietoje;  
- viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje 
vietoje; 
- minimalaus skirtųjų linijų rinkinio,  
- skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų; 
- skambučių užbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų; 
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, 
paslaugų; 
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, 
paslaugų; 
- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;  
- 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; 
- didmeninės mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų 
linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų. 
 
Kadangi TEO laikomas susijęs su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ per „Amber Mobile Teleholding 
AB“ valdo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų, tai TEO yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi 
skambučių užbaigimo rinkai UAB „Omnitel" viešajame judriojo ryšio tinkle. 
 
2007 m. birželio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT-
03501 Vilnius, www.teo.lt) ir antrinės įmonės UAB „Lintel” (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius, 
www.lintel.lt; 100 proc. akcijų), UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, www.bdc.lt; 
100 proc. akcijų), UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (Palangos g. 4, LT-01117 Vilnius, www.kuc.lt; 
100 proc. akcijų) ir UAB „Voicecom” (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius; 100 proc. akcijų). TEO yra ne 
pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ (Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius) steigėjas ir vienintelis 
savininkas. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi antrinę įmonę „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. 
akcijų). 
 
2007 m. vasario 15 d. TEO LT, AB pardavė 100 proc. įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ (ul. Pugačiova 
14а, RUS-236000 Kaliningradas, Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) kapitalo. Įmonę iš tuomet dar 
antrinių įmonių UAB „Comliet“ (turėjo „OOO Comliet-Kaliningrad“ 95 proc. kapitalo) ir UAB „Comliet 
sprendimai“ (turėjo 5 proc. kapitalo) Bendrovė įsigijo 2006 m. sausio 31 dieną. 
 
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 viena iš lankomiausių Lietuvoje interneto svetainių www.zebra.lt . 
 
UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų 
centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių. UAB „Lintel“ 
teikia 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 augančių, IT paslaugas verslui teikianti įmonė Lietuvoje. 
UAB „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 leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį 
tinklą. Leidimas galioja iki 2007 m. spalio 31 dienos. 
 
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus 
mokymus. UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.  
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VšĮ „TEO sportas“ remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – moterų 
krepšinio komandą TEO. „TEO sporto“ sveikatingumo centras ZEBRA SPORT (P. Lukšio g. 34, Vilnius) 
savo veiklą nutraukė 2007 m. birželio 1 d. TEO yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „TEO 
sportas“ steigėja. 
 
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 proc. 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 TEO įmonių grupės rodikliai 

Finansų rodikliai 
2007 m. sausis-

birželis 
2006 m. sausis-

birželis Pokytis (%) 

Pajamos (tūkst. Lt) 378 786 362 159 4,6 

EBITDA (tūkst. Lt) 172 202 185 401 -7,1 

EBITDA marža (%) 45,5 51,2  

Veiklos pelnas (tūkst. Lt) 87 726 80 542 8,9 

Veiklos pelno marža (%) 23,2 22,2  

Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio (tūkst. Lt) 93 283 81 653 14,2 

Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt) 77 028 65 083 18,4 

Pelno marža (%) 20,3 18,0  

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,099 0,084 18,6 

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

Ilgalaikės investicijos (tūkst. Lt) 80 627 28 677 181,2 

Santykiniai rodikliai 2007-06-30 2006-06-30  

Naudojamo kapitalo pelningumas* (%) 16,3 13,4  

Vidutinė turto grąža* (%) 14,0 11,8  

Nuosavybės pelno norma* (%) 13,4 10,6  

Skolos koeficientas (%) -31,4 -24,5  

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,8 1,2  

Bendras likvidumo koeficientas (%) 518,0 542,6  

Turto apyvartumas* (%) 63,1 61,9  

Kapitalo ir turto santykis (%) 89,8 89,1  
PASTABA: skaičiuojama naudojant 12 mėnesių duomenų kaupimo metodą. 
 
Bendros TEO įmonių grupės 2007 m. šešių mėnesių pajamos buvo 379 mln. litų ir, palyginti su 2006 m. 
šešių mėnesių pajamomis – 362 mln. litų, padidėjo 4,6 procento. Bendros 2007 m. šešių mėnesių 
pajamos, neįskaičiavus „Comliet“ statybų verslo pajamų, kurios 2006 m. sudarė 1,7 mln. litų, per metus 
padidėjo 5,1 procento. Bendros 2007 m. balandžio-birželio pajamos buvo 193 mln. litų ir, palyginti su 2006 
m. balandžio-birželio pajamomis – 182 mln. litų, padidėjo 6,2 procentais.  
 
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis bendrose 2007 m. šešių mėnesių pajamose toliau mažėjo ir 
sudarė 69,2 procento. Tuo tarpu pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis padidėjo ir 
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sudarė 26,4 procento. Pajamų iš IT paslaugų sudarė 1,3 proc., televizijos paslaugų – 0,7 proc., o kitų 
paslaugų – 2,4 proc. bendrų 2007 m. sausio – birželio pajamų. 
 
TEO įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų) 

 
2007 m. 

balandis-
birželis 

2006 m. 
balandis-
birželis 

Pokytis 
(%) 

2007 m. 
sausis-
birželis 

2006 m. 
sausis-
birželis 

Pokytis 
(%) 

Balso telefonijos paslaugos 132 634 132 281 0,3 262 249 261 432 0,3

Interneto ir duomenų 
perdavimo paslaugos 51 447 44 192 16,4 100 044 88 122 13,5

TV paslaugos 1 401 -- 100,0 2 474 -- 100,0

IT paslaugos 2 189 1 715 27,6 4 944 3 084 60,3

Statybos paslaugos 
(„Comliet“)  -- -- -- -- 1 651 -100,0

Kitos paslaugos 5 310 3 562 49,1 9 075 7 870 15,3

Iš viso 192 981 181 750 6,2 378 786 362 159 4,6

Iš viso, neįskaičiavus pajamų 
iš statybų verslo 192 981 181 750 6,2 378 786 360 508 5,1

 
Palyginti su 2006 m. šešių mėnesių pajamomis, 2007 m. šešių mėnesių pajamos iš abonentinio mokesčio 
padidėjo 1,7 proc., iš pridėtinės vertės paslaugų – 21,1 proc. ir tinklų sujungimo – 12,3 proc., o pajamos iš 
pokalbių srauto ir didmeninių paslaugų sumažėjo atitinkamai 9,1 proc. ir 30,1 procento.  
 
Per 2007 m. sausį – birželį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius padidėjo 2,8 tūkst.: įrengta 28,2 
tūkst. naujų linijų, o išjungtų linijų skaičius buvo 25,4 tūkstančiai.  
 
Pagrindiniai TEO įmonių grupės veiklos rodikliai 

 
2007-06-30 2006-06-30 Pokytis (%) 

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 787 726 786 144 0,2 

Skaitmenavimo lygis (%) 94,0 93,7 0,3 
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, LAN, WiFi) 
skaičius 212 648 135 274 57,2 

Belaidžio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius 1 750 477 266,9 

IP TV paslaugų vartotojų skaičius 11 382 -- 100,0 

Pokalbių internetu vartotojų skaičius 1 538 -- 100,0 

IT paslaugų vartotojų skaičius 276 -- 100,0 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 274 2 826 15,9 
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Bendras 2007 m. šešių mėnesių pokalbių srautas, palyginti su 2006 m. šešių mėnesių duomenimis, 
sumažėjo 3,8 procento. Vietinių pokalbių srautas sumažėjo 4,7 proc., tarpmiestinių pokalbių – 0,5 proc., 
tarptautinių pokalbių – 2 proc., o skambučių iš fiksuotojo ryšio tinklo į mobiliojo ryšio tinklus – 1 procentu. 
 
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2007 m. pirmojo ketvirčio ataskaitos duomenis, bendrovės 
fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalis, skaičiuojant vartotojus, sudarė 93,5 proc., o skaičiuojant pajamas – 
95,9 procentus. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis sudarė 18,8 procentų.  
 
Per 2007 m. sausį – birželį plačiajuosčio interneto prieigos vartotojų skaičius padidėjo beveik 32 tūkst. ir 
kovą viršijo 200 tūkstančių. Iš bendro 212,6 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 204 tūkst. 
prieigų yra pagrįsta DSL technologija ir parduota mažmeniniams klientams, 3,8 tūkst. vartotojų prie 
plačiajuosčio interneto jungiasi naudodami vietinį prieigos tinklą (LAN), 2,5 tūkst. – naudodami belaidį 
(WiFi) tinklą ir 2,3 tūkst. DSL prieigų parduota didmeniniams klientams.  
 
Nuo 2007 m. kovo Bendrovė apmokestino plačiajuosčio belaidžio interneto (pagrįsto technologija WiFi) 
prieigos paslaugą, teikiamą belaidžio interneto taškuose. Šiuo metu mėnesinis paslaugos mokestis TEO 
privatiems klientams yra 9,99 lito, TEO verslo klientams, priklausomai nuo paslaugos vartotojų skaičiaus, 
– nuo 9,99 lito iki 25 litų, o ne TEO klientai gali rinktis 50 litų mėnesinį arba 5 litų už valandą vienkartinį 
mokestį.  
 
Nuo liepos mėnesio „ZEBRA belaidžio interneto“ vartotojai naujos tarptinklinio ryšio paslaugos dėka 
belaidžiu internetu gali naudotis daugiau nei 10 tūkst. 56 operatoriams priklausančių belaidžio interneto 
zonų 27 šalyse.  
 
TEO pradėjo diegti pirmąjį naujos kartos šviesolaidinį tinklą Lietuvoje, kurio skaidulos atvedamos iki 
vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH)), ir nuo 2007 m. birželio 1 d. gyventojams, 
turintiems prieigą prie šviesolaidinio (FTTH) ar vietinio (LAN) tinklo, pasiūlė naujus interneto paslaugų 
planus „Bazinis plius", „Optimalus plius" ir „Premium plius".  
 
Palyginti su 2006 m. šešiais mėnesiais, pajamos iš plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų 2007 m. 
sausį – birželį padidėjo 20,5 proc., o pajamos iš prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija paslaugos 
sumažėjo 60,5 procento. Pajamos iš duomenų perdavimo ir tinklo paslaugų padidėjo atitinkamai 21,6 
proc. ir 8,9 procento. 
 
RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus 
pajamas, 2007 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 43,6 proc. o plačiajuosčio interneto rinkos dalis – 46,8 procento. 
2007 m. kovo 31 d. 100 Lietuvos gyventojų teko 12,1 plačiajuosčio interneto vartotojų. Suskaičiavus 
pajamas TEO skirtųjų linijų rinkos dalis sudarė 55,1 proc., o duomenų perdavimo – 50,6 procento.  
 
2007 m. Bendrovė toliau plečia verslo klientams teikiamų IT paslaugų portfelį: kovą buvo pasiūlytos 
kompiuterių nuomos ir pardavimo, gegužę – atsarginių kopijų internetu paslaugos.  
 
Plėtojant interaktyvios skaitmeninės televizijos koncepciją „Daugiau nei televizija“, gegužę TEO 
internetinės televizijos GALA vartotojams pasiūlė naujas paslaugas – virtualų kino teatrą ir žaidimus 
televizoriuje. 
 
2007 m. šešių mėnesių kitos pajamos, kurias sudaro palūkanos iš įsigytų skolos vertybinių popierių ir 
suteiktos paskolos, palyginti su 2006 m. to paties laikotarpio pajamomis, padidėjo 22,8 proc., o kitas 
grynasis pelnas (nuostolis), gautas pardavus turtą, investicijas ir pan., per metus padidėjo 18 procentų. 
 
2007 m. šešių mėnesių bendros įmonių grupės veiklos sąnaudos, palyginti su 2006 m. šešių mėnesių 
sąnaudomis, padidėjo 16,9 procento. Padidėjo beveik visos sąnaudų grupės: su darbuotojais susijusios 
sąnaudos padidėjo 24,9 proc., tinklų sujungimo sąnaudos – 14,1 proc., kitos veiklos sąnaudos – 12 
procentų. Iš kitų veiklos sąnaudų daugiausiai augo sąnaudos, susijusios su telekomunikacinės įrangos 
įsigijimu, tinklo sąnaudos bei energijos, patalpų ir transporto sąnaudos. 
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Veiklos sąnaudų padidėjimas buvo numatytas Bendrovės planuose ir yra susijęs su naujų paslaugų, tokių 
kaip IT ir TV diegimu, interneto ir tinklų sujungimo paslaugų plėtra bei darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų 
didėjimu. 
 
Per 2007 m. balandį – birželį bendras TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo nuo 3192 iki 3274, 
o per metus jis padidėjo 448: pagrindinės TEO įmonės darbuotojų skaičius padidėjo 373 darbuotojais, 
UAB „Lintel“ – 38, UAB „Baltic Data Center“ – 47, UAB „Kompetencijos ugdymo centro“ – 12, o VšĮ „TEO 
sporto“ darbuotojų skaičius sumažėjo 22 darbuotojais. 
 
Nors pajamos didėjo, tačiau dėl išaugusių veiklos sąnaudų 2007 m. šešių mėnesių EBITDA sumažėjo 7,1 
proc., iki 172 mln. litų (2006 m. šešių mėnesių EBITDA buvo 185 mln. litų). EBITDA marža taip pat 
sumažėjo nuo 51,2 proc. (2006 m.) iki 45,5 procento.  
 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos toliau mažėjo – per metus sumažėjo 19,4 proc. ir per 2007 m. 
šešių mėnesių laikotarpį sudarė 22,3 proc. (prieš metus – 29 proc.) visų pajamų. Dėl to veiklos pelnas 
buvo 8,9 proc. didesnis nei prieš metus, o veiklos pelno marža siekė 23,2 proc. (prieš metus – 22,2 
procento).  
 
Dėl bankų paskolų sugrąžinimo 2006 m. ir gautų didesnių palūkanų už pinigų depozitus finansinės veiklos 
rezultatas grynąja verte buvo daugiau nei 5 kartus didesnis nei prieš metus.  
 
2007 m. šešių mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2006 m. šešių mėnesių pelnu, 
neatskaičiavus pelno mokesčio – 82 mln. litų, padidėjo 14,2 proc. ir sudarė 93 mln. litų. Laikotarpio pelnas 
(įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2006 m. šešių mėnesių pelnu – 65 
mln. litų, padidėjo 18,4 proc. ir sudarė 77 mln. litų. Per metus pelno marža padidėjo nuo 18 proc. iki 20,3 
procentų. 
 
Nutrauktos veiklos rezultatas – tai UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 2006 
m. sausio – vasario veiklos rezultatas ir „OOO Comliet-Kaliningrad“ 2006 m. vasario – 2007 m. vasario 
veiklos rezultatas. 
 
Per 2007 m. sausį – birželį visas TEO įmonių grupės turtas dėl 2006 m. dividendų išmokėjimo ir turto 
nusidėvėjimo sumažėjo 12,2 procento. Ilgalaikis turtas sumažėjo 4 proc. ir sudarė 59,7 proc. viso turto. 
Trumpalaikis turtas sumažėjo 22 proc. ir sudarė 40,3 proc. viso turto, tačiau nepaisant dividendų 
išmokėjimo pinigai, investicijos, skirtos prekiauti, ir terminuotos investicijos sudarė 28,9 proc. viso turto. 
2007 m. vasarį „TeliaSonera AB“ grąžino Bendrovei 150 mln. litų paskolą, todėl balanse sumažėjo 
gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos. Gegužę, vadovaujantis 2007 m. 
balandžio 26 d. įvykusio visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimu, TEO akcininkams buvo išmokėti 202 
mln. litų 2006 m. dividendų, t.y. 0,26 lito dividendų vienai akcijai. 
 
Dėl dividendų išmokėjimo akcininkų nuosavybė sumažėjo 11,3 proc., tačiau vis tiek sudarė 89,8 proc. viso 
turto.  
 
TEO įmonių grupės paskolos 

Paskolos gavėjas Paskolos davėjas Valiuta 
Balansinė vertė  

(2007 06 30) (tūkst. Lt) 

UAB „Baltic Data Center“ 
UAB „Sampo banko lizingas“ 
(automobilių lizingas) LTL 1 

TEO LT, AB 
UAB „Nordea Finance Lithuania“ 
(automobilių lizingas) LTL 169 

TEO LT, AB 
AB „Invaldos nekilnojamo turto 
fondas“ (pastatų lizingas) LTL 8 006 

Iš viso 8 176 
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2006 m. gruodį TEO grąžino visą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolą. 2007 m. birželio 
pabaigoje bendra paskolų suma, kurią sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję su finansiniu patalpų ir 
automobilių lizingu, sudarė 8 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 309 mln. litų. Grynosios 
skolos ir akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 31,4 procento.  
 
2007 m. pradžioje buvo sumokėta už 2006 m. įsigytą ilgalaikį turtą (19 mln. litų), todėl balanse sumažėjo 
prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai, o pinigų srautų ataskaitoje padidėjo pinigai 
skirti įsigyti ilgalaikį turtą. 
 
2007 m. šešių mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2006 m. šešių mėnesių 
duomenimis, sumažėjo 3,1 procento. Ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų padaugėjo 2,8 karto, tačiau 
dėl „TeliaSonera AB“ sugrąžintos paskolos (150 mln. litų), per 2007 m. sausį – birželį daugiau pinigų 
sugrįžo nei buvo panaudota investicinėje veikloje.  
 
Pinigų srautai iš įprastinės ir investicinės veiklos sudarė 193 mln. litų, tačiau išmokėjus 202 mln. litų 
dividendų, pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2007 m. šešis mėnesius sumažėjo 9 mln. litų.  
 
2007 m. vasarį TEO pardavė 100 proc. įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ kapitalo. Įmonę iš tuomet dar 
antrinių įmonių UAB „Comliet“ (turėjo 95 proc. kapitalo) ir UAB „Comliet sprendimai“ (turėjo 5 proc. 
kapitalo) Bendrovė įsigijo 2006 m. sausį. 
 
2007 m. vasarį UAB „Mikrovisatos TV“ akcininkai nutraukė 2006 m. gruodį su Bendrove pasirašytą 
preliminarią UAB „Mikrovisatos TV“ akcijų pardavimo – įsigijimo sutartį.  
 
Per 2007 m. šešis mėnesius į tinklo plėtrą investuota 43 mln. litų: baigtas pirmasis stuburinio IP tinklo 
atnaujinimo etapas, pradėta sparti belaidžio interneto ir naujos kartos šviesolaidinio prieigos tinklo plėtra, 
tiesioginio tarptautinio interneto ryšio kanalų sparta padidinta nuo 6 iki 9 Gb/s. Investicijos į informacines 
technologijas sudarė 8,8 mln. litų, o investicijos į pastatus, įskaitant ir naujo TEO pastato Vilniuje, Lvovo g. 
21A, statybą, buvo 9,2 mln. litų. 2007 m. TEO įmonių grupė ilgalaikėms investicijos planuoja skirti 164 
mln. litų, o į naujo pastato statybą investuoti 33 mln. litų. 






