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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 teleko-
munikacijų bendrovės  „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis.

TEO LT, AB akcijomis yra prekiaujama Vilniaus vertybinių popie-
rių biržoje (VVPB simbolis – TEO1L), o akcijų pagrindu išleistais 

Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono verty-
binių popierių biržoje (LSE simbolis – TEOL).

TEO, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, Ryšių reguliavi-
mo tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operato-
riumi 14-oje rinkų. TEO ir UAB „Omnitel“ įmonės yra laikomos 
susijusiais asmenimis, nes priklauso „TeliaSonera AB“ įmonių 
grupei, ir todėl TEO yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operato-
riumi ir skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame 
judriojo ryšio tinkle.

KAS YRA TEO?

TEO ĮMONIŲ GRUPĖ

Balso, interneto, didmeninės, duomenų perdavimo, IT,  
skaitmeninės TV paslaugos; interneto portalas zebra.lt

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

UAB „Lintel“ 
Informacijos, telefoninės rinkodaros ir nuotolinio klientų aptarnavimo paslaugos

UAB „Baltic Data Center“ 
Duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo paslaugos

UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“
TV programų retransliavimo DVB-T tinklu paslaugos

UAB „Voicecom“
NMT-450 tinklas

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“  
Mokymo ir konsultavimo paslaugos

VšĮ „TEO sportas” 
TEO moterų krepšinio  komanda

TEO LT, AB 

TEO įmonių grupės struktūra 2008 m. sausio 5 d. 
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TEO VERSLO FILOSOFIJA

VIZIJA

TAVO GERIAUSIAS PARTNERIS BENDRAUJANT SU NUOLAT KINTANČIU PASAULIU. 
Pasitelkdami moderniausias technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas.

MISIJA

KURTI VERTĘ AKCININKAMS IR KLIENTAMS, TEIKIANT PROFESIONALIAS IR KOKYBIŠKAS 
TELEKOMUNIKACIJŲ, TV IR IT PASLAUGAS.

VERTYBĖS

 ATVIRUMAS  MES ATVIRAI BENDRAUJAME IR ESAME ATVIRI NAUJOVĖMS  
IR POKYČIAMS.

 ATSAKINGUMAS  SANTYKIUS SU KLIENTAIS, BENDRADARBIAIS IR VISUOMENE 
GRINDŽIAME ATSAKINGUMO PRINCIPU IR LAIKOMĖS DUOTO ŽODŽIO.

 VEIKLUMAS  SUVOKIAME VERSLO APLINKĄ IR KURIAME VERTĘ VARTOTOJAMS  
IR AKCININKAMS.

 BENDRADARBIAVIMAS  SU KLIENTAIS IR KOLEGOMIS ESAME PAGARBŪS IR GERANORIŠKI.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

  2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

Pajamos (mln. Lt) 793 735 733 721 808

EBITDA (mln. Lt) 352 352 354 336 386

EBITDA marža (%) 44,4 47,9 48,5 46,6  47,8

Pelnas (nuostolis), neatskaičiavus pelno mokesčio (mln. Lt) 196 162 109 41 (38)

Laikotarpio pelnas (nuostolis) (mln. Lt) 163 131 84 34 (35)

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,21 0,17 0,11 0,04 (0,05)

Išmokėti dividendai vienai akcijai (litais) 0,25* 0,26 0,16 0,13 0,06

PASTABA. Bendrovės valdyba 2008 m. kovo 13 d. pasiūlė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2008 m. balandžio 
29 d., priimti sprendimą mokėti 0,25 lito 2007 m. dividendų.
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Vasario 15 d. 

TEO pardavė Rusijos Federacijos įmonę  „OOO Comliet-Kaliningrad“.

Nuo kovo 1 d. 

Bendrovė apmokestino naudojimąsi internetu belaidžio interneto zonose.

Kovo 15 d. 

Pradėta teikti nauja IT paslauga – „Kompiuterių nuoma ir pardavimas verslo klientams“.

Balandžio 6 d. 

TEO pasirašė sutartį dėl skaitmeninės antžeminės televizijos programų siuntimo.

Balandžio 23 d. 

Interneto vartai zebra.lt pasiūlė naujieną Lietuvoje – galimybę nemokamai skelbti asmeninius vaizdo įrašus.

Balandžio 26 d. 

Akcininkų susirinkime išrinkta nauja TEO Valdyba.  
Akcininkams pristatyta pirmoji Bendrovės Socialinės atsakomybės ataskaita.

Gegužės 10 d. 

Bendrovė internetinės televizijos vartotojams pasiūlė virtualaus kino teatro ir žaidimų paslaugas.

Gegužės 28 d. 

Klientams pasiūlyta nauja atsarginių kopijų internete paslauga.

Gegužės 30 d. 

Startavo atnaujinta TEO klientų savitarnos svetainė Mano TEO.

Birželio 1 d. 

TEO pradėjo diegti naujos kartos šviesolaidinį (FTTH) prieigos tinklą Lietuvoje.

Nuo liepos 1 d. 

„ZEBRA belaidžio interneto“ vartotojai gali naudotis belaidžiu internetu 27 pasaulio šalyse.

Spalį 

TEO baigė diegti Naujos kartos stuburinį tinklą.

Lapkričio 22 d. 

Startavo nauja internetinės televizijos paslauga – videonuoma.

SVARBŪS 2007 M. ĮVYKIAI 
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Gerbiamieji TEO akcininkai,

Praėję metai TEO įmonių grupei buvo kupini triūso, mažų ir 
didelių pergalių. 2007 metų finansiniai rezultatai buvo patys 
geriausi per pastaruosius ketverius metus. Bendrovės pajamos 
per metus išaugo 8 proc., tai rodo teigiamas visų paslaugų au-
gimo tendencijas. Palyginti su atitinkamu 2006 metų laikotar-
piu, bendrovės 2007 metų ketvirtojo ketvirčio pajamos išaugo 
net 12 procentų. Mes tikrai didžiuojamės galėdami paskelbti, 
kad grynasis pelnas išaugo 24,7 procento. Padidėjusios veiklos 
sąnaudos yra laikinas veiksnys, susijęs su bendrovei priklau-
sančios rinkos dalies didinimu, veikla naujose verslo srityse bei 
vidinės struktūros tobulinimu.

Labai svarbu, kad praėjusiais metais toliau nuosekliai plėtojant 
naujas verslo sritis TEO realiai tapo universalia, itin platų nau-
jų technologijų spektrą valdančia įmone. Tokio universalaus 

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

„2007 METŲ FINANSINIAI 
REZULTATAI BUVO PATYS GERIAUSI  
PER PASTARUOSIUS  
KETVERIUS METUS“.

verslo modelio įsitvirtinimas teikia stabilų pagrindą ateities 
pajamoms ir ateities sėkmei. Šiuo požiūriu ypač reikšminga yra 
2007 metų pabaigoje pasirašyta sutartis dėl UAB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ akcijų įsigijimo. Ši investicija mums su-
teikia galimybę pradėti teikti skaitmeninės antžeminės televizi-
jos paslaugas visoje Lietuvoje. TV paslaugoms plėtoti 2008 me-
tais esame pasirengę skirti reikšmingas finansines investicijas ir 
organizacinius pajėgumus.

2008 metų mūsų veiklos strateginiai orientyrai taip pat aiškūs. 
Gyventojų segmente ypač didelį dėmesį skirsime interakty-
viosios (IPTV) ir skaitmeninės antžeminės televizijos bei pla-
čiajuosčio interneto klientų skaičiaus didinimui. Verslo klientų 
segmente dideles pastangas dėsime siūlydami IT ir telekomu-
nikacijų paslaugų paketus įmonėms bei organizacijoms.

Šiemet taip pat investuosime į interneto turinio gerinimą, siek-
sime didinti jo dalį įmonės paslaugose bei pajamose.

Korporatyvinėje bei rinkodaros komunikacijoje regime poreikį 
pritaikyti modernius metodus, originalius instrumentus pri-
statant visuomenei ir klientams TEO paslaugas, technologines 
galimybes. Kai kurie jų bus naujiena šalies rinkodaros specia-
listams.

Viena iš TEO reguliarios sėkmės priežasčių – gebėjimas nuolat 
keistis, kūrybiškai reaguoti į rinkos iššūkius. Įmonės vadovų ko-
manda nuolat ieško naujų sprendimų ne tik plėtodama produk-
tus ir paslaugas, bet ir koreguodama vidines struktūras, padali-
nių bendradarbiavimo modelius. 2008 metais numatome tęsti 
praėjusį rudenį pradėtą vidinės reorganizacijos bei struktūros 
optimizavimo procesą, kurio esmė – įmonės transformacija iš 
technologinės į pardavimų, šiuo metu atskirtų technologinių 
ir pardavimo kompetencijų suliejimas į vieną universalų TEO 
specialistą, pasiruošusį spręsti visas kliento problemas. 

Tikiu, kad audringoje 2008-ųjų akcijų rinkų jūroje TEO patiki-
mai – kaip ir iki šiol – atliks savo misiją ir generuos pelningą 
investicijų grąžą.

Arūnas Šikšta
TEO LT, AB generalinis direktorius
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LIETUVOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKA TEO – interneto, duomenų 
perdavimo ir fiksuotojo 
telefono ryšio rinkų  
lyderė Lietuvoje.

2007 m. Lietuvos elektroninių ryšių rinkos pajamos ir toliau 
augo. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 2007 m., 
palyginti su 2006 m., bendra rinka padidėjo 10,3 proc. ir sudarė 
2,9 mlrd. litų. Elektroninių ryšių rinką sudaro: fiksuotojo telefo-
no ryšio, judriojo telefono ryšio, skirtųjų linijų, interneto priei-
gos, duomenų perdavimo, kabelinės televizijos ir mikrobangės 
daugiakanalės televizijos (MDTV) paslaugos, taip pat laidinio 
radijo veikla bei radijo ir televizijos programų siuntimo paslau-
gų teikimo veikla.

2007 m. Lietuvos elektroninių ryšių rinkos  
pajamų struktūra (mln. Lt):

Judriojo telefono ryšio paslaugos 1387,2

Tinklų sujungimo paslaugos 673,2

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 412,7

Interneto prieigos paslaugos 313,0

Kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės 
televizijos paslaugos 71,7

Duomenų perdavimo paslaugos 55,6

Skirtųjų linijų paslaugos 26,7

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugos 25,3

Fizinių šviesolaidinių linijų skaidulų teikimo paslaugos 6,9

Laidinio radijo paslaugos 1,6

Iš viso 2973,9

Kompiuterių ir interneto vartotojų skaičius Lietuvoje ir toliau 
didėja. Rinkos tyrimų bendrovės TNS-Gallup duomenimis, pra-
ėjusių metų pabaigoje 52 proc. namų ūkių turėjo kompiuterį, 
o 40 proc. naudojosi internetu. RRT duomenimis, 2007 m. ke-
tvirtojo ketvirčio pabaigoje beveik 45 proc. interneto vartotojų 
naudojosi TEO teikiamomis interneto prieigos paslaugomis, o 
bendrovės plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius sudaro 
daugiau nei pusę (50,5 proc.) visų Lietuvos plačiajuosčio inter-
neto vartotojų.

Per 2007 m. plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius Lietuvo-
je padidėjo 37,7 proc., arba beveik 139 tūkst. – nuo 368,7 tūkst. 
metų pradžioje iki 507,6 tūkst. metų pabaigoje. 100 Lietuvos 
gyventojų 2007 m. pabaigoje teko 15,1 plačiajuosčio interne-
to vartotojų. Sparčiausiai didėjo vartotojų, prie plačiajuosčio 
interneto prisijungusių belaidžio ryšio linijomis (per metus 
padidėjo 96,7 proc.), judriojo telefono ryšio tinklu (83,1 proc.), 
optinėmis ryšio linijomis (79,8 proc.) ir vietiniais (LAN) tinklais 
(43,5 proc.), skaičius. Populiariausiu prisijungimo prie interneto 

būdu išlieka varinė DSL prieiga (jai tenka 39,8 proc. visų inter-
neto vartotojų), o nykstanti – prisijungimo prie interneto ko-
mutuojama fiksuotojo telefono ryšio linija (1 proc. vartotojų).

Sparčią plačiajuosčio interneto plėtrą lėmė plečiamos interne-
to prieigos teritorijos, nauji prieigos būdai ir taikomos mokes-
čių lengvatos įsigyjantiems kompiuterį ir interneto prieigą. Pa-
vyzdžiui, per metus belaidžio interneto zonų skaičius Lietuvoje 
padidėjo beveik 3,5 karto ir metų pabaigoje sudarė 3457, iš jų 
net 3182 priklausė TEO. 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 
interneto prieigos paslaugas Lietuvoje teikė 115 paslaugų tei-
kėjų.

2007 m. bendras fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius Lie-
tuvoje padidėjo 0,89 proc. arba 7,1 tūkst. ir metų pabaigoje 
sudarė 799 tūkstančius. 93,8 proc. fiksuotojo ryšio abonentų 
buvo TEO klientai, o 6,2 proc. – alternatyvių operatorių. Metų 
pabaigoje 48 ūkio subjektai teikė fiksuotojo telefono ryšio pas-
laugas. 100 Lietuvos gyventojų teko 23,7 fiksuotojo telefono 
ryšio linijos, o 100 namų ūkių – 45,2 linijos. Taksofonų skaičius 
per metus sumažėjo 31,8 proc., nuo 3575 iki 2440.

Bendrovės vertinimu, 2007 m. pabaigoje TEO skaitmeninės 
internetinės televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (17 453) suda-
rė 4,3 proc. Lietuvos daugiakanalių televizijų rinkos. 2008 m. 
kovą TEO pradėjo teikti ir skaitmeninės antžeminės televizijos 
(DVB-T) paslaugas.

2007 m. TEO aktyviai įsitraukė į televizijos signalų siuntimo ant-
žeminės televizijos siųstuvų tinklais veiklą.

Lietuvoje sparčiai plečiasi ir informacinių technologijų (IT) rin-
ka. Vertinama, kad per metus ji padidėja 20-30 procentų. Dėl to 
aktyviau į Lietuvos IT rinką žengia ir užsienio kompanijos, įsigy-
damos kontrolinius įmonių akcijų paketus. „Prime Investment“ 
tyrimo duomenimis, skaičiuojant 2007 m. pirmojo pusmečio 
pajamas, tarp 20 stambiausių IT paslaugų bendrovių Baltijos 
šalyse daugiau nei pusė buvo Lietuvos įmonės. TEO antrinė 
įmonė UAB „Baltic Data Center“ užėmė 6 vietą Baltijos šalyse 
pagal 2007 m. pirmojo pusmečio pajamas iš IT paslaugų.

Į IT rinką TEO įžengė 2006 m., o 2007 m. pasiūlė dar daugiau 
naujovių – kompiuterių nuomos ir pardavimo bei atsarginių 
kopijų paslaugas.

TEO konkuruoja visose elektroninių 
ryšių rinkose, išskyrus judriojo telefono 
ryšio paslaugas.
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4,795,3

54,9 45,1

51,7 48,3

48,7 51,3

43,0 57,0

19,5 80,5

TEO LT, AB Kiti

TEO elektroninių ryšių rinkos dalys pagal 2007 m. ketvirtojo ketvirčio pajamas (proc.)

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

Skirtųjų linijų paslaugos

Duomenų perdavimo paslaugos

Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugos

Interneto prieigos paslaugos

Tinklų sujungimo paslaugos
250 50 75 100

INOVACIJOS, MOKSLINIAI TYRIMAI  
IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA

2007 m. TEO aktyviai 
dalyvavo mokslo tiriamosios 
ir technologinės plėtros 
veikloje tiek bendrovės 
viduje, tiek Lietuvos mastu.

2007 m. TEO Strateginės plėtros ir tyrimų skyriaus direktorius 
pirmininkavo Nacionalinės komunikacijų ir elektroninės me-
dijos technologijų platformai. Ši platforma vienija daugiau nei 
20 bendrovių ir mokslo organizacijų, veikiančių komunikacijų 
ir elektroninės medijos technologijų srityje. 2007 m. kartu su 
platformos partneriais buvo parengta bendra Lietuvos komu-
nikacijų ir elektroninės medijos technologijų sektoriaus plėtros 
vizija bei šio sektoriaus ilgalaikis strateginių tyrimų planas iki 
2016 metų. Taip pat buvo surengtas seminaras skaitmeninio 
turinio sklaidos Lietuvoje aktualijomis.

Bendradarbiaudama su partneriais – „Tilde IT“ ir Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU) Informatikos fakulteto Realaus 
laiko kompiuterinių sistemų centru – TEO toliau vykdė 3 mln. 
litų vertės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą 
„TV Mozaika“, kurį iš dalies finansuoja Europos struktūriniai fon-
dai. Šio projekto tikslas – sukurti internetinės televizijos (IPTV) 
interaktyvių paslaugų bei turinio valdymo ir teikimo sistemos 
prototipą, kuris sudarys galimybes išoriniams IPTV vertės gran-
dinės dalyviams teikti interaktyvias IPTV paslaugas integruo-
jantis į TEO paslaugų teikimo sistemą per šiems dalyviams su-
kurtas specialias sąsajas. 

Bendradarbiaudama su KTU specialistais bendrovė taip pat da-
lyvavo ir kitame projekte – „Ateities būsto aukštosios technolo-

gijos ir įranga“. Šio projekto tikslas – sukurti intelektualią namų 
sistemą, kuri ne tik didintų būsto komfortą, bet svarbiausia – 
mažintų namų ūkių sunaudojamos energijos sąnaudas, leistų 
efektyviai išnaudoti gamtinius išteklius. Ši sistema suteiks ga-
limybę vartotojui centralizuotai valdyti ir kontroliuoti komu-
nalines paslaugas, automatiką, signalizaciją, kitas instaliuotas 
sistemas. Sistema taip pat skatins dialogą ir bendrų sprendimų 
paiešką tarp gyventojų ir būstą aptarnaujančių organizacijų, 
pavyzdžiui, šilumos tinklų, elektros tinklų ir panašiai.

Būdama inovacijų savo srityje lydere Lietuvoje TEO aktyviai 
dalyvauja technologinės plėtros veikloje ir Europos mastu. 
2007 m. TEO, kaip tarptautinio konsorciumo dalyvė tęsė 2006 
m. pradėtą Europos Komisijos 6-osios Bendrosios programos 
tarptautinio projekto AXMEDIS veiklą. TEO suburtame konsor-
ciume dalyvauja Estijos „Elion“, Kauno technologijos universite-
tas ir UAB „VRS Grupė“. AXMEDIS nariai – tai 35 partneriai, tokie 
kaip BBC, „Eutelsat“, „Hewlett Packard“, „Tiscali“, „Giunti Interac-
tive Labs“, XIM bei mokslo institucijos, tokios kaip Florencijos 
universitetas, Readingo universitetas, Lozanos politechnikos 
mokykla. Projekto tikslas – sukurti automatizuotą skaitmeninio 
turinio gamybos, agregavimo ir platinimo daugiaplatformėje 
terpėje sistemą, kuri leistų sumažinti skaitmeninio turinio ga-
mybos ir platinimo kaštus, padaryti jį įvairesnį ir labiau prieina-
mą Europos vartotojams. 
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NAUJOS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PASLAUGOS

TEO LT, AB Paslaugų plėtros ir rinkodaros 
direktorius Nerijus Ivanauskas: 

■ SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PLĖTRA

2007 m. buvo tobulinama 2006 m. pradėta teikti internetinėmis 
technologijomis (IPTV) pagrįsta interaktyviosios skaitmeninės 
televizijos GALA paslauga. Pavasarį pagrindinis GALA televizi-
jos kanalų rinkinys papildytas regioninių televizijų programo-
mis bei pasiūlytos pirmosios virtualios pramogos – žaidimai 
televizijos ekrane ir virtualusis kino teatras, kurį rudenį pakeitė 
virtuali videonuoma. Virtuali videonuomos paslauga leidžia 
tiesiog nuotolinio valdymo pulteliu iš didelio dramų, komedijų, 
veiksmo ar siaubo filmų sąrašo pasirinkti ir išsinuomoti norimą. 
Taip pat buvo atnaujintas televizijos paslaugos dizainas ir pas-
laugų valdymas. Elektroninis programų gidas tapo išsamesnis 
ir patrauklesnis – galima peržiūrėti kelių dienų televizijos pro-
gramų tinklelį ir nustatyti priminimus, kurie padeda nepraleisti 
mėgstamų laidų. Adrenalino mėgėjams nuo vasaros siūlomas 
naujas sporto kanalų rinkinys.

2008 m. pradžioje TEO įsigijo UAB „Nacionalinė skaitmeninė te-
levizija“, kuri turi dvi licencijas, suteikiančias teisę retransliuoti 
televizijos kanalus skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) 
tinklais. Tai ilgalaikė ir strateginė TEO investicija, patvirtinanti 
bendrovės siekį aktyviai prisidėti prie skaitmeninės televizijos 
plėtros Lietuvoje ir sklandaus analoginės televizijos transliavi-
mo atsisakymo nuo 2012 metų. 

2008 m. kovą TEO įmonių grupė pasiūlė skaitmeninės antže-
minės televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams. 2007 m. 
pabaigoje skaitmeninės antžeminės televizijos siųstuvų tinklas 
aprėpė daugiau nei 76 proc. šalies gyventojų.

Pradėjus teikti skaitmeninė antžeminės televizijos paslaugas, 
internetinėmis technologijomis pagrįsta skaitmeninės televi-
zijos paslauga vadinama „Interaktyvioji GALA“, o skaitmeninės 
antžeminės televizijos paslauga – „Skaitmeninė GALA“.

„KURDAMI NAUJAS 
PASLAUGAS IR 
SPRENDIMUS, 
SIEKIAME GERINTI TEO 
KLIENTŲ GYVENIMO 
KOKYBĘ BEI DIDINTI 
VERSLO ĮMONIŲ 
KONKURENCINGUMĄ“.
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Skaitmeninė GALA – 
tai daugiau nei 10 nekoduotų ir 
20 koduotų televizijos programų, 
transliuojamų TEO bei Lietuvos radijo 
ir televizijos centro skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) 
siųstuvų tinklais. Šią televiziją gali 
matyti daugiau nei 76 proc. šalies 
gyventojų.

Interaktyvioji GALA – 
tai daugiau nei 70 populiariausių viso 
pasaulio TV programų, transliuojamų 
TEO interneto tinklu, skirtų klientams, 
norintiems daugiau interaktyvumo ir 
papildomų paslaugų – videonuomos, 
elektroninio pašto ar interneto 
televizoriaus ekrane.

Televizijos paslaugos „Interaktyvioji GALA“  
vartotojų skaičius:
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NAUJI PRISIJUNGIMO PRIE INTERNETO  ■
BŪDAI

2007 m. TEO pradėjo naujos kartos šviesolaidinės (FTTH – Fiber 
to the Home) prieigos tinklo statybą ir pasiūlė naujus interneto, 
kurio simetrinė greitaveika siekia iki 10 Mb/s Lietuvos ir iki 6 
Mb/s užsienio tinkluose, mokėjimo planus gyventojams. Nau-
jos kartos šviesolaidinis tinklas vartotojams suteikia galimybę 
itin kokybiškai naudotis įvairiomis paslaugomis per vieną in-
terneto prieigą: skambinti, žiūrėti skaitmeninę televiziją, nar-
šyti internete bei siųsti vaizdo įrašus tuo pačiu metu. Pirmieji 
šviesolaidinio tinklo teikiamais privalumais pradėjo naudotis 
penkių didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai bei verslo klientai.

Nuo 2007 m. kovo bendrovė apmokestino prisijungimo prie 

TEO interneto vartai www.zebra.lt 
pirmieji iš Lietuvoje veikiančių 
didžiųjų naujienų interneto portalų 
2007 m. balandį pasiūlė naujieną – 
galimybę nemokamai skelbti 
asmeninius vaizdo įrašus. Tai dar 
vienas žingsnis siekiant, kad vartotojai 
patys kurtų portalo turinį. 

  2007 12 31 2006 12 31 Pokytis

interneto belaidžio interneto (WiFi) zonose paslaugas. Ne TEO 
klientams ZEBRA belaidžio interneto mėnesinis mokestis yra 
50 litų, arba 5 litai už valandą, ZEBRA interneto vartotojams 
(gyventojams) mėnesinis mokestis yra 9,99 lito, TEO verslo kli-
entams – nuo 9,99 iki 25 litų. 

Nuo 2007 m. liepos TEO pradėjo bendradarbiauti su Olandijos 
bendrove „Trustive“ ir ZEBRA belaidžio interneto vartotojams 
suteikė galimybę belaidžiu internetu naudotis daugiau nei 10 
tūkst. belaidžio interneto zonų 27 pasaulio šalyse. Atitinkamai 
„Trustive“ partnerių paslaugų vartotojai Lietuvoje gali naudotis 
ZEBRA belaidžio interneto paslaugomis.

2007 m. pabaigoje 3182 ZEBRA belaidžio interneto prieigos taš-
kuose Lietuvoje interneto greitaveika siekė 10 ir daugiau Mb/s.

DSL interneto prieigų, parduotų mažmeniniams klientams, skaičius 229 145 176 147 52 998

Interneto prieigų per WiFi tinklą skaičius 19 612 -- 19 612

Interneto prieigų per vietinius tinklus (LAN) skaičius 5 778 2 472 3 306

Interneto prieigų per šviesolaidinį tinklą (FTTH) skaičius 1 654 -- 1 654

DSL interneto prieigų, parduotų didmeniniams klientams, skaičius 2 363 2 155 208

Plačiajuosčio interneto prieigų iš viso: 258 552 180 774 77 778

Prisijungimo prie interneto komutuojama telefono linija paslaugos vartotojų skaičius 5 094 10 539 (5 445)

Belaidžio interneto (WiFi) prieigos taškų skaičius 3 182 804 2 378

Pokalbių internetu paslaugos vartotojų skaičius 1 813 1 135 678
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IT PASLAUGŲ NAUJOVĖS ■

2007 m. TEO pristatė ne vieną IT naujovę ir šiuo metu siūlo savo 
verslo klientams naudotis kompiuterių nuomos ir pardavimo, 
vidaus tinklų įrengimo, kompiuterinės priežiūros, atsarginės 
kopijos ir kitomis IT paslaugomis. 

Bendrovė, norėdama supažindinti su teikiamų IT paslaugų 
privalumais, 2007 m. rugsėjį-spalį Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio regionų verslo klientams pristatė kokybiškas 
ir profesionaliai teikiamas IT paslaugas, be kurių šiandieniniame 
technologijų pasaulyje efektyvus verslas neegzistuotų. 
Seminarai vyko originaliose vietose – įvairiuose Lietuvos 
aeroklubuose ir lėktuvų angaruose.

Neįprastos susitikimų vietos pasirinktos neatsitiktinai – oro 
uostų ir IT specialistų darbas turi panašumų. Tiek skrydžio, tiek 
IT ūkio efektyvumą ir sėkmę lemia profesionalių komandų 
atliekamas darbas, o naujas paslaugas pristačiusi profesionali 
TEO specialistų komanda siūlo ir garantuoja pačią saugiausią ir 
kokybiškiausią partnerystę. 

IT paslaugų vartotojų skaičius:
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BALSO TELEFONIJA ■

Aktyviai siūlydami interneto paslaugas bei naujus pokalbių 
mokėjimų planus, 2007 m. sugebėjome ne tik išlaikyti, bet ir 
padidinti privačių klientų turimų linijų skaičių, o privačių klien-
tų pokalbių srautas išliko toks pat kaip 2006 metais. 2007 m. 
pabaigoje įvairiais mokėjimo planais naudojosi 99 proc. priva-
čių TEO klientų. Populiariausi mokėjimo planai – „Lietuvoje“ ir 
„Nemokami skambučiai į pasirinktą numerį“. 

2007 m. padidėjo ir verslo klientų naudojamų telefono linijų 
skaičius, o verslo klientams skirtais mokėjimo planais naudojo-
si apie 35 proc. verslo klientų. 

Įvertinę sparčią plačiajuosčio interneto plėtrą Lietuvoje bei už-
sienyje ir klientų poreikius bendrauti su artimaisiais bei verslo 
partneriais užsienyje, 2007 m. sukūrėme naują mokėjimo planą 
gyventojams „Artimas“, o verslo klientams pasiūlėme paslaugą 
„ZEBRA pokalbiai internetu“.

Mokėjimo planas „Artimas“, skirtas 
neribotiems pokalbiams su artimuoju 
užsienyje. Už 25 litų mėnesinį 
mokestį TEO klientas skambina arba 
priima skambučius namų telefonu, o 
užsienyje esantis žmogus pokalbiams 
naudoja kompiuterį.

„ZEBRA pokalbiai internetu“ – tai 
paslauga, skirta dažnai į užsienį 
keliaujantiems TEO klientams. Speciali 
programinė įranga leidžia pigiai ir 
patogiai skambinti iš kompiuterio 
užsienyje į bet kurį telefono numerį 
Lietuvoje ir gauti skambučius į 
kompiuterį bet kurioje pasaulio 
vietoje, kur galima prisijungti prie 
interneto.

 2007 12 31 2006 12 31 Pokytis

Privačių klientų telefono linijų skaičius 608 460 605 732 2 728

Verslo klientų telefono linijų skaičius 178 046 175 651 2 395

Taksofonų skaičius 2 440 3 575 (1 135)

Iš viso: 788 946 784 958 3 988

INFORMACIJA TELEFONU 118 ■

TEO antrinės įmonės UAB „Lintel“ teikiama Informacijos telefo-
nu 118 paslauga išlaiko lyderio pozicijas (UAB „Baltijos tyrimai“ 
duomenimis, Informacijos telefonu 118 rinkos dalis sudaro 87 
proc.) ir toliau tobulėja bei ieško naujų veiklos formų. 2007 m. 
sukurta 118 WAP svetainė su privačių abonentų paieškos gali-
mybe bei įdiegta „Greitai kintančios informacijos“ teikimo per 
118 paslauga, kuri leidžia verslo klientams papildomai pateikti, 
o vartotojams gauti informaciją apie vykdomas pardavimų ska-
tinimo, nuolaidų, lojalumo akcijas, meniu, kainoraščius, reper-
tuarus ar programas.

KONTAKTŲ CENTRO PASLAUGOS ■

2007 m. kartu su telerinkodaros ir pardavimų telefonu paslau-
gomis UAB „Lintel“ klientams pradėjo siūlyti naujas papildomos 
pridėtinės vertės paslaugas: siuntų pakavimą ir pristatymą bei 
laiškų siuntimą. 
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„Pagalba kompiuterių vartotojams 1518“ paslaugą UAB „Lintel“ pradėjo teikti 2006 
m. rugpjūtį. 2007 m. įdiegtos papildomos paslaugos galimybės leido vartotojams 
pasiūlyti visą IT problemų šalinimo ir konsultavimo paslaugų spektrą. Nuo 2007 m. 
kovo „Lintel“ konsultantai privatiems vartotojams iškilusias problemas, kylančias 
dirbant su kompiuteriu ar internetu, padeda spręsti ne tik telefonu, bet ir nuotoliniu 
būdu prisijungdami prie kliento kompiuterio. 2007 m. rugsėjį kartu su bendrove „BMS 
Megapolis“ pradėtas pilotinis specialisto konsultacijų namuose projektas pasiteisino ir 
2008 m. vasarį startavo kaip nauja paslauga.

DIDMENINĖS INTERNETO PASLAUGOS ■

Sparčiai didėjant tarptautinio interneto poreikiui Lietuvoje, 
TEO, kurio didmeninėmis interneto paslaugomis naudoja-
si daugiau nei pusė nacionalinių interneto paslaugų teikėjų, 
padidino savo tiesioginių tarptautinio interneto ryšio kanalų 
spartą nuo 5,4 Gb/s iki 11,6 Gb/s. Bendrovė turi 4 nepriklauso-
mus tarptautinio interneto kanalus.

TEO puikiai išnaudoja Lietuvos geografinę padėtį – ji tapo bal-
so, interneto bei duomenų perdavimo paslaugų „tiltu“ tarp 
Rytų ir Vakarų Europos valstybių. 2007 m. sparčiai augo visų 
tarptautinių didmeninių paslaugų – balso, interneto bei duo-
menų perdavimo – pardavimai. 2007 m. spalį bendrovė įrengė 
antrą optinę jungtį su Baltarusijos telekomunikacijų operato-
riaus „Beltelekom“ valdomais tinklais. Duomenų perdavimo 
sparta optinėmis linijomis tarp Lietuvos ir Baltarusijos teleko-
munikacijų tinklų padidėjo iki 5,5 Gb/s.

TEO – VIENAS GERIAUSIŲ PREKĖS  ■
ŽENKLŲ LIETUVOJE

2007 m. lapkritį išleistame vertingiausių Lietuvos rinkoje prekių 
ženklų albume „Lithuania Superbrands 2007“ TEO pristatytas 
kaip vienas iš vertingiausių lietuviškų prekių ženklų.

2007 m. lapkričio 28 d. „Total Telecom“ rengiamuose 
kasmetiniuose apdovanojimuose „World Communication 
Awards 2007“ TEO prekių ženklas ir jo įvedimo kampanija 2006 
metais buvo labai gerai įvertinta (angl. Highly Commended).
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KLIENTŲ APTARNAVIMO POKYČIAI

Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos 
vadovas Darius Gudačiauskas: 

2007 m. Bendrovėje baigtas įgyvendinti „Aitvaro“ projektas, lei-
dęs pardavimo procesą padaryti lankstesnį, suteikus pardavimo 
grandies darbuotojams daugiau įgaliojimų ir atsakomybės. Ki-
tas žingsnis – suteikti daugiau įgaliojimų ir atsakomybės tiesio-
giai su klientais bendraujantiems, t.y. paslaugas diegiantiems ir 
jas prižiūrintiems, specialistams, papildyti jų veiklą pardavimo 
funkcija. Tam tikslui pasiekti 2007 m. pabaigoje pradėtas pro-
jektas „Šuolis“. Įgyvendinant projektą, pirmiausiai buvo sujung-
ti regioniniai pardavimo ir paslaugų diegimo padaliniai, panai-
kinta pardavimo privatiems klientams vadybininkų grandis. 
Dabar tas pats klientų aptarnavimo specialistas bus atsakingas 
ir už visų prieigos elementų kokybišką paruošimą paslaugos 
teikimui, ir už paslaugų diegimą bei gedimų šalinimą. Taip pat 
suformuotos apibrėžtos klientų aptarnavimo teritorijos, kurio-
se aptarnaujančios darbuotojų grupės jausis realiais padėties 

šeimininkais, kvalifikuotai spręs techninius klausimus, palaikys 
artimus santykius su klientais bei pasiūlys jiems naudingiausias 
ir lūkesčius atitinkančias paslaugas. Todėl labai svarbu plėsti in-
žinierių ir telekomunikacijų specialistų kompetenciją, skatinti 
paslaugų diegimo visuose prieigos elementuose išmanymą.

TIKSLAS – KOKYBIŠKAS APTARNAVIMAS ■

Visų pardavimo organizavimo pertvarkų tikslas – gerinti klientų 
aptarnavimo kokybę, didinti klientų lojalumą bei pasitenkini-
mą. Pagrindinis kokybės matavimo kriterijus turėtų būti klien-
to pasitenkinimas. Nepaisant to, kad 2007 m. vyko pardavimo 
organizavimo pokyčiai, o klientų kreipinių, užsakymų bei vizitų 
skaičius ir toliau augo, tyrimai rodo, kad buvo išlaikytas aukštas 
klientų aptarnavimo lygis. 

„TEO KLIENTAMS – 
TIK KVALIFIKUOTAS 
IR UNIVERSALUS 
APTARNAVIMAS“.
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Remiantis „TNS Gallup“ 2007 metais atlikto simuliacinių slaptųjų 
pirkimų tyrimo duomenimis, TEO pagal klientų aptarnavimo 
lygį tarp šiuos tyrimus atliekančių telekomunikacijų įmonių 
užima aukštas pozicijas. Tiesioginis klientų aptarnavimas Klientų 
aptarnavimo skyriuose įvertintas 9,0 balo, telekomunikacijų 
sektoriaus vertinimo vidurkis – 8,5 balo. Kaip rodo atlikti tyrimai, 
aptarnavimo telefonu lygis visose telekomunikacijų įmonėse, 
taip pat TEO, yra aukštesnis už bendrą tyrimuose dalyvaujančių 
įmonių vidurkį. TEO klientų aptarnavimas telefonu įvertintas 9,3 
balo, kai tuo tarpu bendras visų sričių įmonių vertinimas yra 8,8 
balo, telekomunikacijų sektoriaus vertinimo vidurkis – 9,0 balo.

SAVITARNOS SVETAINĖ ■

2007 m. gegužės mėnesį startavo nauja TEO savitarnos svetai-
nė www.manoteo.lt. Suteikdama klientams galimybę naudotis 
savitarnos svetaine TEO, kaip socialiai atsakinga įmonė, pasiry-
žo realiai prisidėti prie gamtos saugojimo – siekti atsisakyti po-
pierinių sąskaitų, siunčiamų paštu, ir plėsti sąskaitų pateikimo 
elektroniniu būdu kanalą. Gauti sąskaitas elektroniniu būdu 
pasirinko 197 tūkst. TEO klientų.

Visą parą veikianti internetinė 
savitarnos sistema „Mano TEO“ leidžia 
internetu užsisakyti naujas paslaugas, 
valdyti esamas, apmokėti už Bendrovės 
teikiamas paslaugas, peržiūrėti 
skambučių telefonu išklotines ir 
kitų paslaugų vartojimo statistiką, 
pasinaudoti lojalumo programos 
„Bičiuliai“ taškais ir prizais, gauti 
specialius pasiūlymus.

METŲ PROJEKTAS ■

TEO antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ kartu su pasauline 
IT sprendimų kompanija „Hewlett-Packard“ (HP) pasirašė sutartį 
su DnB NORD finansų grupe dėl naujos IT infrastruktūros, 
apjungsiančios grupei priklausančius bankus šešiose šalyse, 
diegimo ir valdymo.

Moderniausia Rytų Europoje banko IT infrastruktūra leis 
DnB NORD grupei teikti vieningas bankininkystės paslaugas 
klientams Danijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Ryšį tarp atskirose šalyse veikiančių bankinių įstaigų 
ir centrinės IT sistemos tieks TEO. Bene stambiausiame šalyje 
finansų sektoriaus IT infrastruktūros projekte pasitelktos 
naujausios technologijos ir sprendimai, diegiami kartu su „Baltic 
Data Center“ partneriais – HP ir „Oracle“. Sandorio vertė –  
38 mln. litų.

„Baltic Data Center“ Vilniuje įrengs požeminę duomenų 
saugyklą, užtikrinsiančią aukščiausius saugumo reikalavimus, 
įskaitant ir apsaugą nuo elektromagnetinio spinduliavimo. 
Infrastruktūros priežiūrai bendrovė priims į darbą naujų aukštos 
kvalifikacijos IT specialistų, investuos į darbuotojų mokymą.

Šis sandoris yra itin aukštas TEO įmonių grupės specialistų 
kompetencijos ir galimybių įvertinimas.

KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRŲ ■
 ATNAUJINIMAS
2007 m. buvo sukurta nauja klientų aptarnavimo centrų kon-
cepcija. Klientų aptarnavimo centrų atnaujinimas yra nuose-
klaus prekės ženklo keitimo projekto dalis bei dar vienas žings-
nis iš esmės atnaujinant ir tobulinant TEO klientų aptarnavimą. 

2007 m. spalį duris atvėrė pirmasis atnaujintas klientų aptar-
navimo skyrius Kaune. 2008 m. pradžioje baigtas klientų ap-
tarnavimo skyrių atnaujinimas Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, 
Marijampolėje, Utenoje ir Mažeikiuose. 

Atnaujinti klientų aptarnavimo centrai yra funkcionalesni ir 
patogesni, atėjusiems klientams paslaugos ir informacija sutei-

KLIENTŲ APTARNAVIMAS TELEFONU ■

2007 m. toliau vykdyta savitarnos telefonu plėtra leido papras-
tinti klientų aptarnavimą paliekant vieną pagrindinį privačių 
klientų aptarnavimo numerį 1817 bei savitarnos numerį 117. 
Sėkmingai buvo plečiama paslauga „Pagalba kompiuterių var-
totojams 1518“. Dabar specialistai konsultuoja ne tik telefonu, 
bet esant rimtesniems nesklandumams prie vartotojo kompiu-
terio gali prisijungti ir nuotoliniu būdu. 

TEO klientai taip pat gali pardavinėti TEO paslaugas. Rekomen-
davus savo draugams ir pažįstamiems įsirengti bendrovės tei-
kiamas paslaugas, galima gauti net mėnesį nemokamo naudo-
jimosi paslaugomis. 

kiama greičiau. Gauti konsultacijas ar susimokėti už paslaugas 
galima specialiose greitojo aptarnavimo ar savitarnos vietose. 
Norintieji išmėginti TEO paslaugas ir įsitikinti jų kokybe gali tai 
padaryti specialiose demonstracinėse skaitmeninės televizijos 
GALA ir interneto ZEBRA stenduose. Verslo klientams sukurtos 
naujos patogios erdvės susitikti su vadybininkais bei konferen-
cijų salė pristatymams.
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NAUJOS KARTOS TINKLO DIEGIMAS

Tinklo technologijų tarnybos vadovas  
Darius Didžgalvis: 

2007 m. spalį TEO baigė diegti Naujosios kartos tinklą, leisiantį 
vartotojams teikti kokybiškesnes paslaugas. Naujosios kartos 
tinklo infrastruktūrą sudaro: duomenų centrai, stuburinis tin-
klas ir vartotojo prieiga. Atnaujinus visus šiuos komponentus 
smarkiai pagerintas teikiamų paslaugų patikimumas, galimų 
sutrikimų skaičių sumažintas daugiau kaip du kartus.

Baigus TEO stuburinio tinklo atnaujinimo darbus, jis tapo pati-
kimesnis, nes yra struktūruotas pagal skirtingus klientų porei-
kius, be to, tinklo mazgai yra dubliuojami. Paslaugos formuoja-
mos regiono principu, todėl galimi lokalūs gedimai bendram 
tinklo darbui nebedarys įtakos.

Naujosios kartos tinklo dalis – šviesolaidinė vartotojo prieiga 
– ateityje leis padidinti interneto ryšio, teikiamo vartotojams, 
greitaveiką iki 1 gigabito per sekundę. Šviesolaidinis tinklas 
vartotojams suteiks galimybę itin kokybiškai naudotis įvairio-
mis paslaugomis per vieną interneto prieigą: skambinti, žiūrėti 
skaitmeninę televiziją, naršyti internete bei siųsti vaizdo įrašus 
tuo pačiu metu. 

PRIEIGOS TINKLO PLĖTRA ■

2007 m. šviesolaidinės prieigos, pagrįstos FTTH (Fiber To The 
Home) technologija, techninės galimybės įrengtos daugiau nei 
2 tūkst. namų. Taip pat išplėstas varinės plačiajuostės prieigos 
tinklas. Per 2007 m. įrengta 78 tūkst. naujų DSL (Digital Subscri-
ber Line) linijų, o metų pabaigoje DSL prieigos mazgai įrengti 
1014 vietovių. 

Per 2007 m. buvo įrengti 2378 belaidžio plačiajuosčio interne-
to prieigos taškai įvairiose Lietuvos vietovėse. Iš viso 2007 m. 
pabaigoje TEO turėjo 3182 belaidžio interneto, pagrįsto WiFi 
technologija, prieigos taškus. 

PAGRINDINIS DUOMENŲ PERDAVIMO ■
 TINKLAS
 TEO pradėjus teikti internetinės televizijos (IPTV), pokalbių in-
ternetu (VoIP), naujos kartos optinės prieigos paslaugas, pasi-
keitė reikalavimai pagrindiniam duomenų perdavimo tinklui. 

„DĖL TOBULĖJANČIŲ 
TECHNOLOGIJŲ IR 
BESIKEIČIANČIO 
INFORMACIJOS TURINIO 
SMARKIAI IŠAUGO 
INTERNETO PASLAUGŲ 
KLIENTŲ SIUNČIAMŲ 
DUOMENŲ SRAUTAI, 
TODĖL NEIŠVENGIAMAI 
TURĖJOME IŠ ESMĖS 
ATNAUJINTI TEO TINKLĄ“.
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Ypač išaugo kokybiniai reikalavimai. Tinklas turi užtikrinti dide-
lį pralaidumą ir būti patikimas. Dėl to 2007 m. buvo nuspręs-
ta tinklą radikaliai atnaujinti – pralaidumą padidinti įdiegus 
naujos kartos IP/MPLS ir Metro Ethernet tinklus, o patikimumą 
– dubliuojant pagrindinius stuburinio tinklo elementus bei fra-
gmentuojant pagal skirtingus vartotojų poreikius. 

Tarptautinio interneto patikimumui užtikrinti 2007 m. išplėsti 
skirtingi tarptautinio interneto prieigos taškai. Bendra tarptau-
tinio interneto sparta metų pabaigoje buvo apie 12 Gb/s.

PAGRINDINIAI NAUJOSIOS KARTOS 
TINKLO PRINCIPAI: 

Griežta struktūra  ■

Dubliuoti pagrindiniai elementai  ■

Agregavimo lygyje atskirtos  ■

paslaugos 
Kiek įmanoma paprastesnė  ■

topologija 
Tipinė konfigūracija pagrindiniuose  ■

taškuose
Tinklas gali būti lengvai plečiamas  ■

TELEVIZIJA ■

2007 m. buvo plėtojama internetinė televizija ir toliau kuriamas 
antžeminės televizijos siųstuvų tinklas. 

2007 m. sukurtos techninės galimybės naujoms interaktyvioms 
IPTV paslaugoms: metų pradžioje pradėjo veikti virtualus kino 
teatras (NVOD – angl. Near Video On Demand) ir interaktyvūs 
žaidimai, o nuo lapkričio virtuali filmų nuoma (VOD – angl. Vi-
deo On Demand). IPTV vartotojai gali matyti daugiau nei 70 
televizijos kanalų, nuomoti daugiau nei 170 filmų, žaisti 20 žai-
dimų bei naudotis kitomis interaktyviomis paslaugomis. 

2007 m. pabaigoje skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-
T) siųstuvų tinklas veikė jau penkiuose didžiuosiuose mie-
tuose bei jų apylinkėse ir apie 76 proc. Lietuvos gyventojų 
galėjo matyti skaitmeninės antžeminės televizijos programas.  
2008 m. DVB-T tinklas bus plečiamas toliau ir metų pabaigoje 
skaitmenines transliacijas galės matyti 95 proc. gyventojų. 

TELEFONIJA ■

2007 m. daug dėmesio skirta VoIP (Voice Over IP) technologija 
teikiamų telefonijos paslaugų patikimumui didinti bei kokybei 
užtikrinti. 2007 m. įdiegta ir suderinta VoIP paslaugų kūrimo 
platforma. Platformos bazėje buvo kuriama galinių tinklo įren-

ginių valdymo sistema, leisianti eliminuoti rankinį įrenginių 
konfigūravimą, kuris pastaraisiais metais tobulėjant galiniams 
įrenginiams tapo sudėtingas ir reikalavo aukštos darbuotojų 
kvalifikacijos ir kruopštumo.

2007 m. TEO įmonių grupės ilgalaikės 
investicijos sudarė 195,2 mln. litų

Investicijos į tinklą

IT investicijos

Investicijos į pastatus

Kitos investicijos

136,4

36,1

15,9

6,8

0 50 100

(mln. litų)

2007 m. ilgalaikių investicijų struktūra



TEO METINĖ ATASKAITA 200717

ORGANIZACIJA IR DARBUOTOJAI

Personalo skyriaus direktorius  
Edis Kasperavičius: 

Greta intensyvios paslaugų plėtros vienas iš pagrindinių 2007 
m. tikslų buvo užtikrinti paslaugų kokybę, todėl visa kliento ap-
tarnavimo procesų grandinė, pradedant pardavimu ir baigiant 
diegimu bei priežiūra, sutelkta vienoje tarnyboje. 

NAUJA TEO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA  ■

Į naują Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybą perkelti ra-
jonų paslaugų diegimo ir priežiūros sektorių darbuotojai. Pa-
sikeitė paslaugų pardavimo privatiems klientams bei jų aptar-
navimo strategija ir kanalai. Paslaugų pardavimas įtrauktas ir į 
inžinierių bei telekomunikacijų specialistų funkcijas. Tai leis ne 
tik geriau pažinti ir aptarnauti klientus konkrečiose geografinė-
se teritorijose, bet ir ilgainiui pasiekti, kad universalios kompe-
tencijos specialistai parduotų ir diegtų visas paslaugas. 

Tuo pačiu tikslu į šią tarnybą perkeltas ir Procesų ir kokybės 
valdymo departamentas: jo funkcijos tampriai susijusios su 
paslaugų pardavimo, diegimo ir priežiūros procesais. Jo speci-
alistai intensyviai bendradarbiauja su pardavimo, diegimo bei 

priežiūros specialistais, todėl buvimas vienoje organizacijoje 
turėtų sudaryti geresnes sąlygas jų bendradarbiavimui ir užti-
krinti geresnę paslaugų kokybę. 

Naujoji Tinklo technologijų tarnyba koncentruojasi į stuburinio 
tinklo valdymą bei jo plėtrą, taip pat į tinklo eksploatavimą bei 
statybą. Šiuos uždavinius atspindi ir tarnybos bei jos sudėtyje 
esančių departamentų pavadinimai: Tinko plėtros ir valdymo 
departamentas bei Tinklo eksploatavimo departamentas. Joje 
liko ir Informacinių technologijų departamentas bei kai kurie 
regioniniai padaliniai. 

Sutelkus visus pardavimo ir klientų aptarnavimo procesus 
vienoje tarnyboje, regionų centrai tapo tarnybos padaliniais. 
Juose sutelkus visas privačių klientų bei smulkaus ir vidutinio 
verslo aptarnavimo funkcijas, Verslo klientų departamento dar-
buotojai visą savo dėmesį gali skirti stambiausių ir svarbiausių 
verslo klientų aptarnavimui, teikti jiems kompleksinius mūsų 
paslaugų sprendimus. Tai ir atspindi naujas šio departamento 
pavadinimas – Verslo sprendimų departamentas.

„2007 METAIS TOLIAU 
VYKO REIKŠMINGI 
ĮMONIŲ GRUPĖS 
STRUKTŪROS, VALDYMO, 
ORGANIZACIJOS 
KULTŪROS, PASLAUGŲ 
BEI KLIENTŲ 
APTARNAVIMO KOKYBĖS 
POKYČIAI“.
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Pagrindinės įmonės struktūroje nebeliko Informacinių techno-
logijų verslo plėtros skyriaus: visa veikla, susijusi su IT paslaugų 
teikimu smulkioms ir vidutinėms įmonėms, perkelta į antrinę 
įmonę „Baltic Data Center“. Sujungus visų verslo įmonių se-
gmentų IT paslaugų sritis, „Baltic Data Center“ tapo IT įmone, 
galinčia pasiūlyti tęstines IT paslaugas. Kartu tai leis daugiau 
dėmesio skirti specifinėms darbuotojų kompetencijoms ugdy-
ti ir geriau valdyti verslo procesus.

Naujoje organizacijos struktūroje yra ir daugiau pokyčių – pa-
tikslinti kai kurių padalinių pavadinimai: Paslaugų plėtros ir 
rinkodaros tarnyba (buvo Rinkodaros tarnyba), Korporatyvinio 
administravimo ir teisės reikalų skyrius (buvo Administravimo 
skyrius ir Korporatyvinių ir teisės reikalų skyrius), Operatorių 
verslo departamentas (buvo Prekybos su operatoriais depar-
tamentas). 

DARBUOTOJAI – SVARBIAUSIA ■
 INVESTICIJA
Kaip įprasta, daug dėmesio buvo skiriama profesinių bei va-
dybinių kompetencijų plėtrai. Įvairiose ugdymo programose, 
įskaitant Lietuvos Respublikos remiamų bei iš dalies Europos 
sąjungos Socialinio fondo finansuojamų projektų mokymuose, 
2007 metais dalyvavo per 2300 (75 proc.) įmonių grupės dar-
buotojų. Buvo tęsiama vadovų ugdymo programa, per 230 va-
dovų dalyvavo įvairiuose mokymuose. Tradiciškai buvo remia-
mos darbuotojų magistrantūros studijos įvairiuose Lietuvos ir 
užsienio universitetuose. Vienam TEO darbuotojui 2007 metais 
vidutiniškai buvo skirtos 23 mokymo valandos (2006 m. – 12 
mokymo valandų).  Darbuotojų kompetencijos tobulinimui ir 
konkurencingumo didinimui kartu su Europos sąjungos Socia-
linio fondo parama skirta per 4,3 mln. litų. 

Siekiant užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą ir konku-
rencinį pranašumą išlaikant ir plėtojant pagrindines įmonės 
kompetencijas, buvo diegiama svarbiausių darbuotojų identi-
fikavimo, ugdymo bei skatinimo tvarka. Remiantis ja, nustatyti 
svarbiausi Bendrovės verslui darbuotojai, jie apdrausti investi-
ciniu gyvybės bei papildomu sveikatos draudimu, sudarytas jų 
rezervas, parengtos verslo lyderių ugdymo bei meistriškumo 
ugdymo programos, vesti mokymai.

Daug dėmesio Bendrovė skyrė darbdavio įvaizdžio patrauklu-
mo didinimui: personalo specialistai plėtojo ryšius su Lietuvos 
aukštosiomis mokyklomis, aktyviai dalyvavo karjeros rengi-
niuose, bendradarbiavo su universitetų karjeros centrais. Vien 
gamybinę praktiką grupės įmonėse atliko per 100 paskutinių 
kursų studentų, kai kurie iš jų liko dirbti. Iš viso per metus buvo 
įdarbinti 582 nauji darbuotojai.

Tradiciškai buvo skatinamas ir vertinamas organizacijos įmonių 
ir padalinių bendradarbiavimas. 2007 m. tyrime vertinta 70-ies 
padalinių ir 3-jų antrinių įmonių veikla, akcentuojant bendra-

darbiavimo, atvirumo, atsakingumo bei veiklumo svarbą tar-
pusavio santykiuose. Tyrime dalyvavo 215 įmonės vadovų ir 
specialistų. Tyrimo rezultatai patvirtino nuolat gerėjantį padali-
nių bendradarbiavimą.

Bendrovės antrinė įmonė UAB „Kompetencijos ugdymo cen-
tras“, dar labiau išplėtęs aukštųjų technologijų, projektų valdy-
mo bei vadybos mokymų apimtis, sėkmingai teikė paslaugas 
išorės klientams bei grupės įmonėms.

NAUJA KOLEKTYVINĖ SUTARTIS ■

Plėtojant ilgametę bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 
patirtį, 2007 m. atnaujinta ir pasirašyta Kolektyvinė sutartis. 
Joje apibrėžti bendrieji organizaciniai principai saugių ir sveikų 
darbo sąlygų užtikrinimo, materialinės atsakomybės, darbo už-
mokesčio, darbo laiko ir poilsio bei darbuotojų ugdymo srityse, 
išplėtotos garantijos bei lengvatos, padedančios užtikrinti dar-
buotojų socialinį saugumą. Šalys, pasirašiusios sutartį, atsako 
už įsipareigojimų vykdymą, keičiasi dominančia informacija, o 
savo santykius grindžia abipusiu pasitikėjimu, savitarpio supra-
timu, gera valia.

ATEITIES PLANAI ■

2008 metais toliau stengsimės didinti bendrovės valdymo 
efektyvumą, stiprinti vadovų bei darbuotojų atsakomybę bei 
lojalumą, ugdyti darbuotojų profesines kompetencijas, ypač 
prioritetinėse verslo plėtros srityse, tobulinti veiklos kokybę ir 
darbuotojų skatinimo sistemą.

Iš viso TEO įmonių grupėje 2007 metų 
pabaigoje dirbo 3177 darbuotojai 
(2006 m. gruodį – 3064). 

Įmonės pavadinimas Darbuotojų skaičius

TEO LT, AB 2274

UAB „Lintel“ 738

UAB „Baltic Data Center“ 136

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ 22

VšĮ „TEO sportas“ 7

Darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones
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PARAMA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Korporatyvinės komunikacijos skyriaus 
direktorius Valdas Kaminskas: 

VISUOMENĖS PAŽANGA ■

Įmonė išliko viena didžiausių paramos teikėjų Lietuvoje ir 2007 
m. visuomeninių, švietimo, kultūros, sporto ir socialinių projek-
tų rėmimui skyrė 4,6 mln. litų.

2007 m. TEO pradėjo plėtoti naują rėmimo kryptį – skatinti žmo-
nių savanorystę. Savanorystės idėjų sklaida pradėta nuo įmonės 
darbuotojų, siekiant jiems suteikti žinių ir informacijos apie sa-
vanorystę, kuo visuomenei naudinga savanoriška veikla. 

2007 m. TEO ir VšĮ „Savanorių centras“ kartu su partneriais: 
Lietuvos laisvosios rinkos institutu ir visuomenės nuomonės 

„2007 M. TEO SKYRĖ 
DIDELIUS IŠTEKLIUS 
ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ BEI 
KULTŪROS PROJEKTŲ 
ĮGYVENDINIMUI, 
SKATINO VISUOMENĖS 
SOCIALINĖS RAIDOS 
IR GEROVĖS PLĖTRĄ, 
STIPRINO IR PUOSELĖJO 
FILANTROPIJOS 
TRADICIJAS ŠALYJE“.

Kartu su VšĮ „Savanorių centras“ buvo išleista ir išplatinta 
atmintinė TEO darbuotojams „Kaip tapti savanoriu?“, kurioje 
pirmąkart aprašytas didelis būrys Lietuvos visuomeninių 
organizacijų, telkiančių savanorius į savo gretas. Ši atmintinė 
bendrovės darbuotojams buvo išplatinta 2007 m. gruodžio 
pradžioje – tarptautinės Savanorių dienos išvakarėse. 

tyrimų centru „TNS Gallup“, pradėjo dar vieną su savanoryste 
susijusį projektą – savanorystės sisteminį tyrimą. Tyrimu siekia-
ma ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į savanoriavimą, įstatymi-
nę aplinką, užsienio šalių patirtį. Jis bus baigtas ir pristatytas 
visuomenei 2008 m. rudenį. 

Skatindama visuomenės pažangą bei norėdama sutelkti pa-
stangas kurti tokią ateitį, kurioje norėtume patys gyventi ir 
dirbti, kurioje vis daugiau išteklių būtų skiriama materialinei ir 
dvasinei kūrybai, 2007 metais TEO parėmė naują projektą – Lie-
tuvos pilietiškumo indekso tyrimą.

Šį tyrimą pirmąkart šalyje inicijavo Pilietinės visuomenės insti-
tutas. Pilietiškumo tyrimas atliktas norint įvertinti visuomenės 
būklę ir jos tendencijas, siekiant atkreipti piliečių bei politikų 
dėmesį į pilietinės visuomenės, taigi ir demokratijos, raidos 
Lietuvoje problemas, nes nuo visuomenės pilietinių galių di-
dele dalimi priklauso tiek demokratijos kokybė, tiek politinės 
bendruomenės gerovė. Pilietinės galios indeksas nuo šiol bus 
nustatomas ir skelbiamas kasmet. 
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2007 metų pabaigoje atliktas pirmasis tyrimas rodo, kad 
pilietinės visuomenės raida Lietuvoje susiduria su tam tikrais 
sunkumais. 2007 m. Lietuvos Pilietinės galios indeksas sudarė 
33,9 nuošimčius iš 100 galimų. 

Paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojų pilietinis aktyvumas yra 
nukreiptas į bendruomeninę veiklą ir socialinį solidarumą: 
- 45 proc. gyventojų per pastaruosius metus sakė aukoję 
labdarai pinigų, daiktų ar kitaip parėmę asmenis bei 
visuomenines organizacijas; 
- 31 proc. piliečių teigė dalyvavę aplinkos tvarkymo talkose;
- 17 proc. – vietos bendruomenės veikloje;
- 11 proc. Lietuvos gyventojų sakė, jog yra kreipęsi į valstybės 
institucijas ir pranešę apie įstatymų pažeidimus; 
- kitose pilietinėse veiklose (visuomeninių organizacijų veikloje, 
demonstracijose, piketuose, streikuose ir kt.) dalyvavo mažiau 
nei 1 iš 10 gyventojų; 
- net 40 proc. gyventojų per pastaruosius metus nėra dalyvavę 
jokioje pilietinėje veikloje. 

ŠVIETIMAS, INFORMACINĖ VISUOMENĖ,  ■
 ATEITIES LYDERIŲ UGDYMAS 
2007 m. jau ketvirtus metus TEO rėmė moksleivių informacinių 
technologijų konkursą „Bebras“, kurio iniciatoriai LR Švietimo ir 
mokslo ministerija, Švietimo informacijų technologijų centras 
bei Matematikos ir informatikos institutas. 

Kasmet „Bebras“ sudomina vis daugiau dalyvių. Palyginti su 
pirmuoju konkursu, vykusiu 2004 m., pernai jame dalyvavo 
beveik 2 kartus daugiau moksleivių. 2007 m. konkurse rungėsi 
per 7 000 dalyvių iš 324 mokyklų.

Informacinių technologijų konkurso 
„Bebras“ metu 5-12 klasių mokiniai, 
spręsdami originalias užduotis, gali 
susipažinti su IT teikiamais privalumais, 
vaikai skatinami naudotis kompiuteriu 
ir suvokti modernių technologijų 
teikiamas galimybes. Daugiau nei 100 
užduočių praėjusių metų konkursui 
sukūrė 9 šalių IT entuziastai.

Nacionalinė moksleivių akademija 
(NMA) – unikali ir vienintelė Lietuvoje 
organizacija gabiems vaikams, 
vienijanti visos šalies įvairių sričių 
gabiausiuosius. Daug dėmesio NMA 
skiria ne tik dalykinėms žinioms, bet 
ir asmenybės ugdymui. NMA buvo 
įsteigta 2004 m. Lietuvos verslo 
žmonių iniciatyva. Trys mokslui ir 
penki muzikai itin gabūs Akademijos 
moksleiviai kasmet individualiai gauna 
M. Rostropovičiaus fondo paramą. 

Pernai TEO suteikė paramą VšĮ „Nacionalinė moksleivių akade-
mija“, ugdančiai išskirtinių gabumų turinčius vaikus. 

Praėjusių metų spalį Kaune vyko Nacionalinė moksleivių aka-
demijos rengiama tarptautinė mokslinė konferencija „Gabūs 
vaikai: iššūkiai ir galimybės“, skirta itin gabių mokslui vaikų bei 
jaunuolių psichologiniam ir pedagoginiam ugdymui. Į konfe-
renciją atvyko ir pranešimus plenariniuose posėdžiuose skaitė 
pasaulyje pripažinti gabumų tyrimo ekspertai bei gabiųjų švie-
timo politiką kuriančių šalių atstovai. TEO tapo šios konferen-
cijos rėmėju.

2007 m. TEO antrą kartą rėmė VšĮ „Jungtinių pasaulio koledžų 
nacionalinis komitetas“ organizuojamą kasmetinį moksleivių 
konkursą gauti stipendiją studijuoti užsienio šalių koledžuose. 
Dalyvauti konkurse kviečiami gerai besimokantys vienuolikto-
kai. Po studijų moksleiviams suteikiamas tarptautinio bakalau-
reato sertifikatas, atitinkantis brandos atestatą. 

Studentų mokymo ir pragyvenimo išlaidas finansuoja koledžai, 
tačiau dalį lėšų turi skirti patys būsimi koledžų moksleiviai, jų 
tėvai ar VšĮ „Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinis komitetas“. 
Todėl siekdama, kad nė vienam konkurso laimėtojui nesutruk-
dytų finansiniai sunkumai, TEO skyrė tris stipendijas. Šios sti-
pendijos padės gabiems vaikams efektyviai studijuoti, net jei 
jie negali sulaukti materialinės paramos iš namų. Taip pat TEO 
skyrė lėšų projekto administravimo išlaidoms padengti.

Trečius metus VšĮ „PROFAT“ ir Lietuvos verslo lyderių rengia-
mas Tarptautinis jaunimo verslumo konkursas „Profas“ tampa 
vis populiaresne bendravimo tarp verslo atstovų ir studentų 
forma. 2007 m. antrą kartą prie šios iniciatyvos prisidėjo ir TEO 
– skyrė šiam unikaliam projektui finansinę paramą, be to, ben-
drovės atstovai buvo pakviesti dalyvauti jaunimo verslo idėjų 
vertinimo komisijoje. 
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Krepšinio kamuolį laikančią ranką 
simbolizuojančioje įspūdingo dydžio 
skulptūroje, kurią sukūrė žymus 
Lietuvos skulptorius ir dailininkas 
Tadas Gutauskas, iškaltos 37 krepšinio 
aikštelėje labiausiai pasižymėjusių 
sportininkų bei jų trenerių pavardės.

Rinkti ir balsuoti internetu už iškiliausius 
šalies krepšininkus, taip prisidedant 
prie skulptūros kūrimo ir tampant jos 
bendraautoriais, galėjo kiekvienas 
Lietuvos gyventojas. Išrinktųjų – 24 
krepšininkų vyrų, 8 krepšininkių ir 
5 trenerių – pavardės įamžintos ant 
skulptūros kolonų. Kas ketverius metus 
skulptūroje bus iškalamos naujos 
krepšininkų pavardės ir Lietuvos 
krepšinio istorijai reikšmingi įvykiai, 
todėl savo vertės ji nepraras ir ateityje.

KULTŪRA ■

2007 m. TEO tęsė kai kurių didelių kultūros festivalių ir renginių 
rėmimą. Penktus metus iš eilės įmonė parėmė Tarptautinį mo-
dernaus šokio festivalį, kurį rengia Kauno šokio teatras „Aura“. 
Pastaraisiais metais šis festivalis įgijo didžiulį tarptautinį pripa-
žinimą, jame pristatomos pasaulinės premjeros. 2007 metais 
bendrovė mecenavo vieną didžiausių vasaros kultūros rengi-
nių – festivalį „Palangos vasara“. Jo renginiuose apsilankė per 
100 000 Lietuvos gyventojų ir svečių. TEO remiamas Valstybinis 
Vilniaus mažasis teatras 2007 m. toliau plėtojo spektaklių vai-
kams programą. 

2007 m. rugsėjį Lietuvos dizainerių grupė Vilniuje surengė 
originalią akciją „Dizaineriai už ekologiją“. Jos metu kiekvienas, 
atsinešęs 20 polietileninių maišelių, galėjo juos iškeisti į garsių 
Lietuvos dizainerių sukurtus firminius krepšius iš ekologiškos 
medžiagos (perdirbto popieriaus, medvilnės ir lino). 

Šia akcija miestų gyventojams norėta parodyti, kokiu šiukšlynu 
gali virsti šalies miestai, jei šiukšlinsime ir nesusimąstysime apie 
gamtai daromą žalą. Tokiai minčiai pritaria ir TEO, prisidėjusi prie 
akcijos ir parėmusi šią iniciatyvą – ant dizainerių kurtų originalių 
krepšių puikavosi ZEBRA (TEO interneto paslaugų) logotipas. 

Nemokamas kultūros leidinys „Pravda“ 2008 m. sausį trečią kartą 
įteikė prizus geriausiems praėjusių metų naujokams. „Gala“ 
festivalis, nurungęs 6 nominantus, laimėjo „Geriausio naujoko 
kine 2007“ kategorijoje. „Pravda“ surengtuose apdovanojimuose 
šiemet balsavime dalyvavo beveik 65 000 dalyvių.

2007 m. vasarį šalies kino teatruose pradėtas rodyti filmas 
„Nuodėmės užkalbėjimas“, kurio autoriai – Algimantas Puipa ir 
rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Filmo scenarijus paremtas „bestse-
leriu“ tapusiu J. Ivanauskaitės romanu „Ragana ir lietus“, jame 
taip pat atgyja ir kitų nacionalinės premijos laureatės romanų 
„Placebas“ bei „Sapnų nublokšti“ motyvai. „Nuodėmės užkalbė-
jimas“ – svarbus įvykis lietuviškam kinui. TEO parėmė šio kino 
filmo pastatymą.

2007 m. lapkritį startavusio naujo „GALA“ kino festivalio mece-
natu tapo TEO, kurio teikiamos paslaugos – skaitmeninės te-
levizijos GALA – vardas tapo šio projekto pavadinimo dalimi. 
Festivalio organizatorių nuomone, skaitmeninę televiziją GALA 
ir naująjį festivalį sieja kokybiškas turinys ir dėmesys kino mė-
gėjams.

2007 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje buvo iškilmingai atidengta 
skulptūra Lietuvos krepšiniui. Skulptūra buvo sukurta įgyven-
dinant projektą „Tiems, kuriais didžiuojamės“, kurio vienas iš 
mecenatų – TEO.

2007 m. TEO Kaune veikiančiam Ryšių istorijos muziejui išlaiky-
ti ir eksponatams atnaujinti skyrė apie 300 tūkst. litų. Muziejuje 
kaupiami nuo XVI a. Lietuvos ir pasaulio komunikacijos plėtrą 
atskleidžiantys pašto, radijo, telegrafo, telefono, informatikos 
eksponatai, dokumentinė medžiaga apie ryšio priemonių isto-
riją. Šie eksponatai reikšmingi ne tik Lietuvai, bet ir visai Rytų 
Europai.

SOCIALINIAI PROJEKTAI ■

Jau trejus metus tęsiasi TEO ir VšĮ „Paramos vaikams centras“ 
draugystė. „Paramos vaikams centras“ Lietuvoje organizuoja 
gilias tradicijas pasaulyje turinčią programą „Big Brothers Big 
Sisters“, kviečiančią suaugusiuosius laisvu laiku pabendrauti su 
psichologinę krizę išgyvenančiais ir sunkumų turinčiais vaikais, 
padėti jiems įveikti negandas ir suprasti, kokia didelė yra drau-
gystės galia.

TEO parama suteikia galimybių pakviesti daugiau vaikų daly-
vauti programoje „Big Brothers Big Sisters“, organizuoti įvairius 
renginius ir šventes, stovyklas, taip pat atkreipti visuomenės 
dėmesį į programą ir jos siūlomą pagalbą bėdoje esančiam vai-
kui. 2007 m. 30 000 litų „Paramos vaikams centrui“ paaukojo 
TEO darbuotojai.
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„Vaikų linijos” vykdoma kampanija „Nustok tyčiotis” sulaukė 
ir šalyje dirbančių diplomatų, visuomenės veikėjų dėmesio. 
2007 m. sausio 27 d. „Vaikų linijos” vadovui Robertui Povilaičiui 
buvo įteiktas Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę” 2006 m. 
tolerancijos žmogaus apdovanojimas. 

2007 m. atsinaujino ir stipriai išsiplėtė „Jaunimo linijos“ 
konsultavimo internetu programa „Draugo laiškai“. Nuo šiol 
atsakoma į visus gaunamus laiškus vidutiniškai per 12 valandų. 
Per mėnesį jų gaunama apie 150. Viena mergina atsiliepimų 
skiltyje paliko tokią žinutę: „Atrodo, kad rašai tokias nesąmones 
ir niekam nebus įdomu, nes tai ne jų bėdos, bet tik čia tegaunu 
pagalbą, kurios negali pasiūlyt kiti“.

Įdomu tai, jog krepšinio aikštelių dangos pagamintos iš akrilo, 
kuriam gaminti naudojamos gumos granulės iš perdirbtų senų 
automobilių padangų.

2007 m. „Jaunimo linijos“ savanoriai, dirbantys Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje, atsakė beveik į 100 000 skambučių iš visos Lietu-
vos. Savanoriams dažnai tenka padėti žmonėms, galvojantiems 
apie savižudybę – kasdien sulaukiama kelių tokių skambučių.

2007 m. bendrovė toliau rėmė knygų Brailio raštu leidybą. Re-
miama TEO, VšĮ „Brailio knyga“ išleido dar vieną populiariosios 
knygų serijos apie Harį Poterį dalį – „Haris Poteris ir Ugnies tau-
rė“, taip pat pradėta knygos „Haris Poteris ir Netikras princas“ 
leidyba. Tad regėjimo negalią turintys vaikai galės džiaugtis vi-
somis į lietuvių kalbą iki šiol išverstomis rašytojos J.K. Rowling 
knygomis apie jaunąjį burtininką. Remiant TEO, Brailio raštu 
taip pat buvo išleistos knygos V. Račicko „Geriausias draugas“ ir 
V. Drėmos „Dingęs Vilnius“.

BENDRUOMENIŲ RĖMIMAS ■

Aktyviai dalyvaudama visuomenės gyvenime TEO kuria ryšius 
su vietinių bendruomenių gyventojais. 2007 m. bendrovė pa-
rėmė 60 kultūros projektų bendruomenėse, miestų ir miestelių 
švenčių, kitų bendruomeninių iniciatyvų. Ypač daug dėmesio 
skirta šventėms, turinčioms unikalias, miestelių kultūrinį ar is-
torinį išskirtinumą atspindinčias tradicijas. 

Bendradarbiaudama su miestų savivaldybėmis TEO pradėjo 
įgyvendinti vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo projektą, ku-
rio metu 21 Lietuvos mieste atnaujintos lauko krepšinio aikšte-
lės – pakeistos ar renovuotos dangos, stovai, įrengtos lentos ir 
lankai.

Klaipėdoje, Druskininkuose, Joniškyje 
ir Marijampolėje. Krepšinio aikštelių 
renovacijos projektu bendrovė siekia 
prisidėti prie vietos bendruomenių 
gyvenimo, aktyvios ir sveikos 
gyvensenos ir ypač  vaikų užimtumo 
skatinimo. Lauko krepšinio aikštelės 
pasirinktos tokiose vietose, kur būtų 
efektyviai išnaudojamos – daugelyje 
jų dienos metu žaidžia mokyklų 
moksleiviai, o po pamokų – aplinkinių 
gyvenamųjų namų gyventojai.

2007 m. spalį moksleiviai jau 
turėjo galimybę žaisti atnaujintose 
krepšinio aikštelėse Panevėžyje, 
Anykščiuose, Kelmėje, Tauragėje, 

SPORTAS IR SVEIKOS GYVENSENOS  ■
 SKATINIMAS

TEO 2007 m. buvo didžiausia Vilniaus moterų krepšinio koman-
dos TEO rėmėja. 

TEO – tai stipriausia moterų krepšinio komanda Baltijos regio-
ne ir viena pajėgiausių Europoje. 2007 m. krepšininkės dešimtą 
kartą nugalėjo šalies moterų krepšinio lygos pirmenybėse, aš-
tuntą sezoną iš eilės laimėjo Baltijos moterų krepšinio lygoje. 
Tai vienintelė Lietuvos komanda, žaidžianti prestižiniame Euro-
pos moterų krepšinio turnyre Eurolygoje. 

Siekdama paskatinti populiariausio Lietuvos kurorto poilsiau-
tojus ilsėtis aktyviai ir turiningai leisti atostogas, bendrovė jau 
antrą kartą Palangoje, paplūdimyje, 2007 m. vasarą įsteigė  
ZEBRA klubą, kuris tapo aktyvaus poilsio zona.

2007 m. pagalbos telefonu ir internetu buvo inicijuotos ir įgy-
vendintos įvairios kampanijos „Nustok tyčiotis“ idėjos.

Kiekvieną rytą „ZEBRA Sport“ instruktoriai poilsiaujančius 
žmones ragino pradėti dieną sveikatingumo mankšta, o po 
pietų – prisidėti prie fiestos, kurios metu buvo žaidžiami judrūs 
paplūdimio žaidimai: mažasis futbolas, paplūdimio tinklinis, 
įvairios estafetės.

ZEBRA klube veikė spartusis belaidis internetas. Klubo lankytojai 
galėjo nemokamai pasitikrinti elektroninį paštą, naršyti 
internete ir skaityti karščiausias naujienas.
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VADOVYBĖ IR BENDROVĖS VALDYMAS

Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Ben-
drovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

GENERALINIS DIREKTORIUS

ATLYGINIMŲ KOMITETASAUDITO KOMITETAS VALDYBA

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendro-
vės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo 
kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdy-
bai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuoto-
jams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti 
akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos 
pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinki-
mo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakar-
totinio 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 dokumen-
to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuoti-
niame 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 at-
lyginimą, 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 orga-
nizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Generalinio direkto-
riaus 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 ak-
cininkų susirinkimas nusprendė atšaukti iš Bendrovės valdybos 
visus valdybos narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hy-
yrynen, Brita Hanberger, Gert Tiivas, Gintautą Žintelį ir Valdo 
Kalm. 

Akcininkai į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai 
(dvejiems metams) išrinko didžiausio TEO LT, AB akcininko 
„Amber Teholding A/S“ pasiūlytus kandidatus: Jörgen Latte, 
Anders Gylder, Ove Alm, Joakim Sundström ir Björn Lindegren 
bei Matti Hyyrynen ir Gert Tiivas, kuriuos per „Amber Telehol-
ding A/S“ pasiūlė „East Capital“.

Gert Tiivas nuo 2008 m. balandžio 28 d. atsistatydino iš Ben-
drovės valdybos.
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(2007 m. gruodžio 31 d. duomenys)

VALDYBA ■

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 pirmininkas.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio 
ryšio paslaugų verslo srities Finansų 
direktorius
 
„Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų 
tarybos pirmininkas; „Lattelecom SIA“ 
(Latvija) stebėtojų tarybų pirmininko 
pavaduotojas; „AS Eesti Telekom” (Estija) 
stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narys; 
„Infonet Svenska AB“ (Švedija), „TeliaSonera 
Sverige Net Fastigheter AB“ (Švedija), 
„TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija), 
„Telia Electronic Commerce AB“ (Švedija), 
„Telia Lithuania AB“ (Švedija), „Adminson 
AB“ (Švedija), „Amber Teleholding A/S“ 
(Danija) ir „Tilts Communications A/S“ 
(Danija) valdybų pirmininkas; „Telia 
Pensionfund” (Švedija), „TeliaSonera 
International Carrier AB“ (Švedija), 
„TeliaSonera Försäkring AB“ (Švedija), „Stofa 
A/S“ (Danija) ir „NextGenTel Holding ASA“ 
(Norvegija) valdybų narys; „Avnos AB“ 
(Švedija) valdybos nario pavaduotojas.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę 
įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), 
kuri pasiūlė Jörgen Latte į TEO LT, AB 
Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB 
akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo 
ir 62,94 proc. balsų. 

Jörgen Latte TEO LT, AB akcijų neturi ir 
kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale 
nedalyvauja.

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. Nuo 2008 m. sausio 1 d. 
„TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) 
generalinis direktorius.

„Eesti Telekom” (Estija) stebėtojų tarybų 
narys ir Audito komiteto narys; „Elion 
Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybų 
narys, „Amber Teleholding A/S“ valdybos 
narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę 
įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), 
kuri pasiūlė Anders Gylder į TEO LT, AB 
Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB 
akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo 
ir 62,94 proc. balsų. 

Anders Gylder TEO LT, AB akcijų neturi ir 
kitų Lietuvos įmonių veikloje bei 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

„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos 
narys; „Telia Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGen 
Tel Holding ASA“ (Norvegija) valdybų narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę 
įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), 
kuri pasiūlė Ove Alm į TEO LT, AB Valdybą, 
valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai 
sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 
proc. balsų. 

Ove Alm TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų 
Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale 
nedalyvauja.
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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 viceprezidentas. 

„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos 
narys ir Audito komiteto narys; „Sergel 
Kredittjanster AB“ (Švedija) valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę 
įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), 
kuri pasiūlė Joakim Sundström tte į TEO LT, 
AB Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB 
akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo 
ir 62,94 proc. balsų. 

Joakim Sundström TEO LT, AB akcijų neturi 
ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei 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

„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų 
tarybos narys; Švedijos įmonių „TeliaSonera 
Network Sales AB“, „TeliaSonera 
International Carrier AB“, „TeliaSonera 
Sverige Asset Finance AB“, „TeliaSonera 
Skanova Access AB“, „TeliaSonera Net 
Fastigheter AB“, „Telia Electronic Commerce 
AB“ ir „Telia Lithuania AB“ valdybų narys bei 
„Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos 
narys ir generalinis direktorius.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę 
įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), 
kuri pasiūlė Björn Lindegren į TEO LT, AB 
Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB 
akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo 
ir 62,94 proc. balsų. 

Björn Lindegren TEO LT, AB akcijų neturi ir 
kitų Lietuvos įmonių veikloje bei 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 
pirmininkas.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
Vilniaus atstovybės vadovas ir atsakingas 
už banko veiklą trijose Baltijos šalyse.

„East Capital“ (Švedija), kuri pasiūlė Matti 
Hyyrynen į TEO LT, AB Valdybą, 2007 m. 
gruodžio 31 d. turėjo 18 601 390 TEO LT, AB 
akcijų ir 1 398 965 TEO LT, AB tarptautinius 
depozitoriumo pakvitavimus. Tai sudaro 4 
proc. akcinio kapitalo ir 4,20 proc. balsų. 

Matti Hyyrynen TEO LT, AB akcijų neturi ir 
kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale 
nedalyvauja.

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 Explorer AB“ (Švedija) generalinis direktorius.

„Baltika AS“ (Estija), „AVEC Asset Management AS“ (Estija), „Cantik Enterprises Ltd“ (Ukraina), 
„Pervomayskaya Zarya Ltd“ (Rusijos Federacija), „JSC Open Investments“ (Rusijos Federacija), „RURIC 
AB“ (Švedija), „AVEC Baltic Property Fund AB“ (Švedija), „Henryland Ltd.“ (Ukraina), „East Capital Explorer 
Investments” (Švedija) ir „East Capital Power Utilities Fund“ (Švedija).

„East Capital“ (Švedija), kuri pasiūlė Gert Tiivas į TEO LT, AB Valdybą ir yra susijusi su „East Capital 
Explorer“, 2007 m. gruodžio 31 d. turėjo 18 601 390 TEO LT, AB akcijų ir 1 398 965 TEO LT, AB tarptautinius 
depozitoriumo pakvitavimus. Tai sudaro 4 proc. akcinio kapitalo ir 4,20 proc. balsų. 

Gert Tiivas TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
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(2007 m. gruodžio 31 d. duomenys)

VADOVYBĖ ■

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). 
Nuo 2007 m. studijuoja Vienos Ekonomikos ir verslo administravimo universitete, Verslo administravimo 
magistro studijos.

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Voicecom“ valdybos pirmininkas, Norvegijos ne gyvybės draudimo 
įmonės „Gjensidige Forsikring BA“ antrinės įmonės „AAS Gjensidige Baltic” valdybos pirmininko 
pavaduotojas, 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.

Darius Gudačiauskas 
(g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Pardavimo ir klientų aptarnavimo 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. 

TEO LT, AB antrinės įmonės 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.

Generalinis direktorius

Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas  
ir generalinio direktoriaus pavaduotojas

Nerijus Ivanauskas 
(g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Paslaugų plėtros ir 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. 

Nuo 2008 m. sausio 4 d. TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ valdybos 
narys ir generalinis direktorius.

TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovas  
ir generalinio direktoriaus pavaduotojas
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Darius Didžgalvis 
(g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina Bendrovės Tinklo 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. 

TEO LT, AB antrinių įmonių UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ 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.

Tinklo technologijų 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. 

TEO LT, AB antrinių įmonių UAB „Lintel“ ir UAB „Voicecom“ valdybų narys. Švedijos prekybos rūmų 
Lietuvoje valdybos pirmininkas. 

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.

Finansų tarnybos vadovas  
ir generalinio direktoriaus pavaduotojas
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PAGRINDINIAI SKYRIAI ■

Kastytis Kmitas, 
Vidaus audito skyriaus direktorius 

Eglė Gudelytė-Harvey, 
Korporatyvinio administravimo ir 
teisės reikalų skyriaus direktorė

Giedrius Vegys, 
Rizikų valdymo skyriaus direktorius

Vytautas Valionis, 
Strateginės plėtros ir tyrimų 
skyriaus direktorius

Edis Kasperavičius, 
Personalo skyriaus direktorius

Valdas Kaminskas, 
Korporatyvinės komunikacijos 
skyriaus direktorius

GENERALINIO DIREKTORIAUS PATARĖJAS ■

Ugnius Trumpa, 
Patarėjas korporatyvinės  
strategijos klausimais
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PARDAVIMŲ IR KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA ■

Aleksandr Samuchov, 
Verslo sprendimų departamento 
direktorius

Renaldas Radvila, 
Procesų ir kokybės valdymo 
departamento direktorius

Vytautas Bučinskas, 
Pardavimų plėtros departamento 
direktorius

Raimondas Geleževičius, 
Vilniaus regiono centro direktorius

Arnoldas Žukauskas, 
Operatorių verslo departamento 
direktorius

Loreta Ivašauskienė, 
Kauno regiono centro direktorė

Larijus Lapinskas, 
Klaipėdos regiono centro 
direktorius

Arvydas Murza, 
Šiaulių regiono centro direktorius

Rimantas Misevičius, 
Panevėžio regiono centro 
direktorius
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PASLAUGŲ PLĖTROS IR RINKODAROS TARNYBA ■

Nerilė Mažeikienė, 
Paslaugų plėtros 
departamento direktorė

Andrius Danilaitis, 
Rinkos segmentų 
departamento direktorius

Daiva Jakštienė, 
laikinai einanti Reklamos 
departamento direktorės 
pareigas

Mantas Katinas, 
Interneto turinio plėtros 
departamento direktorius

Aleksas Naudžiūnas, 
Tinklo plėtros ir valdymo 
departamento direktorius

Haroldas Šulčinskas, 
Tinklo eksploatavimo 
departamento direktorius

Gintaras Monkevičius, 
Informacinių technologijų 
departamento direktorius

TINKLO TECHNOLOGIJŲ TARNYBA ■

FINANSŲ TARNYBA ■

Aldona Galdikaitė, 
Ekonomikos departamento 
direktorė, UAB „Voicecom“ direktorė

Dzintra Tamulienė, 
Apskaitos departamento direktorė
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Remigijus Šeris, 
UAB „Lintel“ direktorius

Saulius Markūnas, 
UAB „Baltic Data Center“ 
direktorius

Vygintas Jasiulis, 
UAB „Kompetencijos ugdymo 
centras“ direktorius

Arvydas Tamašauskas, 
VšĮ „TEO sportas“ direktorius

ANTRINĖS ĮMONĖS ■

2008 m. balandžio 1 d. galiojusi valdymo struktūra ir darbuotojai.
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TEO AKCIJOS IR AKCININKAI

TEO akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios 
vertės paprastųjų vardinių akcijų. 

38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos akcijos, kurioms ne-
suteikiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotinia-
me akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skai-
čius yra 776 817 518.

Nuo 2000 m. Bendrovė vykdo Tarptautinių depozitoriumo 
pakvitavimų programą. Vienas pakvitavimas atitinka 10 pa-
prastųjų vardinių akcijų. 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 
55 390 530 akcijų pagrindu buvo išleisti 5 539 053 tarptautiniai 
depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 6,80 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo.

2007 m. išmokėti rekordiniai 
dividendai – 202 mln. litų 
arba 0,26 lito vienai akcijai.

      2007 12 31

Paprastosios vardinės akcijos 89,50% 89,93% 90,66% 91,30% 93,20%
Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai 10,50% 10,07% 9,34% 8,70% 6,80%

AKCININKAI ■

Pagrindinis TEO akcininkas yra didžiausia Šiaurės ir Baltijos ša-
lių telekomunikacijų įmonė – „TeliaSonera AB“, netiesiogiai per 
savo antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ valdanti 60 proc. 
Bendrovės akcijų.

Nuo 2007 m. rugsėjo nuosavos akcijos priklauso TEO LT, AB, ku-
rias ji perėmė iš savo antrinės įmonės UAB „Lintel“. Nuosavos 
akcijos buvo įsigytos viešo akcijų pardavimo metu 2000 metais. 
2007 m. pabaigoje TEO LT, AB turėjo 12 698 412 paprastųjų var-
dinių akcijų ir 2 539 683 tarptautinius depozitoriumo pakvitavi-
mus, t.y. 4,67 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

2007 m. valstybė, atlygindama Lietuvos piliečiams už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą Bendrovės akcijomis, sumažino 
savo kapitalo dalį nuo 1,66 proc. (2006 m. gruodžio 31 d.) iki 
1,57 proc. (2007 m. gruodžio 31 dieną).

Švedijos investicijų fondas „East Capital“ taip pat sumažino 
savo dalį Bendrovės kapitale nuo 5,57 proc. 2007 m. pradžioje 
iki 4 proc. 2007 m. pabaigoje. 

Kiti daugiau nei 14 tūkst. Bendrovės akcininkų valdo 29,76 
proc. akcijų.

TEO elektroninių ryšių rinkos dalys pagal 2007 m. ketvirtojo ketvirčio pajamas (proc.)

TEO LT, AB kapitalo struktūra (proc.)

89,50

89,93

90,66

91,30

93,20

10,50

10,07

9,34

8,70

6,80

Paprastosios vardinės akcijos

Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai

2006 12 31

2007 03 31

2007 06 30

2007 09 30

2007 12 31

250 50 75 100

Šalis Akcininkų Akcijų skaičius TEO kapitalo 
   skaičius  dalis (%)

Danija 1 488 947 656 60,00%
Lietuva 13 987 129 869 881 15,94%
Estija 10 73 463 497 9,01%
JAV* 33 65 873 870 8,08%
Švedija 13 43 773 672 5,37%
Didžioji Britanija 12 4 004 763 0,49%
Islandija 3 2 554 138 0,31%
Pietų Korėja 2 2 115 100 0,26%
Latvija 11 1 919 022 0,24%
Suomija 8 690 507  0,08%
Vokietija 5 689 241 0,08%
Prancūzija 2 593 100 0,07%
Kaimanų salos 1 162 352 0,02%
Norvegija 2 51 646 0,01%
Slovėnija 1 34 500 0,00%
Italija 4 32 388 0,00%
Šveicarija 2 28 029 0,00%
Rusija 3 25 401 0,00%
Graikija 4 18 670 0,00%
Olandija 1 18 000 0,00%
Baltarusija 2 14 400 0,00%
Australija 1 12 500 0,00%
Liuksemburgas 1 7 610 0,00%
Kinija 1 5 250 0,00%
Airija 4 3 850 0,00%
Lenkija 1 3 000 0,00%
Austrija 1 430 0,00%
Argentina 1 287 0,00%
  14 117 814 912 760 100,00%

TEO LT, AB akcininkų sudėtis pagal akcininkų 
rezidavimo šalis (2007-12-31 duomenys) 

PASTABA. Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programos bankas 
depozitoriumas yra registruotas JAV.

TEO LT, AB akcininkai 2007 m. gruodžio 31 d.

Kiti akcininkai 29,76%

Lietuvos valstybė 1,57%

Nuosavos akcijos 4,67%

„Amber Teleholding A/S“  
(Danija) 60,00%

„East Capital Asset Management“  
(Švedija) 4,00%
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  Akcininkų Akcijų skaičius TEO kapitalo 
   skaičius  dalis (%)

Fiziniai asmenys 13 837 80 671 699 9,90%

Juridiniai asmenys 101 16 143 450 1,98%

Bankai ir finansų institucijos 11 13 351 575 1,64%

Valstybė, atstovaujama 
VĮ Valstybės turto fondo 1 12 442 855 1,53%

Draudimo įstaigos 16 3 445 183 0,42%

Investiciniai fondai 9 3 161 938 0,39%

Valstybė, atstovaujama  
Valstybinės mokesčių 
inspekcijos 3 362 630 0,04%

Finansų maklerių įmonės 9 290 551 0,04%

  13 987 129 869 881 15,94%

Lietuvoje registruotų TEO LT, AB akcininkų struktūra 
(2007-12-31 duomenys) 

PREKYBA TEO AKCIJOMIS ■

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių 
biržos (VVPB) Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (VVPB simbo-
lis – TEO1L), o TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais 
prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje (LSE simbo-
lis – TEOL).

2007 m. prekybai TEO akcijomis daug 
įtakos turėjo tendencijos pasaulio 
vertybinių popierių rinkose, todėl 
prekyba buvo nepastovi.

  2003-01-01 2007-12-31 Pokytis (%)

■ Indeksas „OMX Vilnius“ 84,78 514,23 506,55

■ Indeksas „OMX Nordic 40“ 633,37 1 264,78 99,69

■ TEO LT, AB akcijos kaina 0,95 LTL 2,37 LTL 149,47

TEO LT, AB akcijos kainos ir Vilniaus vertybinių popierių 
biržos indeksų pokytis 2003-2007 m.
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Prekyba Bendrovės akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje 2003-2007 m.
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Prekyba TEO akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje

Atidarymo kaina (LTL) 2,77 2,71 - - 0,91

Didžiausia kaina (LTL) 3,08 2,80 2,85 2,36 1,74

Mažiausia kaina (LTL) 2,16 2,10 2,15 1,56 0,83

Vidutinė kaina (LTL) 2,54 2,40 2,41 1,91 1,32

Paskutinė kaina (LTL) 2,37 2,76 2,71 2,15 1,57

Apyvarta (vnt.) 197 630 335 132 841 063 83 526 590 71 877 806 46 444 633

Apyvarta (mln. LTL) 502,85 318,32 201,68 136,34 61,41

Kapitalizacija (mln. LTL) 1 931,34 2 249,16 2 208,41 1 752,06 1 279,41

  2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

Palyginti su 2006 m. duomenimis, prekyba TEO tarptautiniais depozitoriumo 
pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje 2007 m. buvo neaktyvi, nes vis 
daugiau pakvitavimų yra keičiama į paprastąsias akcijas, kuriomis prekiaujama Vilniaus 
vertybinių popierių biržoje.

Prekyba TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje

Prekyba Bendrovės tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje 2003-2007 m.

Didžiausia kaina (JAV dol.) 12,00 10,60 9,82 8,50 5,50

Mažiausia kaina (JAV dol.) 8,83 7,70 7,45 5,26 2,65

Paskutinė kaina (JAV dol.) 10,04 10,60 9,30 8,50 5,50

Apyvarta (vnt.) 2 590 357 4 203 108 2 226 190 1 940 320 2 892 798

Apyvarta (mln. D. Britanijos svarų) 13,02 19,09 17,56 7,82 6,10

  2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.
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EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ  ■
SUSIRINKIMAS

Eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas vyks 2008 m. 
balandžio 29 d., antradienį, 13 val. TEO LT, AB centrinėje būsti-
nėje, Savanorių pr. 28, Vilniuje, Lietuvoje.

Asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkais visuotinio akcinin-
kų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos – 2008 m. balandžio 
22 d. – pabaigoje, turės teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
akcininkų susirinkime. 

Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia vieną balsą 
visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės akcinį kapitalą 
sudaro 814 912 760 paprastųjų vardinių vieno lito nominalios 
vertės akcijų. 38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos ak-
cijos, kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nu-
statytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame 
akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius 
yra 776 817 518.

Pagal TEO LT, AB tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų pro-
gramą, vienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas atitin-
ka 10 paprastųjų vardinių akcijų. Programos bankas depozito-
riumas – „Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, 
Niujorkas, NY 10005, JAV.

DIVIDENDAI ■

Dividendai bus mokami tiems akcininkams, kurie eilinio visuo-
tinio akcininkų susirinkimo dieną − 2008 m. balandžio 29 d. − 
buvo Bendrovės akcininkai. 

Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos taisyklės numato, 
kad nuosavybės teisė į vertybinius popierius, perleidžiamus 
pagal centrinės rinkos sandorius, pereina atsiskaitymo už cen-
trinės rinkos sandorius dieną, tai yra trečią dieną po sandorio. 
Prekyba TEO LT, AB akcijomis Vilniaus vertybinių popierių bir-
žos centrinėje rinkoje bus sustabdyta 2008 m. balandžio 29 d. 
13 val., t.y. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad 
dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo 
dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Remiantis Lietuvos 
įstatymais, dividendai už 2007 metus bus apmokestinami, tai-
kant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, jei įstatymai nenu-
mato išimčių.

INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

FINANSINĖS ATASKAITOS ■

2007 metų TEO LT, AB metinę ataskaitą anglų ir lietuvių kalbo-
mis, taip pat kitas Bendrovės finansines ataskaitas ir praneši-
mus spaudai galima rasti internete adresu: www.teo.lt.

2008 metais TEO įmonių grupės veiklos rezultatus planuojama 
skelbti tokia tvarka:
 - balandžio 17 d. – 2008 m. 3 mėnesių tarpinė 

konsoliduota finansinė atskaitomybė; 
 - liepos 21 d. – 2008 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota 

finansinė atskaitomybė; 
 - spalio 15 d. – 2008 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota 

finansinė atskaitomybė.

ANALITIKAI  ■

2007 metų Bendrovės akcijų vertę analizavo šie bankai ir 
finansų maklerių įmonės:

DnB NORD „Hansabank Markets“ 
Tel. +370 5 239 3776 Tel. +370 5 268 4395

 
„Orion Securities“ EVLI Group 
Tel. +370 5 239 2158 Tel. +372 640 5700

 
SEB Enskilda „Žabolis ir partneriai“ 
Tel. +370 5 268 1237 Tel. +370 5 266 1259

RYŠIAI SU INVESTUOTOJAIS ■

Darius Džiaugys, 
Korporatyvinės komunikacijos skyriaus
Informacijos sektoriaus vadovas
Tel. (8 5) 236 7878
El. paštas darius.dziaugys@teo.lt

GERIAUSI RYŠIAI SU INVESTUOTOJAIS  ■
LIETUVOJE

Spalį tarptautinis ryšių su investuotojais specialistams skirtas 
žurnalas „IR Magazine“ ketvirtą kartą iš eilės TEO pripažino ge-
riausiai ryšius su investuotojais palaikančia Lietuvos įmone.

Per antrą kartą OMX Vilniaus, Talino ir Rygos vertybinių po-
pierių biržų surengtus geriausiai rinkai informaciją atsklei-
džiančių rinkos dalyvių rinkimus TEO LT, AB antrą kartą pelnė 
pagrindinį apdovanojimą. Lietuvos telekomunikacijų įmonė 
buvo įvertinta kaip geriausia informaciją rinkai atskleidžianti 
Baltijos šalių bendrovė. Taip pat TEO antrą kartą išrinkta kaip 
geriausia informaciją rinkai atskleidusia Vilniaus biržos ben-
drove.

2007 m. Bendrovė išmokėjo akcininkams 201 973 tūkst. litų 
dividendų už 2006 metus arba 0,26 lito už vieną akciją. Re-
miantis įstatymais dividendai buvo mokami tiems akcinin-
kams, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną − 
2007 m. balandžio 26 d. − buvo Bendrovės akcininkai. 2007 
m. gegužės 23 d. dividendai visiems akcijų ir tarptautinių de-
pozitoriumo pakvitavimų turėtojams buvo išmokėti pinigais.
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TEO LT, AB
Savanorių pr. 28
LT-03501 Vilnius, Lietuva
Tel. 1511, (8 5) 262 1511
Faks. (8 5) 212 6665
www.teo.lt

UAB „Lintel“
J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97
LT-08222 Vilnius, Lietuva
Tel. 1808, (8 5) 236 8301
Faks. (8 5) 278 3322
www.lintel.lt

UAB „Baltic Data Center“
Žirmūnų g. 141
LT-09128 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 274 8360 
Faks. (8 5) 278 3399
www.bdc.lt

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
Palangos g. 4, III aukštas
LT-01117 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 274 8477
Faks. (8 5) 212 1569
www.kuc.lt

UAB „Voicecom“
Savanorių pr. 28
LT-03501 Vilnius, Lietuva
Tel (8 5) 236 7209
Faks. (8 5) 231 3860

VšĮ „TEO sportas“
Savanorių pr. 28
LT-03501 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 236 8790
Faks. (8 5) 231 3650
www.teobasket.lt

INFORMACIJA PASITEIRAUTI
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PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS DUOMENYS

PASTABA. Bendrovės valdyba 2008 m. kovo 13 d. pasiūlė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2008 m. balandžio 29 d., priimti 
sprendimą mokėti 0,25 lito 2007 m. dividendų. 

FINANSŲ RODIKLIAI 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

Pajamos (mln. Lt) 793 735 730 721 808

EBITDA (mln. Lt) 352 352 354 336 386

EBITDA marža (%) 44,4 47,9 48,5 46,6  47,8

Veiklos pelnas (mln. Lt) 185 158 106 45 (11)

Veiklos pelno marža (%) 23,4 21,6 14,5 6,2 (1,4)

Pelnas (nuostolis), neatskaičiavus pelno mokesčio (mln. Lt) 196 162 109 41 (38)

Laikotarpio pelnas (nuostolis) (mln. Lt) 163 131 84 34 (35)

Pelno marža (%) 20,5 17,8 11,5 4,7 (4,3)

Visas turtas (mln. Lt) 1 206 1 249 1 259 1 280 1 542

Akcininkų nuosavybė (mln. Lt) 1 071 1 110 1 104 1 121 1 136

Ilgalaikės investicijos (mln. Lt) 195 116 73 75 51

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

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,21 0,17 0,11 0,04 (0,05)

Išmokėti dividendai vienai akcijai (litais) 0,25* 0,26 0,16 0,13 0,06

Akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (litais) 2,37 2,76 2,71 2,15 1,57

SANTYKINIAI RODIKLIAI     

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 18,4 14,4 9,6 3,7 (0,8)

Vidutinė turto grąža (%) 15,7 12,6 8,3 3,3 (0,7)

Nuosavybės pelno norma (%) 15,3 11,8 7,5 2,9 (3,1)

Skolos koeficientas (%) (34,8) (26,9) (25,8) (8,7) 7,5

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,7 0,8 1,7 1,8 17,9

Bendras likvidumo koeficientas (%) 443,6 536,5 519,0 306,0 93,3

Turto apyvartumas (%) 67,0 58,6 57,5 51,2 47,3

Kapitalo ir turto santykis (%) 88,8 88,8 87,7 87,6 73,7

Dividendų išmokėjimo koeficientas (%) 119,3* 154,9 149,5 313,7 (134,6)

Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis 11,3 16,2 24,6 53,8 (31,4)

VEIKLOS RODIKLIAI     

Naudojamų fiksuotojo ryšio linijų skaičius 788 946 784 958 798 617 819 147 828 318

Linijų skaičius 100 gyventojų 23,4 23,2 23,5 23,9 24,0

Skaitmenavimo lygis (%) 94,0 93,9 93,5 92,7 91,2

Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, LAN, FTTH, WiFi) skaičius 258 552 180 774 104 798 50 199 25 085

Belaidžio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius 3 182 804 287 - -

IPTV paslaugų vartotojų skaičius 17 453 4 902 - - -

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 177 3 098 3 005 3 120 3 586
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Nepriklausomo auditoriaus išvada

TEO LT, AB akcininkams

Išvada apie finansinę atskaitomybę

Mes atlikome čia pridėtos, 5 – 51 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 2007 
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.

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 2007 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.

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



Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme 52 – 100 puslapiuose pateiktą Konsoliduotą metinį pranešimą už 2007 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant 
su 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituota finansine atskaitomybe.

UAB „PricewaterhouseCoopers” vardu

Christopher C. Butler
Partneris

Vilnius, Lietuvos Respublika
2008 m. kovo 21 d.

Ona Armalienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000008
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Patvirtinta Visuotinio metinio akcininkų 
susirinkimo 2008 m. balandžio     d.PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

 GRUPĖ BENDROVĖ

 Pastaba 2007 2006 2007 2006

Tęsiama veikla     

Pajamos 5 793 450 734 811 771 527 717 035
Kitos pajamos 6 4 056 4 367 35 231 44 783
Su darbuotojais susijusios sąnaudos  (160 564) (127 208) (132 235) (105 225)
Tinklų sujungimo sąnaudos  (119 460) (105 329) (119 460) (105 329)
Kitos veiklos sąnaudos 7 (171 638) (158 951) (192 196) (175 799)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės  
sumažėjimas 13 (166 696) (193 500) (159 559) (182 949)
Kitas grynasis pelnas (nuostoliai) 8 6 318 4 271 6 109 414
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas 21 - - - (1 015)
Veiklos pelnas  185 466 158 461 209 417 191 915
     
Finansinės veiklos pajamos  11 463 5 038 11 351 4 816
Finansinės veiklos sąnaudos  (782) (1 448) (768) (1 437)
Finansinės veiklos grynosios sąnaudos 9 10 681 3 590 10 583 3 379
     
Asocijuotų įmonių rezultato dalis 15 - 41 - -
Pelnas prieš apmokestinimą  196 147 162 092 220 000 195 294
Pelno mokestis 10 (33 317) (30 291) (31 833) (28 385)
Pelnas už metus iš tęsiamos veiklos    162 830 131 801 188 167 166 909
     
Nutraukta veikla     
 
Pelnas (nuostoliai) už laikotarpį iš nutrauktos veiklos 21 - (1 252) - -
Pelnas už metus  162 830 130 549 188 167 166 909
     
Priskirtinas:     
Bendrovės akcininkams  162 830 130 421 188 167 166 909
Mažumos daliai  - 128 - -
  162 830 130 549 188 167 166 909
     
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir  
sumažintas pelnas už Bendrovės akcininkams  
priskirtiną pelną (Lt vienai akcijai) 11 0.21 0.17 0.24 0.21

10–51 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

5–51 puslapiuose pateiktą finansinę atskaitomybę 2008 m. kovo 13 d. patvirtino Bendrovės valdyba ir jos vardu pasirašė  
Generalinis direktorius ir Finansų tarnybos vadovas:

Jan-Erik Elsérius
Finansų tarnybos vadovas

Arūnas Šikšta
Generalinis direktorius
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Patvirtinta Visuotinio metinio akcininkų 
susirinkimo 2008 m. balandžio     d.BALANSAS

 Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

 GRUPĖ BENDROVĖ

 Pastaba 2007 2006 2007 2006
TURTAS     
Ilgalaikis turtas     
Ilgalaikis materialusis turtas 13 657 962 637 930 617 172 599 988
Nematerialusis turtas 14 29 643 33 538 21 569 27 846
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 15 - - 31 739 31 739
Prekybos ir kitos gautinos sumos 17 3 166 4 951 3 166 10 951
  690 771 676 419 673 646 670 524
Trumpalaikis turtas     
Atsargos  4 943 8 154 4 879 8 056
Prekybos ir kitos gautinos sumos 17 121 691 254 953 124 776 251 044
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis  5 749 723 2 000 -
Investicijos laikomos iki išpirkimo 18 116 726 40 419 101 492 40 419
Investicijos, skirtos prekiauti 19 34 561 34 287 34 561 34 287
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 229 350 232 581 220 117 224 939
Turtas, skirtas parduoti 21 1 851 1 515 108 267
  514 871 572 632 487 933 559 012
Turto iš viso  1 205 642 1 249 051 1 161 579 1 229 536

NUOSAVYBĖ     
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės  
akcininkams     
Akcinis kapitalas 22 814 913 814 913 814 913 814 913
Nuosavos akcijos 22 (120 000) (120 000) (58 514) -
Įstatymo numatytas rezervas 23 81 499 81 499 81 499 81 499
Valiutų perskaičiavimo skirtumai  - (1) - -
Nepaskirstytas pelnas  294 167 333 301 197 298 211 104
  1 070 579 1 109 712 1 035 196 1 107 516
Mažumos dalis  - - - -
Nuosavybės iš viso  1 070 579 1 109 712 1 035 196 1 107 516

ĮSIPAREIGOJIMAI     
Ilgalaikiai įsipareigojimai     
Paskolos 25 6 809 7 764 6 809 7 764
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 26 9 530 17 481 6 064 13 635
Subsidijos 27 2 768 4 727 2 768 4 727
Ateinančio laikotarpio pajamos 24 1 900 2 634 1 244 1 885
  21 007 32 606 16 885 28 011
Trumpalaikiai įsipareigojimai     

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti  
įsipareigojimai 24 112 047 94 690 107 593 89 512
Pelno mokesčio įsipareigojimai  104 11 140 - 3 683
Paskolos 25 805 818 805 814
Atidėjimai 28 1 100 - 1 100 -
Įsipareigojimai susiję su turtu, skirtu parduoti 21 - 85 - -
  114 056 106 733 109 498 94 009
Įsipareigojimų iš viso  135 063 139 339 126 383 122 020

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso  1 205 642 1 249 051 1 161 579 1 229 536

Jan-Erik Elsérius
Finansų tarnybos vadovas

Arūnas Šikšta
Generalinis direktorius



TEO LT, AB
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

7

Patvirtinta Visuotinio metinio akcininkų 
susirinkimo 2008 m. balandžio     d.

Jan-Erik Elsérius
Finansų tarnybos vadovas

Arūnas Šikšta
Generalinis direktorius

Likutis 2006 m. sausio 1 d.  814 913 (120 000) 81 499 (21) 327 171 1 103 562 2 329 1 105 891
         
Valiutų perskaičiavimo skirtumai  - - - 20 - 20 - 20
Grynasis pelnas  - - - - 130 421 130 421 128 130 549
Pripažintų pajamų ir sąnaudų  
už 2006 m. iš viso  - - - 20 130 421 130 441 128 130 569
         
Išmokėti dividendai už 2005 m. 12 - - - - (124 291) (124 291) - (124 291)
Įsigyta mažumos dalis 31 - - - - - - (2 457) (2 457)
  - - - - (124 291) (124 291) (2 457) (126 748)
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.  814 913 (120 000) 81 499 (1) 333 301 1 109 712 - 1 109 712
         
Likutis 2007 m. sausio 1 d.  814 913 (120 000) 81 499 (1) 333 301 1 109 712 - 1 109 712
         
Valiutų perskaičiavimo skirtumai  - - - 1 9 10 - 10
Grynasis pelnas  - - - - 162 830 162 830 - 162 830
Pripažintų pajamų ir sąnaudų  
už 2007 m. iš viso  - - - 1 162 839 162 840 - 162 840
         
Išmokėti dividendai už 2006 m. 12 - - - - (201 973) (201 973) - (201 973)
Įsigyta mažumos dalis 31 - - - - - - - -
  - - - - (201 973) (201 973) - (201 973)
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.  814 913 (120 000) 81 499 - 294 167 1 070 579 - 1 070 579

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Priskirtina Bendrovės akcininkams

Nuosavy-
bės iš viso

Mažumos 
dalis

Valiutų 
perskai-
čiavimo 
rezervas Iš viso

Nepa-
skirstytas 

pelnas

Įstatymų 
numatytas 

rezervas
Nuosavos 

akcijos
Įstatinis 

kapitalas
Pasta-

ba

Nuosavy-
bės iš viso

Mažumos 
dalis

Valiutų 
perskai-
čiavimo 
rezervas Iš viso

Nepa-
skirstytas 

pelnas

Įstatymų 
numatytas 

rezervas
Nuosavos 

akcijos
Įstatinis 

kapitalas
Pasta-

ba

GRUPĖ

BENDROVĖ

Likutis 2006 m. sausio 1 d.  814 913 - 81 499 - 168 486 1 064 898 - 1 064 898
         
Išmokėti dividendai už 2005 m. 12 - - - - (124 291) (124 291) - (124 291)
Grynasis pelnas  - - - - 166 909 166 909 - 166 909
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.  814 913 - 81 499 - 211 104 1 107 516 - 1 107 516
         
Likutis 2007 m. sausio 1 d.  814 913 - 81 499 - 211 104 1 107 516 - 1 107 516
         
Išmokėti dividendai už 2006 m. 12 - - - - (201 973) (201 973) - (201 973)
Grynasis pelnas  - - - - 188 167 188 167 - 188 167
Nuosavos akcijos  - (58 514) - - - (58 514) - (58 514)
         
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.  814 913 (58 514) 81 499 - 197 298 1 035 196 - 1 035 196

10 – 51 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.
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 Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

 GRUPĖ BENDROVĖ

 Pastaba 2007 2006 2007 2006
Įprastinė veikla     
 
Pelnas už metus iš tęsiamos veiklos  162 830 131 801 188 167 166 909
Pelno mokestis 10 33 317 30 291 31 833 28 385
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 13 166 696 193 500 159 559 182 949
Dividendai gauti iš dukterinių įmonių 6 - - (30 800) (40 047)
Asocijuotų įmonių rezultato dalis 15 - (41) - -
Kitas pelnas ir nuostoliai 8 (6 318) (4 271) (6 109) (414)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai   901 - 59 -
Investicijų į dukterines įmones ir pardavimui  
skirto turto vertės sumažėjimas 21 - - - 1 015
Palūkanų pajamos  (15 440) (8 777) (15 703) (8 948)
Palūkanų sąnaudos 9 320 583 320 581
Kiti nepiniginiai sandoriai  153 59 135 51
     
 
     
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas  
(išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo  
ir pardavimo efektą):
    
Atsargos   3 211 (4 418) 3 177 (4 325)
Prekybos ir kitos gautinos sumos  (14 503) (17 076) (13 413) (15 048)
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  
bei ateinančių laikotarpių pajamos  7 621 3 085 8 381 4 981
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos  338 788 324 736 325 606 316 089
     
Sumokėtos palūkanos  (350) (576) (349) (593)
Gautos palūkanos  12 726 5 845 13 223 6 186
Sumokėtas pelno mokestis  (57 330) (41 393) (45 089) (33 476)
     
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos  293 834 288 612 293 391 288 206

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Patvirtinta Visuotinio metinio akcininkų 
susirinkimo 2008 m. balandžio     d.
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)
 Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

 GRUPĖ BENDROVĖ

 Pastabos 2007 2006 2007 2006

Investicinė veikla     
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas  (182 175) (91 692) (167 985) (91 370)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas    9 958 9 647 11 257 9 610
Pardavimui skirto turto pardavimas  2 016 71 842 5 -
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas  (260 000) (164 387) (245 000) (164 387)
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas  186 960 246 503 186 960 246 503
Dukterinių įmonių ir mažumos dalies įsigijimas  - (5 062) - (5 465)
Pardavimui skirto turto ir akcijų pardavimas   1 714 12 420 1 714 12 420
Suteiktos paskolos  (2 597) (150 000) (10 597) (150 700)
Grąžintos paskolos  150 000 - 156 084 41 416
Gauti dividendai  - 47 30 800 40 047
 
Grynieji pinigų srautai, panaudoti  
investicinėje veikloje  (94 124) (70 682) (36 762) (61 926)
    
     
 
Finansinė veikla     
Grąžintos paskolos  (968) (10 659) (964) (10 440)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai 12 (201 973) (124 291) (201 973) (124 291)
Išpirktos nuosavos akcijos   - - (58 514) -
     
Grynieji pinigų srautai, panaudoti  
finansinėje veikloje  (202 941) (134 950) (261 451) (134 731)
     
Pinigų ir pinigų ekvivalentų  
padidėjimas (sumažėjimas)  (3 231) 82 980 (4 822) 91 549
     
 
     
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas     
 
Metų pradžioje  232 581 149 601 224 939 133 390
Pinigų  ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  (3 231) 82 980 (4 822) 91 549
     
 
Metų pabaigoje 20 229 350 232 581 220 117 224 939
     

10 – 51 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

Jan-Erik Elsérius
Finansų tarnybos vadovas

Arūnas Šikšta
Generalinis direktorius
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FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

1 Bendroji informacija
 
 TEO LT, AB (toliau – Bendrovė) įregistruota kaip akcinė bendrovė 1997 m. birželio 16 d. 2006 m. gegužės 5 d. 

Bendrovė buvo pervadinta iš AB „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB. Bendrovė įsikūrusi Lietuvos sostinėje – Vil-
niuje. Bendrovės registruotas buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 
 Nuo 2000 m. birželio 16 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, o tarptautini-

ais depozitoriumo pakvitavimais (TDP), kurie padengti Bendrovės akcijomis, prekiaujama Londono vertybinių 
popierių biržoje.

 
 Bendrovės akcininkų struktūra 2007 m. gruodžio 31 d. buvo tokia: 
 
   Akcijų skaičius Valdoma dalis, % 
    
 „Amber Teleholding A/S“ (vadovaujanti patronuojanti  

įmonė – „TeliaSonera AB“)  488 947 656 60,00 
 TEO LT, AB (nuosavos akcijos, 22 pastaba) 38 095 242 4,67 
 „East Capital Asset Management“  32 591 040 4,00 
 Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybės turto fondo 12 442 855 1,53 
 Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės  

mokesčių inspekcijos  362 630 0,04 
 Kiti akcininkai (įskaitant TDP savininkus) 242 473 337 29,76 
    
   814 912 760 100,00 
 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu 

bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu „Dėl atlyginimo piliečiams už valstybės 
išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais“, 
Valstybės turto fondo turimos akcijos yra naudojamos piliečiams atlyginti už visuomeniniam naudojimui 
nusavintą nekilnojamąjį turtą.

 
 Pagrindinė Bendrovės veikla apima fiksuotos balso telefonijos, interneto prieigos, duomenų perdavimo, 

skaitmeninės televizijos ir IT paslaugų teikimą verslo ir privatiems klientams Lietuvos Respublikoje. 
 
 Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta 

didelę įtaką turinčiu operatoriumi 14-oje telekomunikacijos rinkų. Bendrovė ir UAB „Omnitel“ yra laikomos susi-
jusiomis, nes priklauso „TeliaSonera“ įmonių grupei, dėl to Bendrovė yra pripažinta didelę įtaką turinčiu opera-
toriumi ir skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.

 
 Žemiau nurodytos dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, ir asocijuotos 

įmonės:
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Teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei Kontaktų 
centro paslaugas. Iki 2007 m. rugsėjo UAB „Lintel“ turėjo 
Bendrovės nuosavų akcijų.

Ši dukterinė įmonė teikia informacijos technologijų 
infrastruktūros paslaugas Grupei ir trečiosioms šalims. 
Šiai dukterinei įmonei priklauso 100 proc. veiklos 
nevykdančios subdukterinės įmonės Latvijoje „Baltic 
Data Center SIA“ akcijų.

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo ir 
konsultacijų paslaugas.

UAB „Voicecom“ turi teisę teikti judriojo analoginio 
korinio radijo ryšio paslaugas, statyti ir eksploatuoti 
judriojo analoginio korinio (NMT-450 standarto) radijo 
ryšio nacionalinį tinklą. 2007 m. NMT-450 licencijos 
galiojimas buvo pratęstas iki 2008 m. spalio 31 d. 

Ši ne pelno organizacija remia moterų krepšinio komandą 
ir iki 2007 m. birželio valdė P. Lukšio g-vėje, Vilniuje, 
įsikūrusį sveikatingumo centrą.

2006 m. sausį Bendrovė įsigijo, o 2007 m. vasarį Bendrovė 
pardavė trečiajai šaliai 100 proc. „OOO Comliet-
Kaliningrad“ akcijų dalį (32 pastaba).

2006 m. sausį UAB „Comliet“ ir jai 100 proc. priklausanti 
dukterinė įmonė UAB „Comliet sprendimai“ Bendrovei 
pardavė joms priklausiusias atitinkamai 95 ir 5 proc. 
„OOO Comliet Kaliningrad“ (Kaliningrado sritis, Rusijos 
Federacija) akcijų dalis (žiūr. aukščiau).
2006 m. vasario 28 d. Bendrovė pardavė jai priklausiusias 
100 proc. UAB „Comliet“ akcijų, kuri specializuojasi 
išorinių teritorinių ir vidaus telekomunikacijų, taip pat 
kitų inžinerinių tinklų statyboje. Šis sandoris taip pat 
apėmė UAB „Comliet“ 100 proc. priklausiusios dukterinės 
įmonės UAB „Comliet sprendimai“ (Lietuva) pardavimą 
(32 pastaba). 

2005 m. lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. akcijų 
informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės 
UAB „MicroLink Lietuva“. 2006 m. kovą Bendrovė pardavė 
visas UAB „MicroLink Lietuva“ akcijas.

2005 m. lapkritį Bendrovė įsigijo 100 proc. akcijų IT 
mokymo paslaugas teikiančios įmonės UAB „Baltijos 
kompiuterių akademija“. 2006 m. kovą Bendrovė pardavė 
visas UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijas.

2006 m. kovą ši asocijuota įmonė buvo likviduota.

Dukterinė/ asocijuota  
įmonė

Įsteigimo  
šalis

2007 m.  
gruodžio 31 d.

2006 m.  
gruodžio 31 d.

Nuosavybės dalis, %

Veikla

UAB „Lintel“ Lietuva 100% 100%

UAB „Baltic Data  Lietuva 100% 100% 
Center“   

UAB „Kompetencijos Lietuva 100% 100%
ugdymo centras“  

UAB „Voicecom“ Lietuva 100% 100%

VšĮ „TEO Sportas“  Lietuva 100% 100%

„OOO Comliet- Rusijos  - 100% 
Kaliningrad“ federacija,  
 Kaliningrado 
 sritis

UAB „Comliet“ Lietuva - -
   

UAB „MicroLink  Lietuva - -
 

UAB „Baltijos  Lietuva - - 
kompiuterių  
akademija“ 

UAB „Verslo portalas“ Lietuva - -
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2006 m. balandį Bendrovė pardavė jai priklausiusias 26 
proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. Ši asocijuota 
įmonė Grupei bei trečiosioms šalims teikė informacinių 
technologijų konsultacijų paslaugas.

UAB „Tieto Lietuva - - 
Enator Consulting“ 

2 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
 
 Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengta ši konsoliduota finansinė 

atskaitomybė. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems metų laikotarpiams, jeigu nenurodyta 
kitaip.

 
2.1 Rengimo pagrindas
  
 Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Ši finansinė 

atskaitomybė parengta remiantis istorinių sąnaudų konvencija.
 
 Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS, reikia remtis tam tikrais svarbiais apskaitiniais vertinimais. 

Vadovybei taip pat tenka priimti sprendimus, susijusius su Grupės apskaitos principų taikymu. Sritys, kuriose 
tenka priimti sudėtingus sprendimus, arba sritys, kuriose daromos prielaidos ir apskaitiniai vertinimai yra 
svarbūs konsoliduotai finansinei atskaitomybei, atskleistos 4-oje pastaboje. 

 
 (a) Standartai, jų pakeitimai ir interpretacijos, galiojantys 2007 metais  
 
 TFAS 7 „Finansinės priemonės: atskleidimai” ir jį papildantis TAS 1 pakeitimas „Finansinės atskaitomybės 

pateikimas – kapitalo atskleidimai” pristato naujus atskleidimus, susijusius su finansinėmis priemonėmis, tačiau 
neturi jokios įtakos Grupės finansinių priemonių klasifikavimui ir vertinimui, arba atskleidimus, susijusius su 
apmokestinimu bei prekybos ir kitomis mokėtinomis sumomis.

  
 TFAS IK Interpretacija 8 „TFAS 2 taikymo apimtis” reikalauja atkreipti dėmesį į sandorius, susijusius su nuosavybės 

finansinių priemonių išleidimu, kuomet gauto identifikuojamo atlygio suma yra mažesnė už išleistų nuosavybės 
finansinių priemonių tikrąją vertę, siekiant nustatyti, ar tokie sandoriai patenka į TFAS 2 taikymo apimtį, ar ne. Ši 
Interpretacija neturi jokios įtakos Grupės finansinei atskaitomybei.

 
 TFAS IK Interpretacija 10 „Tarpinė finansinė atskaitomybė ir nuvertėjimas” draudžia kito balanso dieną atstatyti 

tarpiniais laikotarpiais pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius prestižui, investicijoms į nuosavybės finansines 
priemones ir investicijoms į finansinį turtą, apskaitytą įsigijimo savikaina. Ši Interpretacija neturi jokios įtakos 
Grupės finansinei atskaitomybei.

 
 (b) Interpretacija, kurią Grupė pradėjo taikyti anksčiau laiko   
 
 TFAS IK Interpretacija 13 „Klientų lojalumo programos“ (galioja nuo 2008 m. liepos 1 d.). TFAS IK Interpretacijoje 

Nr. 13 išaiškinta, kad tokie sandoriai, kurių metų prekės ar paslaugos parduodamos kartu su klientų lojalumą 
skatinančiomis priemonėmis (pavyzdžiui, suteikiant lojalumo taškus ar nemokamus produktus), yra laikomi 
daugelį elementų apimančiais sandoriais, o už juos gautinas atlygis iš kliento yra paskirstomas sandorio 
komponentams naudojant jų tikrąsias vertes. TFAS IK Interpretacija 13 pradėta taikyti anksčiau laiko 2007 
metais. Ši Interpretacija neturi reikšmingos įtakos Grupės finansinei atskaitomybei.

 (c) Standartai, jų pakeitimai ir interpretacijos, galiojantys 2007 m., tačiau neaktualūs
 
 Žemiau išvardyti standartai, jų pakeitimai ir interpretacijos, kuriuos privaloma taikyti ataskaitiniams 

laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2007 m. sausio 1 d., tačiau kurie nėra aktualūs Grupės veiklai:
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•	 TFAS	4	„Draudimo	sutartys”;
•	 TFAS	IK	Interpretacija	7	„Perskaičiavimo	metodo	pagal	29	TAS	„Finansinė	atskaitomybė	hiperinfliacijos	sąlygomis“	

nuostatų taikymas“; ir 
•	 TFAS	IK	Interpretacija	9	„Įterptųjų	išvestinių	finansinių	priemonių	įvertinimas	iš	naujo“.

(d) Standartai, standartų pakeitimai bei interpretacijos, kurie dar nėra įsigalioję ir Grupė netaikė jų anksčiau laiko 

Paskelbti žemiau išvardyti standartai, standartų pakeitimai ir interpretacijos, kuriuos privaloma taikyti Grupės 
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2008 m. sausio 1 d., ar vėlesniems laikotarpiams, tačiau kurių 
Grupė nepradėjo taikyti anksčiau laiko: 

•	 TAS	 23	 (Pakeitimas)	 „Skolinimosi	 sąnaudos“	 (galioja	 nuo	 2009	 m.	 sausio	 1	 d.).	 Jis	 reikalauja,	 kad	 įmonė	
kapitalizuotų skolinimosi sąnaudas, tiesiogiai priskirtinas kriterijus tenkinančio turto (to, kurio parengimas 
naudojimui ar pardavimui užtrunka reikšmingą dalį laiko) įsigijimui, statybai ar pagaminimui, kaip dalį šio turto 
įsigijimo savikainos. Galimybė šias skolinimosi sąnaudas nedelsiant pripažinti sąnaudomis bus panaikinta. 
Grupė pradės taikyti TAS 23 (Pakeistą) nuo 2009 m. sausio 1 d., tačiau šiuo metu jis nėra taikytinas Grupei, 
kadangi nėra kriterijus tenkinančio turto.    

•	 TFAS	8	„Verslo	 segmentai”	 (galioja	nuo	2009	m.	 sausio	1	d.).	TFAS	8	pakeitė	TAS	14	 ir	 suderino	 informacijos	
apie segmentus pateikimą su JAV standarto SFAS 131 „Įmonės segmentų ir susijusios informacijos atskleidimai” 
reikalavimais. Naujasis standartas reikalauja taikyti „valdymo metodą”, kuriuo remiantis informacija apie 
segmentus pateikiama taip pat, kaip ir toji, kuri naudojama vidaus atskaitomybės tikslams. Grupė pradės 
taikyti TFAS 8 nuo 2009 m. sausio 1 d. Vadovybė vis dar atlieka išsamų numatomo poveikio vertinimą, tačiau 
panašu, kad atskaitomybėje pateiktinų segmentų skaičius, taip pat ir jų pateikimo būdas, bus pakeisti taip, 
kad atitiktų vidaus atskaitomybę, teikiamą vyriausiajam sprendimus priimančiam asmeniui. Kadangi prestižas 
paskirstomas pinigų srautus kuriančių vienetų grupėms atsižvelgiant į segmento lygį, dėl šio pakeitimo 
vadovybei reikės iš naujo paskirstyti prestižą naujai identifikuotiems verslo segmentams. Vadovybė nenumato, 
kad dėl to reikšmingai sumažės prestižo likučio vertė.    

•	 TFAS	 IK	 Interpretacija	14	„TAS	19	–	Nustatytų	 išmokų	turto	 ribojimas,	minimalūs	finansavimo	reikalavimai	 ir	
jų sąveika“ (galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.). TFAS IK Interpretacijoje 14 pateiktos gairės, kaip įvertinti TAS 19 
numatytą limitą, taikomą perviršio sumai, kuri gali būti pripažįstama turtu. Joje taip pat išaiškinta, kaip pensijų 
turtą ar įsipareigojimą gali paveikti įstatymo ar sutarties nustatytas minimalus finansavimo reikalavimas. Grupė 
pradės taikyti TFAS IK Interpretaciją 14 nuo 2008 m. sausio 1 d., tačiau nenumatoma, kad ji turės kokios nors 
įtakos Grupės atskaitomybei. 

(e) Esamų standartų interpretacijos, kurios dar nėra įsigaliojusios ir nėra aktualios grupės veiklai
 
TFAS IK Interpretacija 11 „TFAS 2 – Grupė ir operacijos su nuosavomis akcijomis” (galioja nuo 2007 m. kovo 1 d.). 
TFAS IK Interpretacijoje 11 pateiktos gairės, ar akcijomis paremti sandoriai, apimantys nuosavas akcijas ar grupės 
įmones (pavyzdžiui, pasirinkimo sandoriai (opcionai) su patronuojančios įmonės akcijomis), turėtų būti apskaitomi 
kaip akcijomis paremti sandoriai, už kuriuos atsiskaitoma arba akcijomis, arba grynais pinigais, patronuojančios 
įmonės ir grupės įmonių atskirose finansinėse atskaitomybėse. Ši Interpretacija neturi jokios įtakos Grupės finansinei 
atskaitomybei. 

TFAS IK Interpretacija 12 „Paslaugų koncesiniai susitarimai” (galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.). TFAS IK Interpretacija 
12 taikoma tokiems susitarimams, kuriais remiantis privataus sektoriaus operatorius dalyvauja vystant, finansuojant, 
naudojant ir eksploatuojant infrastruktūrą, skirtą viešojo sektoriaus paslaugoms. TFAS IK Interpretacija 12 nėra aktuali 
Grupės veiklai, kadangi nei viena iš Grupės įmonių neteikia viešojo sektoriaus paslaugų.
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2.2 Grupės apskaita
 
 Dukterinės įmonės
 
 Dukterinės įmonės – tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką. Tokia kontrolė 

paprastai 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, išleistų nuosavybės akcijų bei prisiimtų įsipareigojimų 
tikrąją 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.

 
 Sandoriai ir mažumos dalies akcininkai
 
 Grupė traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip sandorius su šalimis, esančiomis išorinėmis 

Grupės atžvilgiu. Iš pardavimų mažumos dalies akcininkams Grupė gauna pelną ar nuostolį, kurie apskaitomi 
pelno (nuostolių) ataskaitoje. 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.

 
 Asocijuotos įmonės
 
 Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja. Paprastai reikšminga 

įtaka užtikrinama turint nuo 20% iki 50% akcijų, turinčių balsavimo teisę. Investicijos į asocijuotas įmones yra 
apskaitomos taikant nuosavybės metodą ir pradžioje pripažįstamos įsigijimo savikaina. Grupės investiciją į 
asocijuotą įmonę 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, nebent sandoris yra 
perleisto turto vertės sumažėjimo įrodymas. Asocijuotų įmonių apskaitos principai pakeisti, siekiant užtikrinti 
jų nuoseklumą ir atitikimą Grupės taikomiems apskaitos principams.
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2.3 Užsienio valiutų perskaičiavimas
 
 Funkcinė ir pateikimo valiuta
 
 Kiekvienos Grupės įmonės finansinėje atskaitomybėje parodyti straipsniai įvertinti pirminės ekonominės 

aplinkos, kurioje konkreti įmonė vykdo veiklą, valiuta (toliau – funkcinė valiuta). Konsoliduota finansinė 
atskaitomybė pateikta Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrovės funkcinė valiuta.

 
 2002 m. sausio 31 d. litas buvo susietas su JAV doleriu santykiu 4 litai už 1 JAV dolerį. 2002 m. vasario 1 d. litas 

buvo persietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą.
 
 Sandoriai ir likučiai
 
 Sandoriai užsienio valiuta perskaičiuojami į funkcinę valiutą naudojant valiutų kursus, galiojančius sandorių 

atlikimo dieną. Pelnas ir nuostolis, atsirandantys vykdant atsiskaitymus, susijusius su šiais sandoriais, bei 
perskaičiuojant pagal metų pabaigos valiutos kursus piniginius turto bei įsipareigojimų likučius, įvertintus 
užsienio valiutomis, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

 
 Grupės įmonės
 
	 Visų	grupės	įmonių	(kurių	nė	vienos	valiuta	nepriskirtina	hiperinfliacijos	ekonomikai),	kurių	funkcinė	valiuta	

skiriasi nuo pateikimo valiutos, veiklos rezultatai ir finansinės padėties straipsniai perskaičiuojami į pateikimo 
valiutą tokia tvarka:

 
 (i)  kiekviename balanse nurodytas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami taikant laikotarpio pabaigos kursą, 

galiojantį to balanso parengimo dieną;
 
 (ii) kiekvienoje pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytos pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos taikant vidutinius 

valiutos kursus (nebent šis vidutinis kursas neatitinka sandorių dieną galiojančių kursų sukaupto poveikio, 
tuomet pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos taikant sandorio dieną galiojančius valiutų kursus); ir

 
 (iii)  visi atsiradę valiutų perskaičiavimo skirtumai pripažįstami atskirame nuosavybės straipsnyje.
 
 Valiutų perskaičiavimo skirtumai, atsiradę perskaičiuojant grynąsias investicijas į užsienyje veikiančias įmones 

ir paskolas, apskaitomi nuosavybėje konsolidavimo metu. Pardavus užsienyje veikiančią įmonę, valiutų 
perskaičiavimo skirtumai, kurie buvo pripažinti nuosavybėje, pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip 
dalis pardavimo pelno ar nuostolio.

 
 Prestižas ir tikrosios vertės koregavimai, atsirandantys įsigijus užsienio įmonę, pripažįstami užsienio įmonės 

turtu ir įsipareigojimais ir perskaičiuojami taikant laikotarpio pabaigos kursą.
 
2.4 Ilgalaikis materialusis turtas
 
 Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir vertės 

sumažėjimo nuostolių suma.
 
 Žemė nenudėvima. Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, 

nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės per šiuos įvertintus naudingo tarnavimo laikotarpius:
 
 Pastatai 10–50 metų 
 Mašinos ir įrengimai 3–10 metų
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 Telefonų stotys, linijos ir kita telekomunikacijų įranga 3–30 metų 
 Kompiuteriai 3–10 metų 
 Transporto priemonės 5–10 metų 
 Kitas ilgalaikis materialus turtas 3–10 metų 
 
 Jei nustatoma, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė yra didesnė nei įvertinta atsiperkamoji vertė, 

turto vertė iš karto sumažinama iki atsiperkamosios vertės.
 
 Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai tik ji užbaigiama ir 

yra parengta jos numatytam naudojimui.
 
 Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs nusidėvėjimas 

toliau nebeapskaitomi finansinėje atskaitomybėje, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis apskaitomi pelno 
(nuostolių) ataskaitoje.

 
 Vėliau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik 

tuo atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje Grupė iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti 
patikimai įvertinta. Pakeistosios turto dalies apskaitinės vertės pripažinimas nutraukiamas. Visos kitos remonto 
ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per tą finansinį laikotarpį, kuomet 
jos buvo patirtos.

 
2.5 Nematerialusis turtas
 
 Prestižas
 
 Prestižas parodo, kiek Grupės įsigytos dukterinės/asocijuotos įmonės grynojo identifikuojamojo turto dalies 

įsigijimo savikaina viršija jo tikrąją vertę įsigijimo dieną. Prestižas, atsiradęs dėl dukterinės įmonės įsigijimo, 
apskaitomas kaip nematerialusis turtas. Prestižas, atsiradęs dėl asocijuotos įmonės įsigijimo, apskaitomas 
investicijų į asocijuotas įmones straipsnyje. Kiekvienais metais atskirai pripažintas prestižas peržiūrimas, 
siekiant nustatyti, ar nesumažėjusi jo vertė, ir apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptu vertės 
sumažėjimo nuostoliu. Prestižo vertės sumažėjimo nuostoliai neatstatomi. Pelnas ar nuostolis, atsiradę dėl 
įmonės perleidimo, apima prestižo, susijusio su parduota įmone, apskaitinę vertę.

 
 Prestižas priskiriamas pinigų srautus sukuriantiems vienetams, siekiant atlikti jo vertės sumažėjimo testą. 

Priskiriama tiems pinigų srautus sukuriantiems vienetams ar pinigų srautus sukuriančių vienetų grupėms, kurie 
tikimasi, kad gaus naudos iš verslo sujungimo, kurio metu atsirado prestižas.

 
 Kitas nematerialusis turtas
 
 Nematerialusis turtas, iš kurio Grupė ir Bendrovė tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo 

savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir vertės sumažėjimo nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama 
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per tokius įvertintus ekonominės naudos gavimo laikotarpius:

 
 Licencijos 5 metai 
 Programinė įranga 3–5 metai 
 Kitas nematerialusis turtas 5 metai 
 
 Įsigytos programinės įrangos licencijos kapitalizuojamos remiantis patirtomis išlaidomis, susijusiomis su 

konkrečios programinės įrangos įsigijimu ir parengimu naudojimui.
 
 Su kompiuterių programinės įrangos kūrimu ir priežiūra susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuomet, 

kai yra patiriamos. Sąnaudos, tiesiogiai susijusios su Grupės ir Bendrovės kontroliuojamų identifikuojamų 
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 ir unikalių programinės įrangos produktų kūrimu, kurios tikėtina, kad po vienerių metų atneš ekonominės 
naudos, viršijančios patirtas sąnaudas, pripažįstamos nematerialiuoju turtu. Sąnaudos apima su darbuotojais 
susijusias sąnaudas, patirtas kuriant programinę įrangą, taip pat atitinkamą pridėtinių išlaidų dalį.

 
2.6 Nefinansinio turto vertės sumažėjimas
 
 Turtas, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra neribotas, nėra amortizuojamas ir kasmet tikrinamas, ar 

nesumažėjusi jo vertė. Amortizuojamas turtas tikrinamas, ar nesumažėjusi jo vertė, kai tam tikri įvykiai ar 
aplinkybių pasikeitimas rodo, kad jo apskaitinė vertė gali būti nebeatgautina, tikrinamas, ar nesumažėjusi 
jo vertė. Turto vertės sumažėjimo nuostolis pripažįstamas ta suma, kuria apskaitinė turto vertė viršija jo 
atgautinąją vertę, kuri yra didesnė iš dviejų verčių: turto tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo 
vertė. Nustatant turto vertės sumažėjimą, turtas yra sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių atžvilgiu galima 
nustatyti atskirus pinigų srautus (pinigų srautus kuriančius vienetus). Nefinansinis turtas, išskyrus prestižą, kurio 
vertė buvo sumažėjusi, kiekvieną atskaitomybės dieną peržiūrimas dėl galimybės atstatyti vertės sumažėjimą.

 
2.7 Finansinis turtas
 
 Grupė klasifikuoja savo finansinį turtą į šias vertinimo grupes: apskaitomas tikrąja verte pelno (nuostolių) 

ataskaitoje, skirtas parduoti, laikomas iki išpirkimo ir paskolos bei gautinos sumos. Klasifikavimas priklauso 
nuo įsigyto finansinio turto paskirties. Vadovybė nustato finansinio turto klasifikaciją jo pirmojo pripažinimo.

 Per ataskaitinį laikotarpį Grupė ir Bendrovė neturėjo jokių investicijų, kurias galima būtų priskirti parduoti skirto 
finansinio turto grupei.

 
 Finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje
 
 Finansinį turtą, apskaitomą tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje, sudaro prekybai skirtas finansinis turtas. 

Finansinis turtas priskiriamas prie šios grupės, jeigu jis buvo įsigytas iš esmės siekiant jį parduoti artimiausiu 
metu. Išvestinės finansinės priemonės taip pat priskiriamos prie prekybai skirtų priemonių, išskyrus tuos atvejus, 
jeigu jos naudojamos kaip apsidraudimo sandoriai. Šiai grupei priskirtas turtas pripažįstamas trumpalaikiu 
turtu.

 
 Paskolos ir gautinos sumos
 
 Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kurioms nustatyti fiksuoti ar kitaip nustatomi 

mokėjimai ir kurios nekotiruojamos aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos 
atvejus, kuomet jų terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos 
priskiriamos prie ilgalaikio turto.

 
 Investicijos laikomos iki išpirkimo
 
 Investicijos laikomos iki išpirkimo apima neišvestinį finansinį turtą su fiksuotais ar kitaip nustatomais mokėjimais 

ir fiksuotais terminais, kurį Grupė ir Bendrovė ketina ir gali laikyti iki išpirkimo pabaigos. 
 
 Vadovybė vadovaujasi savo sprendimais įvertindama, ar finansinis turtas gali būti priskirtas iki išpirkimo 

laikomoms investicijoms, ypatingai vertindama savo ketinimus ir galimybes laikyti šį turtą iki išpirkimo. Jeigu 
Grupė ar Bendrovė negali laikyti šių investicijų iki išpirkimo dėl kokių nors kitų nei konkrečių priežasčių, 
pavyzdžiui, parduoda nežymią jų dalį neužilgo iki išpirkimo, jai reikės perklasifikuoti visą šią grupę ir priskirti 
ją parduoti skirtam finansiniam turtui. Dėl to investicijos būtų vertinamos tikrąja verte, o ne amortizuota 
savikaina.

 
 Visi įprastiniai finansinio turto pirkimai ir pardavimai pripažįstami sandorio dieną, tai yra tada, kai Grupė ar 

Bendrovė įsipareigoja pirkti ar parduoti turtą. Viso finansinio turto, neapskaitomo tikrąja verte pelno 
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 (nuostolių) ataskaitoje, investicijos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, pridėjus sandorio išlaidas. Finansinis 
turtas, apskaitomas tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje, pradžioje pripažįstamas tikrąja verte, o sandorio 
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje. Finansinio turto pripažinimas finansinėje 
atskaitomybėje nutraukiamas, kuomet baigiasi arba perduodamos teisės gauti pinigų srautus iš investicijų ir 
Grupė ar Bendrovė perdavė iš esmės visą su nuosavybe susijusią riziką ir jos teikiamą naudą. Finansinis turtas, 
apskaitomas tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje, vėliau vertinamas tikrąja verte. Paskolos ir gautinos 
sumos apskaitomos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Investicijos laikomos iki 
išpirkimo apskaitomos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus atidėjimą 
patirtiems vertės sumažėjimo nuostoliams.

 
 Pelnas ar nuostoliai dėl finansinio turto, priskiriamo prie apskaitomo tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje  

kategorijos, tikrosios vertės pasikeitimų pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitos kito grynojo pelno/(nuostolių) 
straipsnyje tuo laikotarpiu, kuomet jie susidaro.

 
 Kotiruojamų investicijų tikrosios vertės remiasi jų dabartinėmis pardavimo kainomis rinkoje. Jeigu finansinio 

turto rinka nėra aktyvi (taip pat nelistinguojamiems vertybiniams popieriams), Grupė ir Bendrovė tikrąją vertę 
nustato naudodama kitus vertinimo metodus. Tokie vertinimo metodai yra vadovavimasis neseniai įvykusiais 
kitais sandoriais rinkos sąlygomis, taip pat kitomis finansinėmis priemonėmis, kurios iš esmės yra tokios pačios, 
diskontuotų pinigų srautų analizė, maksimalus pasinaudojimas rinkos duomenimis ir kaip įmanoma mažesnis 
pasikliovimas įmonei būdingais duomenimis.

 
 Kiekvieną balanso dieną Grupė ir Bendrovė įvertina, ar yra objektyvių įrodymų, kad finansinio turto ar finansinio 

turto grupės vertė yra sumažėjusi. Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo patikrinimas aprašytas 2.11 
pastaboje.

 
2.8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones Bendrovės nekonsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje
 
 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones, kurios apskaitomos atskiroje Bendrovės finansinėje 

atskaitomybėje, vertinamos savikaina, atėmus atidėjimą vertės sumažėjimui.
 
2.9 Atsargos
 
 Atsargos pateikiamos žemesniąja iš dviejų verčių: savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Savikaina 

apskaičiuojama vidutinių svertinių kainų metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina bei mokesčiai 
(kurių Grupė ir Bendrovė vėliau neatgauna iš mokesčių institucijų), transportavimo, saugojimo bei kitos 
sąnaudos, tiesiogiai priskirtinos atsargų įsigijimui. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo 
kaina įprastinėmis verslo sąlygomis, atėmus susijusias pardavimo sąnaudas. Visos Grupės turimos atsargos 
priskiriamos žaliavų grupei. 

 
2.10 Statybos sutartys
 
 Statybos sutartis – tai sutartis, specialiai sudaryta dėl turto arba turto junginių, glaudžiai tarpusavyje susijusių 

ir vienas nuo kito priklausančių pagal projektą, technologiją ir funkcijas, galutinį tikslą ar panaudojimą, 
statybos.

 
 Kai sutarčių rezultato neįmanoma patikimai įvertinti, pajamos yra pripažįstamos tik tiek, kiek yra patirta sąnaudų 

ir yra tikėtina, kad jos bus susigrąžintos. Sutarčių sąnaudos yra pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai 
jos patiriamos.

 Kai sutarčių rezultatas gali būti patikimai įvertintas, pajamos ir sąnaudos yra pripažįstamos atitinkamai 
pajamomis ir sąnaudomis naudojant procentinį darbų užbaigimo metodą. Darbų užbaigimo procentas yra 
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 nustatomas pagal santykį tarp konkrečiai dienai patirtų sąnaudų ir įvertintų visų projekto sąnaudų. Kai yra 
numatoma, kad bendros sutarties sąnaudos viršys bendras sutarties pajamas, numatomas nuostolis yra 
pripažįstamas sąnaudomis iš karto.

 
 Per metus patirtos sąnaudos, susijusios su ateities darbais pagal sutartį, yra parodomos balanso nebaigtų vykdyti 

sutarčių straipsnyje. Patirtų išlaidų ir pelno (nuostolių), pripažintų pagal kiekvieną sutartį, suma palyginama su 
tarpinėmis sąskaitomis iki metų pabaigos. Kai patirtų sąnaudų ir pripažinto pelno (atėmus pripažintą nuostolį) 
suma viršija pateiktų sąskaitų sumą, - skirtumas yra apskaitomas kaip gautina iš užsakovo suma pagal statybos 
sutartis gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų ir sukauptų pajamų straipsnyje. Kai pateiktų sąskaitų suma 
viršija patirtų sąnaudų ir pripažinto pelno (atėmus pripažintą nuostolį) sumą – skirtumas yra apskaitomas kaip 
mokėtina užsakovams suma pagal statybos sutartis prekybos ir kitų mokėtinų sumų, ir sukauptų įsipareigojimų 
straipsnyje.

 
2.11 Gautinos sumos
 
 Gautinos sumos pradžioje apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų 

palūkanų normos metodą, atėmus vertės sumažėjimo sumą. Gautinų sumų vertės sumažėjimas pripažįstamas 
tuomet, kai yra objektyvių įrodymų, jog Grupė ar Bendrovė nesugebės atgauti visų šių sumų per pradžioje 
nustatytus terminus. Reikšmingi skolininko finansiniai sunkumai, tikimybė, kad skolininkas bankrutuos arba 
bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų nevykdymas ar uždelsimas (daugiau negu 90 dienų) 
– tai prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo požymiai. Vertės sumažėjimo suma yra skirtumas tarp turto 
apskaitinės vertės ir įvertintų būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant apskaičiuotų palūkanų normą, 
dabartinės vertės. Turto apskaitinė vertė mažinama naudojant vertės sumažėjimo sąskaitą, o nuostolių suma 
pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje. Kuomet prekybos gautina suma yra neatgautina, ji nurašoma, 
mažinant gautinų sumų vertės sumažėjimą. Anksčiau nurašytos, tačiau vėliau atgautos sumos apskaitomos 
kredituojant pelno (nuostolių) ataskaitą.

 
 Iš to paties operatoriaus už tinklų sujungimo paslaugas gautinos ir jam mokėtinos sumos yra pateiktos grynąja 

verte.
 
2.12 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 
 Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, indėlius iki pareikalavimo bankuose 

ir kitas trumpalaikes trijų mėnesių ar trumpesnio termino labai likvidžias investicijas.
 
2.13 Nuosavos akcijos
 
 Kai Bendrovė ar jos dukterinės įmonės įsigyja Bendrovės nuosavų akcijų, Bendrovės ir Grupės finansinėje 

atskaitomybėje sumokėtas atlygis, įskaitant visas priskiriamas neišvengiamas sąnaudas be pelno mokesčio, 
atimamas iš Bendrovės akcininkams priskiriamos akcininkų nuosavybės, kol akcijos nėra anuliuojamos ar iš 
naujo išleidžiamos. 

 
2.14 Mokėtinos sumos
 
 Prekybos mokėtinos sumos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, 

taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.
 
2.15 Paskolos
 
 Paėmimo momentu paskolos apskaitomos tikrąja verte, neįtraukiant patirtų sandorio sąnaudų. Vėliau paskolos 

apskaitomos amortizuota savikaina; bet koks skirtumas tarp gautų lėšų (neįskaitant patirtų sandorio sąnaudų) 
ir išpirkimo vertės pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje per skolinimosi laikotarpį, taikant apskaičiuotų 
palūkanų normos metodą.
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2.16 Nuoma ir lizingas - Grupė ir Bendrovė yra nuomininkės
 
 Finansinė nuoma (lizingas)
 
 Kuomet Grupė ar Bendrovė yra nuomininkės pagal finansinės nuomos sutartį, kai Bendrovei ar Grupei 

perduodama iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda, išnuomotas turtas pripažįstamas 
ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje lizingo pradžioje mažesne iš dviejų verčių: lizingo būdu įsigyto 
ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte arba įvertinta minimalių lizingo įmokų dabartine verte. Nuomos 
mokestis paskirstomas tarp įsipareigojimų bei finansavimo sąnaudų taip, kad sudarytų pastovią palūkanų 
normą likusiam lizingo įsipareigojimų balansui. Atitinkamai, nuomos mokesčiai, atėmus būsimas finansavimo 
sąnaudas, yra apskaitomi paskolų straipsnyje. Palūkanos, tenkančios nuomos mokesčiui, yra apskaitomos pelno 
(nuostolių) ataskaitoje per visą lizingo laikotarpį, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Finansinės 
nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas yra nudėvimas per jo naudingą tarnavimo laikotarpį arba 
trumpesnįjį lizingo laikotarpį, jeigu Grupė ar Bendrovė nėra pagrįstai įsitikinusi, kad jai pereis nuosavybė iki 
lizingo termino pabaigos. Jeigu pardavimo ar atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra finansinė nuoma, 
bet koks pardavimo pajamų perviršis ar trūkumas, palyginus su apskaitine verte, pripažįstamas nedelsiant ir 
atidedamas bei amortizuojamas per lizingo terminą.

 
 Nuoma
 
 Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos ir nuosavybės teikiamos naudos dalis, 

klasifikuojama kaip nuoma. Nuomos įmokos (atėmus bet kokias iš nuomotojo gautas nuolaidas) pripažįstamos 
sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį. Jeigu pardavimo ar 
atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra nuoma ir yra aišku, kad sandoris buvo nustatytas tikrąja verte, bet 
koks pelnas ar nuostolis pripažįstami nedelsiant, išskyrus tuos atvejus, kuomet nuostolis kompensuojamas 
būsimais nuomos mokėjimais per laikotarpį, kurį numatoma naudoti turtą. Jeigu pardavimo kaina viršija tikrąją 
vertę, suma, viršijanti tikrąją vertę, atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kurį numatoma naudoti turtą.

 
2.17 Nuoma - Grupė ir Bendrovė yra nuomotojos
 
 Nuoma
 
 Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos ir nuosavybės teikiamos naudos 

dalis, klasifikuojama kaip nuoma. Nuomos įmokos (atėmus bet kokias iš nuomotojo gautas nuolaidas) 
pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį. Kai turtas 
išnuomojamas pagal nuomos sutartį, balanse jis apskaitomas atsižvelgiant į jo pobūdį. 

 
2.18 Pelno mokestis
 
 Atidėtasis mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems 

tarp turto ir įsipareigojimų mokesčių bazės ir jų apskaitinės vertės konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje. 
Tačiau atidėtasis mokestis nėra pripažįstamas, jeigu jis susidaro dėl kitų nei verslo sujungimo būdu atsiradusio 
turto ar įsipareigojimų pirminio pripažinimo, kuris sandorio dieną neturi jokios įtakos nei apskaitiniam, nei 
apmokestinamam pelnui ar nuostoliams. Atidėtasis mokestis yra apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifus (ir 
įstatymus), patvirtintus ar iš esmės patvirtintus balanso sudarymo dieną, kuriuos numatoma taikyti tuomet, kai 
bus realizuojamas susijęs atidėtojo mokesčio turtas ar įvykdomas atidėtojo mokesčio įsipareigojimas.

 
 Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2006 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos 

mokesčių įstatymus.
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 Be to, pelnas apmokestinamas laikinuoju socialiniu mokesčiu, kuris 2006 ir 2007 metais atitinkamai sudaro 4 
proc. ir 3 proc. (10 pastaba). 

 
 Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukaupiamos finansinėje atskaitomybėje remiantis finansinės 

atskaitomybės sudarymo metu turima informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais 
pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

 
 Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas tokia apimtimi, kokia yra tikėtina, kad ateityje bus gautas 

apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams panaudoti.
 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, mokesčių nuostoliai gali būti perkeliami 5 metus.  
 
 Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengiami tik tuomet, kai tai leidžia Tarptautinis apskaitos 

standartas Nr. 12.
 
2.19 Subsidijos, susijusios su sąnaudomis ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu
 
 Subsidijos yra apskaitomos tikrąja verte tuomet, kai yra pagrįstai užtikrinta, jog subsidija bus gauta ir Grupė ar 

Bendrovė laikysis visų jai keliamų sąlygų.
 
 Su ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu susijusios subsidijos balanse apskaitomas prie ilgalaikių įsipareigojimų, 

o pelno (nuostolių) ataskaitoje jos pripažįstamos pajamomis pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per 
to turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

 
 Su sąnaudomis susijusios subsidijos apskaitomos kaip ilgalaikiai įsipareigojimai, o pelno (nuostolių) ataskaitoje 

jos pripažįstamos tokiu pačiu būdu, kaip ir atitinkamo pobūdžio sąnaudos. 
 
2.20 Atidėjiniai
 
 Atidėjiniai pripažįstami tuomet, kai dėl praeities įvykių Grupė ar Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų 

įsipareigojimą, ir kurių įvykdymui teks išmokėti lėšas bei tokių įsipareigojimų sumą galima patikimai įvertinti. 
Kai Grupė ar Bendrovė tikisi, kad atidėjinio suma bus atgauta, tokia atgautina suma pripažįstama kaip atskiras 
turtas, bet tik tada, kai dėl to nekyla abejonių.

 
 Atidėjiniai restruktūrizacijos sąnaudoms pripažįstami tuo laikotarpiu, kuomet Grupei ar Bendrovei atsiranda 

teisinis ar konstruktyvus apmokėjimo įsipareigojimas. Atidėjiniai restruktūrizacijai apima išeitines išmokas 
darbuotojams. Atidėjiniai nepripažįstami būsimiems veiklos nuostoliams.

 
 Atidėjiniai įvertinami dabartine verte sąnaudų, kurių tikėtina, kad prireiks įsipareigojimui įvykdyti, naudojant 

ikimokestinį tarifą, kuris atspindi pinigų laiko vertės ir konkrečiam įsipareigojimui būdingų rizikų dabartinius 
rinkos įvertinimus. Atidėjinio padidėjimas per laikotarpį pripažįstamas palūkanų sąnaudomis.

 
2.21 Pajamų pripažinimas
 
 Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos
 
 Pajamos yra pripažįstamos, kai jos uždirbamos. Telekomunikacijų paslaugų pajamos yra pripažįstamos suteikus 

paslaugas, remiantis tinklų ir jų teikiamų galimybių panaudojimu, atėmus pridėtinės vertės mokestį ir su 
pardavimais tiesiogiai susijusias kainų nuolaidas. Kitos pajamos yra pripažįstamos pirkėjams perdavus prekes 
ar suteikus paslaugas. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupiamos pajamos, kurioms dar nebuvo 
išrašytos sąskaitos.
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 Pajamos iš tinklų sujungimo sukaupiamos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal faktinį ateinančių 
skambučių srautą iš skirtingų ryšių tinklo kompanijų. Sukauptos pajamos koreguojamos pagal faktines pajamas 
po to, kai jos suderinamos su atitinkama ryšių tinklo kompanija.

 
 Paslaugų aktyvavimo mokesčiai yra pripažįstami pajamomis, o su jais susijusios išlaidos yra pripažįstamos 

sąnaudomis paslaugų aktyvavimo momentu.
 
 Pagal Bendrovės nustatytas klientų lojalumo programas, klientai turi teisę gauti tam tikras kainų nuolaidas 

Bendrovės teikiamoms paslaugoms bei trečiųjų šalių tiekiamoms prekėms. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje Bendrovė įvertina sukauptų kainų nuolaidų sumą ir pripažįstą ją ateinančio laikotarpio pajamomis. 
Šios kainų nuolaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje traktuojamos, kaip mažinančios pajamas.

 
 Paketuoti sandoriai
 
 Bendrovė siūlo sudaryti tam tikrus sandorius, pagal kuriuos kartu su nustatyto laikotarpio paslaugų teikimo 

sutartimi klientui siūlomos prekės ar paslaugos nemokamai arba už kainą, mažesnę negu šių prekių ar paslaugų 
rinkos kaina. Sudarius tokį paketuojamą sandorį, suma, pripažinta pajamomis pardavus prekes, lygi parduotų 
prekių tikrajai vertei sandorio pakete. Pajamas, susijusias su paslaugų dalimi, sudaro teikiamų paslaugų tikroji 
vertė pakete, kurios pripažįstamos per paslaugų teikimo laikotarpį. Kiekvieno sandorio elemento tikroji vertė 
nustatoma remiantis atitinkamo elemento dabartine rinkos kaina, jei jis būtų sudaromas atskirai. Kuomet 
pajamų už paslaugas gavimas priklauso nuo paslaugų suteikimo pagal paketuojamus sandorius, Bendrovė 
taiko likutinės vertės metodą. Pagal šį metodą Bendrovė nustato pateiktos sudedamosios dalies tikrąją vertę, 
atimdama nesuteiktos sudedamosios dalies tikrąją vertę iš sutarties sumos. Tuo atveju, kai susitarimui taikoma 
nuolaida, ši nuolaida paskirstoma sutarties elementams taip, kad atspindėtų elementų tikrąsias vertes.

 
2.22 Palūkanų pajamos
 
 Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Kuomet 

sumažėja gautinos sumos vertė, Grupė ir Bendrovė sumažina jos apskaitinę vertę iki atsiperkamosios vertės, 
kurią sudaro įvertinti būsimi pinigų srautai, diskontuoti priemonės pirmine apskaičiuotų palūkanų norma, ir 
toliau diskonto atstatymas pripažįstamas kaip palūkanų pajamos. Palūkanų pajamos už sumažėjusios vertės 
paskolas pripažįstamos taikant pirminę apskaičiuotų palūkanų normą.

 
2.23 Dividendų pajamos
 
 Dividendų pajamos pripažįstamos tuomet, kai nustatoma teisė gauti jų mokėjimą. Bendrovės gautų dividendų, 

paskirstytų iš dukterinių ir asocijuotų įmonių pelno, buvusio prieš įsigijimą, suma mažinama atitinkamų 
investicijų savikaina.

 
2.24 Išmokos darbuotojams
 
 Socialinio draudimo įmokos
 
 Bendrovė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą 

(toliau – Fondas) pagal nustatytų įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Nustatytų įmokų 
planas – tai planas, pagal kurį Grupė ir Bendrovė moka fiksuoto dydžio įmokas į Fondą ir neturi teisinio ar 
konstruktyvaus įsipareigojimo toliau mokėti įmokas, jei Fondas neturi pakankamai turto, kad sumokėtų visas 
išmokas darbuotojams, susijusias su jų tarnyba dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo 
įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbuotojų sąnaudų.
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 Išeitinės išmokos
 
 Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki įprasto išėjimo į 

pensiją amžiaus arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais į tokias išmokas. Grupė 
ar Bendrovė pripažįsta išeitines išmokas tada, kai ji yra akivaizdžiai įpareigota nutraukti darbo santykius su 
esamais darbuotojais pagal detalų oficialų darbo santykių nutraukimo planą be galimybės jo atsisakyti arba 
įpareigota mokėti išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos už išėjimą iš darbo savo noru. Jei išeitinės 
išmokos tampa mokėtinos vėliau nei per 12 mėnesių nuo balanso datos, jos turi būti diskontuojamos iki 
dabartinės vertės.

 
 Premijų planai
 
 Grupė ir Bendrovė pripažįsta įsipareigojimus ir sąnaudas premijų ar dalyvavimo pelne planams remiantis iš 

anksto apibrėžtais tikslais. Grupė ir Bendrovė pripažįsta susijusį įsipareigojimą, kuomet yra įsipareigojusi pagal 
sutartį arba kuomet praeityje buvo vykdoma tokia praktika, kuri sukūrė konstruktyvų įsipareigojimą.

 
2.25 Dividendų paskirstymas
 
 Dividendai apskaitomi Bendrovės finansinėje atskaitomybėje tuo laikotarpiu, kuomet juos patvirtino Bendrovės 

akcininkai.
 
 Dividendams taikomas 15 proc. mokestis prie pajamų šaltinio. Pagal šalies įstatymus, taikoma išimtis (t.y. 

dividendams netaikomas mokestis prie pajamų šaltinio), kuomet akcininkui priklauso daugiau negu 10 proc. 
akcinio kapitalo ir šią dalį jis turi ilgiau negu vienerius metus. Taip pat numatyta mokesčių prie pajamų šaltinio 
išimtis dividendams, mokamiems į pensijų ar investicinius fondus.

 
2.26 Ilgalaikis turtas (ar perleidimo grupės) skirtas pardavimui
 
 Ilgalaikis turtas (ar perleidimo grupės) priskiriamas prie turto, skirto pardavimui ir apskaitomas mažesniąja verte 

iš apskaitinės vertės ar tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, jeigu jo apskaitinė vertė susigrąžinama iš 
esmės iš jos pardavimo, o ne tolesnio naudojimo.

 
2.27 Informacija apie segmentus
 
 Grupė ir Bendrovė naudoja savo fiksuotojo ryšio tinklą įvairioms pajamoms gauti (žr. 5 pastabą). Grupė veikia 

viename verslo segmente (fiksuotojo ryšio paslaugos) ir viename geografiniame segmente, todėl informacija 
pagal segmentus nėra pateikiama.

 
 
3 Finansinės rizikos valdymas
 
 Vykdydamos savo veiklą, Grupė ir Bendrovė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika (įskaitant 

valiutos kursų riziką, tikrosios vertės palūkanų normos riziką, pinigų srautų palūkanų normos riziką ir kainos 
riziką), kredito rizika ir likvidumo rizika. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria 
finansinių rinkų nenuspėjamumui ir ji siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos 
rezultatams. Grupė naudoja išvestines finansines priemones, siekdama sumažinti tam tikras rizikas.

 
 Rizikos valdymą atlieka centrinis iždo skyrius (Grupės iždo skyrius) pagal Valdybos patvirtintą politiką. Grupės 

iždo skyrius identifikuoja ir įvertina finansines rizikas glaudžiai dirbdamas su atskirais Grupės padaliniais. 
Valdyba raštu pateikia bendro rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines sritis, kaip užsienio 
valiutų kursų svyravimo, palūkanų normų ir kredito riziką bei laisvų lėšų investavimą.
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 Rinkos rizika
 
 Užsienio valiutų kursų svyravimo rizika
 
 Grupė susiduria su įvairių užsienio valiutų kursų svyravimo rizika, daugiausia susijusia su JAV doleriu ir 

Specialiosiomis skolinimosi teisėmis (SDR). Užsienio valiutų kursų svyravimo rizika kyla iš ateities komercinių 
sandorių ir pripažinto turto bei įsipareigojimų. Iš esmės visos Grupės prekybos mokėtinos ir gautinos sumos yra 
trumpalaikės, o pajamos ir sąnaudos užsienio valiutomis sudaro nežymią dalį, palyginus su eurais ar Lietuvos 
litais denominuotomis pajamomis ir sąnaudomis. Dėl to, užsienio valiutų kursų svyravimo rizika laikoma 
nereikšminga Grupės veiklai ir Grupės vadovybė neturi nustačiusi jokių formalių procedūrų užsienio valiutų 
kursų svyravimo rizikai valdyti.   

 
 Nuo 2002 m. vasario Lietuvos litas susietas su euru santykiu 3,4528 Lt = 1 euras.
 
 Kainos rizika
 
 Grupei iškilusi „Deutsche Bank Platinum IV Euro Sovereign Elite Fund“ akcijų kainos rizika dėl Grupės turimų 

investicijų, kurios priskirtos investicijoms, apskaitomoms tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje. Grupei nėra 
iškilusi prekių kainos rizika. Išsamesnė informacija apie šią prekybinę investiciją pateikta 19-oje pastaboje. 

 
 Pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos rizika
 
 Grupės pajamos, išskyrus palūkanų pajamas už investicijas laikomas iki išpirkimo, ir pinigų srautai iš pagrindinės 

veiklos, iš esmės nepriklauso nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje.
 
 Reikšmingiausią palūkanas uždirbančio turto dalį sudaro Lietuvos bankų išleistos obligacijos, kurių suma 

Grupės atveju yra 116 726 tūkst. Lt, o Bendrovės atveju – 101 492 tūkst. Lt (2006 m. – 150 583 tūkst. Lt paskola, 
suteikta AB „TeliaSonera”, ir Lietuvos bankų išleistos obligacijos, kurių suma Grupės ir Bendrovės atveju sudarė 
40 419 tūkst. Lt). Išsamesnė informacija apie investicijas laikomas iki išpirkimo pateikta 18-oje pastaboje. 2006 
m. AB „TeliaSonera” suteiktai paskolai buvo taikoma 3,50 proc. palūkanų norma. 

 
 Kredito rizika
 
 Finansinis turtas, kuriam iškilusi kredito rizika, apima indėlius bankuose ir prekybos gautinas sumas. Grupėje nėra 

reikšmingos kredito rizikos koncentracijos ne „TeliaSonera“ grupėje. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis 
neįvykdys savo įsipareigojimų, yra kontroliuojamos naudojant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

 
 Visi nauji klientai (ir įmonės, ir fiziniai asmenys) yra patikrinami, siekiant įvertinti jų patikimumą, prieš pasirašant 

sutartis. Klientų sąskaitų apmokėjimo kontrolė susideda iš įvairių priminimų apie pasibaigusį sąskaitos 
apmokėjimo terminą, o vėliau, praėjus 10-15 dienų po paskutinio priminimo, visiems įsiskolinusiems klientams 
yra apribojamas paslaugų teikimas, o praėjus 30-35 dienoms, paslaugų teikimas yra iš viso nutraukiamas. Po 
to, kai išsiunčiami papildomi priminimo laiškai, beviltiškos skolos perduodamos išorinėms skolų išieškojimo 
agentūroms, kurios sugrąžina skolas. 

 
 Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, vadovaujantis Grupės vidaus 

politika, taikoma gautinų sumų vertės sumažėjimui. Vertės sumažėjimas įvertinamas atsižvelgiant į prekybos 
gautinų sumų klasifikaciją į grupes, remiantis pradelstu apmokėjimo terminu ir kiekvienai grupei taikomomis 
tam tikromis vertės sumažėjimo normomis. Vertės sumažėjimo normos ir Grupės vidaus politika, taikoma 
prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo įvertinimui, peržiūrimos kas pusę metų. 
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 Likvidumo rizika
 
 Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas reiškia pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekio užtikrinimą. 

Grupės pinigų srautai yra teigiami, o jos trumpalaikis turtas didele dalimi viršija trumpalaikius įsipareigojimus, 
dėl to likvidumo rizika yra labai nedidelė. Dėl šios priežasties Grupės vadovybė nėra įdiegusi jokių formalių 
procedūrų likvidumo rizikai valdyti. 

 
 Grupės ir Bendrovės finansinių įsipareigojimų nediskontuotų pinigų srautų analizė pagal terminus, atsižvelgiant 

į balanso dieną likusį laikotarpį iki sutartyje numatyto termino pabaigos, pateikta 25-oje pastaboje.
 
 Kapitalo rizikos valdymas
 
 Grupės kapitalo valdymo tikslai yra užtikrinti Grupės veiklos tęstinumą, grąžą akcininkams ir naudą kitoms 

suinteresuotosioms šalims, taip pat palaikyti optimalią kapitalo sudėtį, siekiant sumažinti kapitalo sąnaudas.  
 
 Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatinis 

akcinis kapitalas neturi būti mažesnis negu atitinkamai 100 000 Lt ir 10 000 Lt, o akcininkų nuosavybė neturi 
būti mažesnė negu 50 proc. įmonės įstatinio akcinio kapitalo. 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. 
Grupės įmonės laikėsi šių reikalavimų.  

 
 Grupės veikla finansuojama tik naudojant akcininkų kapitalą. 2007 m. ir 2006 m. Bendrovė neturėjo jokių 

paskolų, išskyrus finansinio lizingo įsipareigojimus.
 
 Tikrosios vertės vertinimas
 
 Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama aktyvioje rinkoje (pavyzdžiui, prekybai skirtų investicijų), tikroji 

vertė nustatoma remiantis balanso dieną skelbiamomis rinkos kainomis. Skelbiamą rinkos kainą, naudojamą 
Grupės laikomam finansiniam turtui, sudaro dabartinė pardavimo kaina.  

 
 Finansinių priemonių, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, tikroji vertė atskleidimo finansinėje 

atskaitomybėje tikslams nustatoma diskontuojant pinigų srautus iš šios finansinės priemonės. 
 
 Laikoma, kad prekybos gautinų sumų apskaitinė vertė, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, ir mokėtinų 

sumų apskaitinė vertė atitinka jų tikrąsias vertes.  
 
 
4 Svarbūs apskaitiniai įvertinimai
 
 Ilgalaikis materialusis turtas
 
 Dėl nuolatinės technologijų pažangos atliekami įvertinimai, susiję su ilgalaikio materialiojo turto naudingo 

tarnavimo laiku: naudingo tarnavimo laikotarpiai atskleisti aukščiau, o nusidėvėjimo sąnaudos už metus 
atskleistos 13-oje pastaboje. Padidinus turto numatomą naudingo tarnavimo laiką ar jo likvidacinę vertę, 
sumažėtų nusidėvėjimo sąnaudos. Vadovybė nustato ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką 
jo įsigijimo metu ir vėliau kasmet jį peržiūri. Naudingo tarnavimo laikas pagrįstas panašiam turtui praeityje 
nustatytu naudingo tarnavimo laiku, taip pat numatomais įvykiais ateityje, kurie gali turėti jam įtakos, pavyzdžiui 
technologijų pasikeitimai. Be to, tinklo infrastruktūra negali būti nudėvima per laikotarpį, kuris tęsiasi ilgiau 
negu atitinkamos licencijos, kuria remiantis teikiamos paslaugos, galiojimo laikotarpis.
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 Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas
 
 Įvertindama investicijų į dukterines įmones, apskaitomų savikaina, vertės sumažėjimą Bendrovė vadovaujasi 

TAS Nr. 36 reikalavimais. Šiam įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Dukterinės ir asocijuotos 
įmonės atsiperkamoji vertė nustatoma kaip jų tikroji vertė, atėmus  pardavimo sąnaudas, arba naudojimo 
vertė, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė.

 
 Naudojimo vertės apskaičiavimas paremtas vadovybės patvirtintais finansiniais biudžetais už laikotarpį iki 5 

metų. Pinigų srautai viršijantys vadovybės patvirtintus biudžetus ekstrapoliuojami taikant 3 proc. įvertintą 
augimo normą, kuri atitinka numatomą rinkos augimą. 12 proc. ikimokestinė diskonto norma buvo taikyta 
diskontuojant numatomus pinigų srautus ir ji yra tokia pati, kaip ir ta, kuri naudojama atliekant vertės 
sumažėjimo testus kitam Bendrovės turtui. Ikimokestinė diskonto norma apskaičiuota kaip kapitalo vidutinė 
svertinė savikaina, darant prielaidą, kad numatoma ikimokestinė rinkos grąža yra 12 proc.

 
 Dukterinės įmonės tikroji vertė nustatoma remiantis kaina, numatyta dukterinės įmonės pardavimo sutartyje, 

sudarytoje rinkos sąlygas (ištiestosios rankos principą) atitinkančio sandorio metu, pakoreguota papildomų 
sąnaudų suma, kurios būtų priskirtos turto pardavimui. Tas pats principas taikomas nustatant tikrąją vertę, 
atėmus pardavimo sąnaudas, pardavimui skirto turto ar perleidimo grupių. 

 
 Jeigu diskonto norma padidėtų ar augimo tempas sumažėtų 3 procentiniais punktais, investicijoms į dukterines 

įmones nereikėtų formuoti vertės sumažėjimo.
 
 Gautinų sumų vertės sumažėjimas
 
 Gautinų sumų vertės sumažėjimas nustatytas remiantis vadovybės atliktais jų atgautinumo ir terminų 

įvertinimais, susijusiais su sumomis, kurios nebus atgautos pagal pradžioje numatytus terminus. Šiam 
įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi reikšmingais skolininko finansiniais 
sunkumais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų 
nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai Bendrovės įvertinimai galėtų žymiai pasikeisti dėl pasikeitusios padėties 
rinkoje ar visoje šalies ekonomikoje. Atgautinumo rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio bei 
veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant atgauti reikšmingai uždelstas gautinas sumas.
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5 Pajamos 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Fiksuotos balso telefonijos paslaugos 528 326 524 571 526 574 523 179
 Interneto ir duomenų perdavimo pajamos 214 027 181 348 214 991 181 950
 IT paslaugos 14 050 9 892 3 431 1 553
 TV paslaugos 8 368 708 8 368 708
 Statybos paslaugos - 1 651 - -
 Kitos pajamos 28 679 16 641 18 163 9 645
      
 Pajamų iš viso 793 450 734 811 771 527 717 035
 
 
 
  
6 Kitos pajamos 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Palūkanų pajamos už investicijas laikomas 

iki išpirkimo ir paskolas  4 056 4 367 4 431 4 736
 Dividendų pajamos - - 30 800 40 047
      
  4 056 4 367 35 231 44 783
      
 
 
 
7 Kitos veiklos sąnaudos
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Medžiagos, eksploatavimo ir aptarnavimo  

sąnaudos 94 372 79 194 120 598 100 766
 Energijos, patalpų ir transporto sąnaudos 34 014 31 332 33 270 34 389
 Rinkodaros sąnaudos 17 610 20 740 16 395 19 481
 Gautinų sumų vertės sumažėjimas (302) (1 129) (307) (1 188)
 Statybos paslaugų sąnaudos (išskyrus sąnaudas,  

susijusias su darbuotojais) - 889 - -
 Kitos sąnaudos 25 944 27 925 22 240 22 351
      
  171 638 158 951 192 196 175 799
      
 
 2007 m. pabaigoje Grupėje pilnu etatu dirbančių darbuotojų skaičius buvo 2 907 (2006 m. – 2 896). 2007 m. 

pabaigoje Bendrovėje pilnu etatu dirbančių darbuotojų skaičius buvo 2 213 (2006 m. – 2 224).
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8 Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 6 316 4 974 5 836 1 013
 Pelnas (nuostoliai) iš investicijų pardavimo 19 795 (3) 879
 Pelnas (nuostoliai) dėl prekybos investicijų  

tikrosios vertės pasikeitimo 274 (482) 274 (482)
 Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto  

pardavimo (325) (1 016) (31) (996)
 Kitas pelnas (nuostoliai) 34 - 33 -
      
  6 318 4 271 6 109 414

9 Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Palūkanų pajamos už pinigus ir pinigų ekvivalentus 9 952 4 410 9 840 4 212
 Kitos finansinės veiklos pajamos 1 511 628 1 511 604
      
 Finansinės veiklos pajamos 11 463 5 038 11 351 4 816
      
 Palūkanų sąnaudos (320) (583) (320) (581)
 Pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pasikeitimo  

finansinėje veikloje (296) (427) (284) (418)
 Kitos finansinės veiklos sąnaudos (166) (438) (164) (438)
      
 Finansinės veiklos sąnaudos (782) (1 448) (768) (1 437)
      
 Finansinės veiklos grynosios sąnaudos 10 681 3 590 10 583 3 379

10 Pelno mokestis
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis 41 268 54 114 39 404 41 548
 Atidėtasis mokestis (26 pastaba) (7 951) (23 823) (7 571) (13 163)
      
  33 317 30 291 31 833 28 385
      
 Mokesčių inspekcija bet kuriuo metu per 5-is iš eilės einančius metus po metų, kuriais buvo pateikta mokesčių 

deklaracija, pabaigos gali patikrinti buhalterines knygas ir apskaitos įrašus ir apskaičiuoti papildomus mokesčius 
bei baudas. Bendrovės ir Grupės vadovybei nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti potencialus 
reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
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 Pelno mokestis, apskaičiuotas Bendrovės ir Grupės pelnui prieš apmokestinimą, skiriasi nuo teorinės sumos, 
kuri būtų apskaičiuota taikant bazinį pelno mokesčio tarifą, kaip parodyta žemiau:

 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Pelnas prieš apmokestinimą ir asocijuotos  

įmonės rezultato dalį 196 147 162 051 220 000 195 294
      
 Mokestis taikant 18% tarifą (2006 m. – 19%) 35 306 30 790 39 600 37 106
 Atidėtojo mokesčio turtas, nepripažintas  

mokestiniams nuostoliams  286 73 - -
 Gauti neapmokestinami dividendai - - (5 400) (7 609)
 Pelno mokestis nuo dukterinės įmonės akcinio  

kapitalo sumažinimo - - (144) -
 Neapmokestinamos pajamos ir sąnaudos  

nemažinančios apmokestinamojo pelno (1 262) (83) (1 219) (132)
 Pelno mokestis nuo dividendų (1 189) (808) (1 189) (808)
 Kita 176 319 185 (172)
 
 Pelno mokestis 33 317 30 291 31 833 28 385
 
 2005 m. birželio 7 d. priimtas Laikinasis socialinio mokesčio įstatymas, kuris numato, kad mokestinę bazę 

šiam mokesčiui sudaro apmokestinamas pelnas, apskaičiuotas pagal LR pelno mokesčio įstatyme numatytą 
tvarką. Socialinio mokesčio tarifai yra 4 proc. ir 3 proc. už atitinkamai 2006 ir 2007 m. Laikiniesiems skirtumams, 
pripažintiems 2007 m. gruodžio 31 d., kurie bus realizuoti 2008 m. ir vėlesniais metais, vadovaujantis galiojančiais 
įstatymais, bus taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas. 

11 Vienai akcijai tenkantis pelnas
 
 Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per 

laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių priemonių, potencialiai 
konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas tenkantis vienai akcijai yra toks pat kaip ir 
paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas.

 
 Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis už metus, pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d., buvo 

(tūkstančiais): 814 913 (paprastųjų vardinių akcijų) mažinama 38 095 (nuosavomis akcijomis), gaunant 776 
818. Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis už metus, pasibaigusius 2006 m. gruodžio 31 d., buvo 
toks pats, t.y. 776 818.
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  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
 Grynasis pelnas priskirtinas akcininkams     
      
 Pelnas iš tęsiamos veiklos prieš mažumos dalį 162 830 131 801 188 167 166 909
 Mažumos dalis - (128) - -
      
 Grynasis pelnas iš tęsiamos veiklos  

priskirtinas akcininkas 162 830 131 673 188 167 166 909
 Grynasis pelnas (nuostoliai) iš nutrauktos veiklos  

priskirtinas akcininkas - (1 252) - -
      
 Grynasis pelnas priskirtinas akcininkams 162 830 130 421 188 167 166 909
      
 Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis  

vidurkis (tūkstančiais) 776 818 776 818 776 818 776 818
      
      
 Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)     
 Iš tęsiamos veiklos 0,21 0,17 0,24 0,21
 Iš nutrauktos veiklos - (0,002) - -
      
 Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt) 0,21 0,17 0,24 0,21

12 Vienai akcijai tenkantys dividendai
 
 Už 2006 m. ir 2005 m. paskelbti vienai akcijai tenkantys dividendai, neįskaitant nuosavų akcijų, sumokėti 2007 

m. ir 2006 m, atitinkamai sudarė 0,26 Lt ir 0,16 Lt. Šios finansinės atskaitomybės patvirtinimo dieną dividendai 
už 2007 m. nebuvo pasiūlyti ar paskelbti.

13 Ilgalaikis materialusis turtas
 
 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro: 
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo  

sąnaudos  156 164 173 302 148 643 164 072
 Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos  

sąnaudos (14 pastaba) 12 492 22 547 10 916 21 226
 Gautų subsidijų amortizacijos sąnaudos  

(27 pastaba) (1 960) (2 349) (1 960) (2 349)
      
  166 696 193 500 157 599 182 949
 
 2007 m. gruodžio 31 d. į ilgalaikio materialiojo turto straipsnį buvo įtrauktas turtas (telekomunikaciniai kanalai 

ir kitas nekilnojamasis turtas), kuris nėra oficialiai įregistruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro valstybės įmonėje. Tokia registracija yra reikalaujama nuosavybės teisei į tokį turtą patvirtinti. 2007 m. 
gruodžio 31 d. tokio turto apskaitinė vertė buvo 97,3 mln. Lt (2006 m. – 103,9 mln. Lt). Praktikoje negalėjome 
pritaikyti jokių procedūrų, norint įvertinti šio turto būsimas registravimo sąnaudas, jeigu tokių būtų. Šį turtą 
Bendrovė naudoja savo veikloje ir už jį moka nekilnojamojo turto mokestį. Bendrovės vadovybė neabejoja dėl 
Bendrovės nuosavybės teisių į šį turtą. Šiuo metu svarstomas LR Elektroninių komunikacijų įstatymo pakeitimo 
projektas. 
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 Jeigu šis pakeitimas bus patvirtintas, telekomunikaciniai kanalai bus priskirti kilnojamam turtui, tuomet nebus 
reikalaujamas šių kanalų registravimas.

 
 2007 m. Bendrovė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Po šios peržiūros 

nusidėvėjimo sąnaudos už 2007 m. padidėjo 0,34 mln. Lt, palyginus su anksčiau nustatytais naudingo tarnavimo 
laikotarpiais ilgalaikiam materialiajam turtui. 2007 m. Bendrovė neperžiūrėjo ilgalaikio nematerialiojo turto 
naudingo tarnavimo laikotarpių.

      
 
 GRUPĖ 
      
 2005 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo savikaina 131 813 2 183 309 70 979 4 418 2 390 519
 Sukauptas nusidėvėjimas (44 377) (1 571 075) (52 547) (44) (1 668 043)
      
 Likutinė vertė 87 436 612 234 18 432 4 374 722 476
      
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 87 436 612 234 18 432 4 374 722 476
 Įsigijimai 15 3 151 420 88 597 92 183
 Perklasifikavimai 4 675 (2 191) (38) - 2 446
 Perleidimai ir nurašymai (5 492) (277) (104) - (5 873)
 Perkelta iš nebaigtos statybos 2 875 76 767 4 205 (83 847) -
 Nusidėvėjimas (13 982) (152 819) (6 501) - (173 302)
      
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 75 527 536 865 16 414 9 124 637 930
      
 2006 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo savikaina 120 635 2 206 266 67 513 9 124 2 403 538
 Sukauptas nusidėvėjimas (45 108) (1 669 401) (51 099) - (1 765 608)
      
 Likutinė vertė 75 527 536 865 16 414 9 124 637 930
      
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 75 527 536 865 16 414 9 124 637 930
 Įsigijimai 1 312 10 097 171 172 361 183 941
 Perklasifikavimai (1 677) (235) (16) - (1 928)
 Perleidimai ir nurašymai (5 095) (80) (642) - (5 817)
 Perkelta iš nebaigtos statybos 4 154 140 587 6 419 (151 160) -
 Nusidėvėjimas (5 147) (145 618) (5 399) - (156 164)
      
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 69 074 541 616 16 947 30 325 657 962
      
 2007 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo savikaina 106 330 2 338 063 71 406 30 325 2 546 124
 Sukauptas nusidėvėjimas (37 256) (1 796 447) (54 459) - (1 888 162)
      
 Likutinė vertė 69 074 541 616 16 947 30 325 657 962
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13 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
 
  
 BENDROVĖ     

  
 2005 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo savikaina  93 735 2 155 266 59 016 4 417 2 312 434
 Sukauptas nusidėvėjimas (40 074) (1 551 240) (44 891) (44) (1 636 249)
      
 Likutinė vertė 53 661 604 026 14 125 4 373 676 185
      
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 53 661 604 026 14 125 4 373 676 185
 Įsigijimai 5 115 34 280 88 598 94 027
 Perklasifikavimai (5 691) (269) (84) - (6 044)
 Perleidimai ir nurašymai 639 (747) - - (108)
 Perkelta iš nebaigtos statybos 2 875 76 767 4 205 (83 847) -
 Nusidėvėjimas (9 433) (149 752) (4 887) - (164 072)
      
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 47 166 530 059 13 639 9 124 599 988
      
 2006 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo savikaina 87 333 2 182 099 58 561 9 124 2 337 117
 Sukauptas nusidėvėjimas (40 167) (1 652 040) (44 922) - (1 737 129)
      
 Likutinė vertė 47 166 530 059 13 639 9 124 599 988
      
      
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 47 166 530 059 13 639 9 124 599 988
 Įsigijimai 0 11 25 173 673 173 709
 Perklasifikavimai (4 236) (84) (65) (1 312) (5 697)
 Perleidimai ir nurašymai 21 (233) (13) - (225)
 Perkelta iš nebaigtos statybos 4 154 140 587 6 419 (151 160) -
 Nusidėvėjimas (4 276) (141 790) (4 537) - (150 603)
      
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 42 829 528 550 15 468 30 325 617 172
      
 2007 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo savikaina 74 658 2 306 181 63 591 30 325 2 474 755
 Sukauptas nusidėvėjimas (31 829) (1 777 631) (48 123) - (1 857 583)
      
 Likutinė vertė 42 829 528 550 15 468 30 325 617 172

 
 Turto grupė „Kanalai ir telekomunikacinė įranga” apima galutinę įrangą, kurią Grupė nuomoja trečiosioms 

šalims pagal nuomos sutartis ir kurios apskaitinės vertės yra šios: 
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13 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
  Gruodžio 31 d.
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Įsigijimo savikaina 3 883 - 3 883 -
 Sukauptas nusidėvėjimas sausio 1 d. - - - -
 Nusidėvėjimo sąnaudos už metus 432 - 432 -
      
 Likutinė vertė 3,451 - 3,451 -
 

14 Nematerialusis turtas
      
 
 GRUPĖ
      

  
 2005 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo vertė 2 575 350 571 18 934 14 835 84 386 999
 Sukaupta amortizacija (2 096) (314 006) (18 934) (11 267) - (346 303)
       
 Likutinė vertė 479 36 565 - 3 568 84 40 696
       
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai      
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 479 36 565 - 3 568 84 40 696
 Įsigijimai - 1 065 2 658 - 11 663 15 386
 Perleidimai ir nurašymai - - - (2) - (2)
 Perklasifikavimas - 10 365 - 608 (10 973) -
 Perkelta iš kitų sąskaitų - 5 - - - 5
 Amortizacija (261) (20 470) - (1 816) - (22 547)
       
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 218 27 530 2 658 2 358 774 33 538
       
 2006 m. gruodžio 31 d.      
 Įsigijimo vertė 2 575 266 353 2 658 15 276 774 287 636
 Sukaupta amortizacija (2 357) (238 823) - (12 918) - (254 098)
       
 Likutinė vertė 218 27 530 2 658 2 358 774 33 538
       
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 218 27 530 2 658 2 358 774 33 538
 Įsigijimai - 3 392  - 5 205 8 597
 Perleidimai ir nurašymai - - - - - -
 Perklasifikavimas - 5 474 - - (5 474) -
 Perkelta iš kitų sąskaitų - - - - - -
 Amortizacija (218) (10 944) - (1 330) - (12 492)
       
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje - 25 452 2 658 1 028 505 29 643
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 BENDROVĖ 

      
 2005 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo vertė 1 691 329 195 14 716 84 345 686
 Sukaupta amortizacija (1 381) (295 618) (11 165) - (308 164)
      
 Likutinė vertė 310 33 577 3 551 84 37 522
 
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 310 33 577 3 551 84 37 522
 Įsigijimai - - - 11 550 11 550
 Perklasifikavimas - 10 365 608 (10 973) -
 Amortizacija (169) (19 249) (1 808) - (21 226)
      
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 141 24 693 2 351 661 27 846
      
 2006 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo vertė 1 691 243 911 15 208 661 261 471
 Sukaupta amortizacija (1 550) (219 218) (12 857) - (233 625)
      
 Likutinė vertė 141 24 693 2 351 661 27 846
      
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai     
 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 141 24 693 2 351 661 27 846
 Įsigijimai - - - 4 639 4 639
 Perklasifikavimas - 5 195 - (5 195) -
 Amortizacija (141) (9 452) (1 323) - (10 916)
      
 Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje - 20 436 1 028 105 21 569
      
 2007 m. gruodžio 31 d.     
 Įsigijimo vertė 1 691 247 384 11 275 106 260 455
 Sukaupta amortizacija (1 691) (226 948) (10 247) - (238 886)
      
 Likutinė vertė - 20 436 1 028 105 21 569

14 Nematerialusis turtas (tęsinys)

     
 2007 m. gruodžio 31 d.      
 Įsigijimo vertė 2 575 267 093 2 658 11 317 505 284 148
 Sukaupta amortizacija (2 575) (241 641) - (10 289) - (254 505)
       
 Likutinė vertė - 25 453 2 658 1 028 505 29 643

Licencijos
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14 Nematerialusis turtas (tęsinys)
 
 2005 m. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Voicecom“ perėmė iš UAB „Comliet“ 1997 m. spalio 31 d. jai suteiktą 

licenciją eksploatuoti NMT 450 judriojo korinio ryšio tinklą. Licencija galiojo iki 2007 m. spalio 31 d., tačiau 2007 
m. jos galiojimas buvo pratęstas iki 2008 m. spalio 31 d. Grupė naudoja NMT 450 tinklą teikti bevielės vietinės 
prieigos (WLL) paslaugas vartotojams atokiose vietovėse bei ryšio palaikymui Grupės vidiniais tikslais. 

 
 Lietuvoje fiksuoto, tarpmiestinio ir tarptautinio ryšio paslaugų, apimančių ir duomenų perdavimą, veikla 

nelicencijuojama. 
 
15 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Likutis metų pradžioje - 1 182 31 739 27 093
 Asocijuotų įmonių rezultato dalis - 41 - -
 Mažumos dalies įsigijimas (31 pastaba) - - - 5 465
 Investicijos perklasifikuotos į pardavimui skirtą turtą - - - (403)
 Gauti dividendai - (47) - -
 Parduota asocijuota įmonė - (1 176) - (416)
      
 Likutis metų pabaigoje - - 31 739 31 739
 
 2006 m. Bendrovė perklasifikavo investiciją į „OOO Comliet-Kaliningrad“, apskaitytą savikaina, į pardavimui 

skirtą turtą.
 
 
16 Finansinės priemonės pagal kategorijas
 
 Finansinių priemonių apskaitos principai buvo taikomi šiems straipsniams: 
 
 
 GRUPĖ 

 2007 m. gruodžio 31 d.    
 Balanse apskaitytas turtas    
 Prekybos ir kitos gautinos sumos 124 679 - - 124 679
 Investicijos laikomos iki išpirkimo - -   116 726    116 726
 Prekybai skirtos investicijos - 34 561 - 34 561
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 229 350  -  - 229 350
     
 Iš viso 354 029 34 561 116 726 505 316
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16 Finansinės priemonės pagal kategorijas (tęsinys)
     
 

 
 2006 m. gruodžio 31 d.    
 Balanse apskaitytas turtas    
 Prekybos ir kitos gautinos sumos 265 766 - - 265 766
 Investicijos laikomos iki išpirkimo - - 40 419 40 419
 Prekybai skirtos investicijos - 34 287 - 34 287
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 232 581  -  - 232 581
     
 Iš viso 498 347 34 287 40 419 573 053
     
     
     
 BENDROVĖ 

 2007 m. gruodžio 31 d.    
 Balanse apskaitytas turtas    
 Prekybos ir kitos gautinos sumos 129 062 - - 129 062
 Investicijos laikomos iki išpirkimo - - 101 492 101 492
 Prekybai skirtos investicijos - 34 561 - 34 561
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 220 117  -  - 220 117
     
 Iš viso 349 179 34 561 101 492 485 232
     
     
     
 
 
 
 
 2006 m. gruodžio 31 d.    
 Balanse apskaitytas turtas    
 Prekybos ir kitos gautinos sumos 268 891 - - 268 891
 Investicijos laikomos iki išpirkimo - - 40 419 40 419
 Prekybai skirtos investicijos - 34 287 - 34 287
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 224 939  -  - 224 939
     
 Iš viso 493 830 34 287 40 419 568 536
     
     
 Ir 2007, ir 2006 metais visi Bendrovės ir Grupės finansiniai įsipareigojimai buvo priskirti kitų finansinių 

įsipareigojimų grupei ir nėra įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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17 Prekybos ir kitos gautinos sumos
    
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Iš įmonių ir gyventojų gautinos sumos 100 864 96 691 95 890 93 832
 Iš kitų operatorių gautinos sumos  15 455 13 290 15 455 13 290
 Prekybos gautinų sumų iš viso 116 319 109 981 111 345 107 122
      
 Atėmus gautinų sumų vertės sumažėjimą (15 199) (18 813) (15 153) (19 184)
      
 Prekybos gautinos sumos grynąja verte 101 120 91 168 96 192 87 938
 Gautinos sumos iš įmonių, surenkančių  

mokesčius už telekomunikacines paslaugas 1 623 3 460 1 623 3 460
 Iš anksto apmokėtos sąnaudos ir kitos  

gautinos sumos 17 751 12 696 16 363 11 304
 Gautinos sumos iš susijusių šalių (33 pastaba) 4 363 1 997 5 721 2 610
 Paskolos susijusioms šalims (33 pastaba) - 150 583 8 043 156 683
      
  124 857 259 904 127 942 261 995
 Atėmus ilgalaikę dalį (3 166) (4 951) (3 166) (10 951)
 Trumpalaikė dalis 121 691 254 953 124 776 251 044
 
 Visos ilgalaikės gautinos sumos turi būti apmokėtos per trejus metus nuo balanso parengimo dienos.

 Prekybos ir kitų gautinų sumų tikrosios vertės: 
    
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Iš įmonių ir gyventojų gautinos sumos 100 514 96 433 95 540 93 574
 Iš kitų operatorių gautinos sumos  15 455 13 290 15 455 13 290
 Prekybos gautinų sumų iš viso 115 969 109 723 110 995 106 864
      
 Atėmus gautinų sumų vertės sumažėjimą (15 199) (18 813) (15 153) (19 184)
      
 Prekybos gautinos sumos grynąja verte 100 770 90 910 95 842 87 680
 Gautinos sumos iš įmonių, surenkančių  

mokesčius už telekomunikacines paslaugas 1 623 3 460 1 623 3 460
 Iš anksto apmokėtos sąnaudos  

ir kitos gautinos sumos 17 751 12 696 16 363 11 304
 Gautinos sumos iš susijusių šalių  4 363 1 997 5 721 2 610
 Paskolos susijusioms šalims - 150 583 8 043 156 683
      
  124 507 259 646 127 592 261 737
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17 Prekybos ir kitos gautinos sumos (tęsinys)
 
 Sukauptų pajamų tikrosios vertės remiasi pinigų srautais, diskontuotais taikant 8.3 proc. normą (2006 m. – 5,0 

proc.). Diskonto norma lygi VILIBOR plius atitinkama kredito marža. 

 Maksimali kredito rizika finansinės atskaitomybės parengimo dieną yra lygi aukščiau minėtų gautinų sumų 
tikrajai vertei. Grupė nėra gavusi jokių užtikrinimo priemonių, skirtų sumažinti kredito riziką. 

 
 Nepradelstos prekybos gautinos sumos yra laikomos kaip pilnai vykdomos. 
 
 Prekybos gautinos sumos, kurios pradelstos mažiau negu tris mėnesius, nėra laikomos nuvertėjusiomis. 2007 

m. gruodžio 31 d. 12 960 tūkst. Lt (2006 m. – 9 594 tūkst. Lt) Grupės prekybos gautinų sumų ir 12 781 tūkst. Lt 
(2006 m. – 9 444 tūkst. Lt) Bendrovės prekybos gautinų sumų buvo pradelstos, tačiau nenuvertėjusios.

 
 2007 m. gruodžio 31 d. 17 313 tūkst. Lt (2006 m. – 20 225 tūkst. Lt) Grupės prekybos gautinų sumų ir 16 733 

tūkst. Lt (2006 m. – 20 175 tūkst. Lt) Bendrovės prekybos gautinų sumų buvo nuvertėjusios ir joms suformuotas 
vertės sumažėjimo atidėjinys. 2007 m. gruodžio 31 d. Grupės atidėjinio suma buvo 15 199 tūkst. Lt (2006 m. – 
18 813 tūkst. Lt), o Bendrovės atidėjinio suma buvo 15 153 tūkst. Lt (2006 m. – 19 184 tūkst. Lt).

 

 Šių gautinų sumų senėjimo analizė pateikta žemiau: 
    

  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Prekybos gautinų sumų iš viso 116 319 109 981 111 345 107 122
      
 Iš kurių: nepradelstos  86 045 80 163 81 831 77 504
 Pradelstos iki 3 mėnesių  12 960 9 594 12 781 9 444
 Pradelstos nuo 4 iki 6 mėnesių 2 354 1 460 1 807 1 442
 Pradelstos nuo 7 iki 12 mėnesių 1 121 1 667 1 088 1 650
 Pradelstos virš 12 mėnesių 13 839 17 097 13 838 17 082
 
 

 Prekybos ir kitų gautinų sumų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 
    

  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
 Valiuta     
 LTL 95 712 238 362 100 828 240 747
 EUR 27 568 20 585 25 537 20 209
 XDR 1 463 918 1 463 918
 Kita valiuta 114 39 114 121
      
  124 857 259 904 127 942 261 995
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17 Prekybos ir kitos gautinos sumos (tęsinys)

 Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolių pasikeitimas parodytas žemiau: 
 

  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Likutis metų pradžioje 18 813 21 882 19 184 21 882
 Per metus nurašytos gautinos sumos  

kaip neatgautinos (3 312) (1 940) (3 724) (1 510)
 Atidėjinys gautinų sumų vertės sumažėjimui/ 

Atstatyta nepanaudota suma  (302) (1 129) (307) (1 188)
      
 Likutis metų pabaigoje 15 199 18 813 15 153 19 184
 
 Atidėjinio gautinų sumų vertės sumažėjimui suformavimas ir panaudojimas pelno (nuostolių) ataskaitoje 

apskaitytas „Kitų veiklos sąnaudų” straipsnyje (7 pastaba). 
 
 Kitose prekybos ir kitų gautinų sumų klasėse nėra nuvertėjusio turto. 

18 Investicijos laikomos iki išpirkimo
 
 Investicijas laikomas iki išpirkimo sudaro Lietuvos bankų išleistos obligacijos. Apskaičiuotų palūkanų norma, 

taikoma obligacijoms, 2007 m. buvo 5,34 proc. (2006 m. – 3,15 proc.), o obligacijų terminas vidutiniškai sudarė 
68 dienas 2007 m. (2006 m. – 22 dienos). Obligacijų tikroji vertė atitinka jų balansines vertes.

 Maksimali kredito rizika finansinės atskaitomybės parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių popierių, 
klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei. 

 

19 Investicijos laikomos prekybai
 
 2005 m. gruodį Bendrovė įsigijo „Deutsche Bank Platinum IV Euro Sovereign Elite Fund“ 87,298 akcijas už 

bendrą 10 mln. eurų (34,5 mln. Lt) sumą. Fondo tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo vertės padidėjimą, suteikiant 
investuotojams prieigą prie Eurozonos suverenių emitentų, turinčių AAA reitingą ir sudarančių „Deutsche Bank 
Euro Sovereign Elite“ indeksą. Šį indeksą sudaro labai likvidžios obligacijos, atrinktos pagal struktūrizuotą 
metodiką, kuri siūlo skaidrią ir objektyvią strategiją. 2007 m. gruodžio 31 d. investicija į šį fondą apskaityta 
10 mln. eurų (34,6 mln. Lt) tikrąja verte (2006 m. – 9,9 mln. eurų (34,3 mln. Lt)), kuri buvo nustatyta remiantis 
skelbiamomis kainų kotiruotėmis.

 Maksimali kredito rizika finansinės atskaitomybės parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių popierių, 
klasifikuojamų kaip prekybai laikomos investicijos, tikrajai vertei. 

20 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
  

  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Pinigai kasoje ir banke 83 672 130 512 74 439 122 870
 Trumpalaikiai indėliai banke 145 678 100 000 145 678 100 000
 Apriboto naudojimo lėšos - 2 069 - 2 069
      
  229 350 232 581 220 117 224 939



TEO LT, AB
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

40

20 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (tęsinys)
 
 Apskaičiuotų palūkanų norma, nustatyta Grupės ir Bendrovės trumpalaikiams indėliams, laikomiems Lietuvos 

bankuose, buvo 6,60 proc. 2007 m. (2006 m. – 3,25 proc.).
 
 Apriboto naudojimo lėšas 2006 m. sudarė AB banke „Hansabankas“ laikomi 0,4 mln. trumpalaikiai indėliai, susiję 

su šio banko suteiktomis paskolomis Grupės darbuotojams privataus būsto pirkimui ir remontui finansuoti. Už 
šiuos indėlius buvo nustatytos 0,26 proc. palūkanos. 

 
 Apriboto naudojimo lėšas 2006 m. taip pat sudarė 1,8 mln. Lt pinigų suma, laikoma laikinoje indėlio sąskaitoje 

AB SEB Vilniaus banke, susijusi su banko suteiktomis garantijomis už Bendrovę.

 
21 Pardavimui skirtas turtas ir nutraukta veikla
 
 2007 m. gruodžio 31 d. Grupė apskaitė kaip pardavimui skirtą turtą pastatų grupę, dėl kurios pardavimo bus 

sudaryta sutartis su trečiąja šalimi (2006 m. – 1 pastatą, turtą ir įsipareigojimus, tiesiogiai susijusius su „OOO 
Comliet-Kaliningrad“). Pardavimui skirtas turtas taip pat apima lengvąjį automobilį ir metalo laužą. 

 
 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė kaip pardavimui skirtą turtą lengvąjį automobilį ir metalo laužą 

(2006 m. – investiciją į dukterinę įmonę OOO „Comliet-Kaliningrad“).
 

 Pagrindinės turto, klasifikuojamo kaip pardavimui skirtas turtas, klasės: 
  
  Gruodžio 31 d.
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Ilgalaikis materialusis turtas 1 851 1 354 108 -
 Investicijos į dukterines įmones - - - 267
 Atidėtojo mokesčio turtas - 44 - -
 Prekybos ir kitos gautinos sumos - 113 - -
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai  - 4 - -
      
 Pardavimui skirto turto iš viso  1 851 1 515 108 267

 2007 m. gruodžio 31 d. nebuvo apskaityta jokių įsipareigojimų, tiesiogiai susijusių su turtu, klasifikuojamu kaip 
pardavimui skirtas turtas (2006 m. – 85 tūkst. Lt). 

  
 2007 m. nebuvo atliktas joks perleidimo grupių įvertinimas iš naujo tikrąja verte, atėmus pardavimo sąnaudas 

(2006 m. – Grupė (1 879 tūkst. Lt), Bendrovė (1 015 tūkst. Lt). 
 
 OOO „Comliet-Kaliningrad“ veikla už 2007 m. sausio-vasario mėn. (UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos 

kompiuterių akademija“ veikla už 2006 m. sausio-vasario mėn.) atskleista nutrauktos veiklos dalyje. Rezultato 
analizė pateikta žemiau:
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21 Pardavimui skirtas turtas ir nutraukta veikla (tęsinys)

  GRUPĖ
  2007 2006
 
 Pajamos 17 3 647
 Sąnaudos (17) (2 896)
 Veiklos pelnas - 751
 Finansinė veikla, grynąja verte - 13
 Pelnas iš nutrauktos veiklos prieš apmokestinimą - 764
 Pelno mokestis - (137)
 Pelnas iš nutrauktos veiklos po apmokestinimo - 627
 Nuostoliai, pripažinti iš naujo įvertinus perleidžiamos grupės turtą,  

prieš apmokestinimą - (2 320)
 Pelno mokestis - 441
 Nuostoliai, pripažinti iš naujo įvertinus perleidžiamos grupės  

turtą, po apmokestinimo - (1 879)
 Pelnas už metus iš nutrauktos veiklos  - (1 252)

22 Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos
 
 Įstatinį akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt. Visos 

akcijos yra pilnai apmokėtos.
 
 2000 m. birželį per Lietuvos valstybės paskelbtą Bendrovės akcijų pradinį viešąjį pasiūlymą tuomet buvusi UAB 

„Lintel“ dukterinė įmonė UAB „Lintkom“ įsigijo 4,67 proc. Bendrovės akcijų. UAB „Lintkom“ turimos Bendrovės 
akcijos buvo laikomos nuosavomis akcijomis ir Grupės balanse iš akcininkų nuosavybės buvo atimta jų pirkimo 
kaina, lygi 120 mln. Lt. 

 2004 m. gegužę buvo užbaigtas juridinis UAB „Lintkom“ ir UAB „Lintel“ teisinis sujungimas. Visas UAB „Lintkom“ 
turtas, įskaitant nuosavas akcijas, ir įsipareigojimai buvo perduoti UAB „Lintel“.

 
 2007 m. liepą Bendrovės valdyba nutarė įsigyti nuosavas akcijas iš UAB „Lintel”. 2007 m. rugsėjį Bendrovė 

perėmė nuosavas akcijas iš UAB „Lintel” ir 2007 m. gruodžio 31 d. Grupės balanse jų pirkimo kaina, lygi 58,5 
mln. Lt., buvo atimta tiesiai iš akcininkų nuosavybės.

 
 Grupė traktuoja Bendrovės turimas Bendrovės akcijas kaip nuosavas akcijas ir 2007 m. gruodžio 31 d. Grupės 

balanse jų pirkimo kaina, lygi 120 mln. Lt., buvo atimta tiesiai iš akcininkų nuosavybės.

23 Įstatymų numatytas rezervas
 
 Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus įstatymų numatytas rezervas yra privalomas. Kasmetinis 

pervedimas sudaro 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir yra privalomas kol rezervas pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. 
Įstatymų numatytas rezervas sudaromas tik būsimiesiems nuostoliams padengti.
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24 Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai 
  
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Prekybos mokėtinos sumos 63 148 46 356 60 154 41 737
 Operatoriams mokėtinos sumos 3 990 4 001 4 006 4 086
 Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 27 573 25 090 23 329 20 834
 Sukauptos sumos operatoriams 3 654 4 384 3 731 4 384
 Sukaupti įsipareigojimai 5 456 3 668 3 627 2 645
 Kitos mokėtinos sumos ir ateinančio 
 laikotarpio pajamos 8 147 12 124 6 801 10 625
 Sumos mokėtinos susijusioms šalims 
 (33 pastaba) 1 979 1 701 7 189 7 086
      
  113 947 97 324 108 837 91 397

 Atėmus ilgalaikę dalį (1 900) (2 634) (1 244) (1 885)
 Trumpalaikė dalis 112 047 94 690 107 593 89 512

25 Paskolos 
  
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
 Trumpalaikės     
 Finansinio lizingo įsipareigojimai 805 818 805 814
      
  805 818 805 814
      
 Ilgalaikės     
 Finansinio lizingo įsipareigojimai 6 809 7 764 6 809 7 764
      
  6 809 7 764 6 809 7 764
      
 Paskolų iš viso 7 614 8 582 7 614 8 578
 
 
 Paskolų tikrosios vertės atitinka jų balansines vertes.
 
 2005 m. Bendrovė sudarė sutartį su trečiąja šalimi dėl tam tikrų techninių patalpų pardavimo ir atgalinės 

nuomos. Trejų patalpų atgalinė nuoma iš esmės atitiko finansinės nuomos (lizingo) kriterijus. Visos šios patalpos 
išnuomotos 10 metų laikotarpiui. Pasibaigus visų sutarčių 10 metų terminui, Bendrovė turi teisę pratęsti šias 
nuomos sutartis papildomam 10 metų laikotarpiui už sutartą nuomos mokestį. Jeigu sutartys bus nutrauktos 
nepasibaigus sutartyse numatytam nuomos laikotarpiui, bus mokamos netesybos. Likusios pasirašytos 
finansinės nuomos sutartys 2006 m. buvo susijusios su lengvųjų automobilių nuoma.



TEO LT, AB
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

43

25 Paskolos (tęsinys) 

 Grupės minimalūs lizingo mokėjimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir jų dabartinės vertės:
 
   Nuo 2 iki   
  Per 1 metus 5 metų Po 5 metų Iš viso
     
 Minimalūs lizingo mokėjimai 2006 m. gruodžio 31 d. 1 146 4 524 4 582 10 252
 Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas (328) (969) (373) (1 670)
     
 Minimalių lizingo mokėjimų dabartinė vertė 2006 m.  

gruodžio 31 d. 818 3 555 4 209 8 582
 
     
 Minimalūs lizingo mokėjimai 2007 m. gruodžio 31 d. 1 087 4 346 3 470 8 903
 Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas (282) (796) (211) (1 289)
     
 Minimalių lizingo mokėjimų dabartinė vertė 2007 m.  

gruodžio 31 d. 805 3 550 3 259 7 614
     
     
 Bendrovės minimalūs lizingo mokėjimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir jų dabartinės vertės:
     
   Nuo 2 iki   
  Per 1 metus 5 metų Po 5 metų Iš viso
     
 Minimalūs lizingo mokėjimai 2006 m. gruodžio 31 d. 1 142 4 524 4 582 10 248
 Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas (328) (969) (373) (1 670)
     
 Minimalių lizingo mokėjimų dabartinė vertė 2006 m.  

gruodžio 31 d. 814 3 555 4 209 8 578
     
     
 Minimalūs lizingo mokėjimai 2007 m. gruodžio 31 d. 1 087 4 346 3 470 8 903
 Atėmus būsimas palūkanų sąnaudas (282) (796) (211) (1 289)
     
 Minimalių lizingo mokėjimų dabartinė vertė 2007 m.  

gruodžio 31 d. 805 3 550 3 259 7 614
     

 Grupei ir Bendrovei priklausančio turto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis grynoji apskaitinė vertė: 
    
  Gruodžio 31 d.
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Patalpos 7 364 8 263 7 364 8 263
 Lengvieji automobiliai - 130 - 127
      
  7 364 8 393 7 364 8 390
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26 Atidėtieji mokesčiai
 
 Bendras pasikeitimas atidėtojo mokesčio sąskaitoje buvo toks:
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Likutis metų pradžioje 17 481 41 249 13 635 26 798
 Pajamos pelno (nuostolių) ataskaitoje
 (10 pastaba) (7 951) (23 823) (7 571) (13 163)
 Perkelta į pardavimui skirtą turtą - 55 - -
      
 Likutis metų pabaigoje 9 530 17 481 6 064 13 635
      
      
 Atidėtasis mokestis, kuris bus realizuotas po  

daugiau negu 12 mėnesių 4 270 4 742 1 085 5 703
 Atidėtasis mokestis, kuris bus realizuotas  

per 12 mėnesių 5 260 12 739 4 979 7 932
      
  9 530 17 481 6 064 13 635

 
 
 Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus Bendrovės investicijos į dukterines įmones atitinka dalyvavimo 

kitose įmonėse sąlygas mokestinei lengvatai gauti, todėl atidėtojo mokesčio įsipareigojimas nuo į Bendrovę 
nepervesto dukterinių įmonių rezultato nustatytas nebuvo.

 
 Pasikeitimai per laikotarpį Grupės atidėtojo mokesčio turto ir įsipareigojimų sąskaitoje (prieš likučių 

sudengimą) pateikiami žemiau:
 
 GRUPĖ – atidėtojo mokesčio įsipareigojimai Investicijų lengvata Kiti Iš viso
    
 2006 m. gruodžio 31 d. 63 673 109 63 782
 Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje (13 793) (109) (13 902)
    
 2007 m. gruodžio 31 d. 49 880 - 49 880
 
 
 GRUPĖ – atidėtojo mokesčio turtas Pagreitintas nusidėvėjimas Kiti Iš viso
    
 2006 m. gruodžio 31 d. (44 488) (1 813) (46 301)
 Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje 5 906 45 5 951
    
 2007 m. gruodžio 31 d. (38 582) (1 768) (40 350)
 
 Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas perkeliamiems mokestiniams nuostoliams tokia apimtimi, kokia 

tikėtinas mokestinės naudos realizavimas per būsimą apmokestinamąjį pelną. Grupė nepripažino 1,6 mln. Lt 
atidėtojo mokesčio turto (2006 m. – 0,4 mln. Lt) nuostoliams, kurie gali būti perkeliami, sudengiant su būsimu 
apmokestinamuoju pelnu, 2011–2012 metais.
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26 Atidėtieji mokesčiai (tęsinys)

 Pasikeitimai per laikotarpį Bendrovės atidėtojo mokesčio turto ir įsipareigojimų sąskaitoje (prieš likučių 
sudengimą) pateikiami žemiau:

    
 BENDROVĖ – atidėtojo mokesčio įsipareigojimai Investicijų lengvata Kiti Iš viso
    
 2006 m. gruodžio 31 d. 59 666 109 59 775
 Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje (13 316) (109) (13 425)
    
 2007 m. gruodžio 31 d. 46 350 - 46 350
 
 
 BENDROVĖ – atidėtojo mokesčio turtas Pagreitintas nusidėvėjimas Kiti Iš viso
    
 2006 m. gruodžio 31 d. (44 488) (1 652) (46 140)
 Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje 5 906 (52) 5 854
    
 2007 m. gruodžio 31 d. (38 582) (1 704) (40 286)
 
 Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengiami tuomet, kai egzistuoja juridinė teisė sudengti 

ataskaitinio laikotarpio mokesčio turtą su ataskaitinio laikotarpio mokesčio įsipareigojimais. Šios sumos, 
apskaičiuotos po atitinkamų likučių sudengimo, apskaitytos balanse:

 
  Gruodžio 31 d.
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Atidėtojo mokesčio turtas (40 350) (46 301) (40 286) (46 140)
 Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 49 880 63 782 46 350 59 775
      
  9 530 17 481 6 064 13 635
 
27 Subsidijos
 
 Pasikeitimai subsidijų sąskaitoje apibendrinti žemiau:
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Liutis metų pradžioje 4 727 7 080 4 727 7 080
 Gautos naujos subsidijos 2 457 405 2 457 405
 Ateinančio laikotarpio pajamų amortizacija,  

siekiant suderinti su susijusiu nusidėvėjimu (1 960) (2 349) (1 960) (2 349)
 Ateinančio laikotarpio pajamų amortizacija,  

siekiant suderinti su susijusiomis sąnaudomis (2 456) (409) (2 456) (409)
 
 Likutis metų pabaigoje 2 768 4 727 2 768 4 727
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28 Atidėjiniai
 
 Grupė ir Bendrovė suformavo atidėjinius restruktūrizavimo sąnaudoms. Restruktūrizavimo atidėjinys apima 

darbuotojams išmokamas kompensacijas, kaip numatyta Bendrovės patvirtintame restruktūrizacijos plane. 
 Numatoma, kad atidėjinys restruktūrizacijai bus pilnai panaudotas per 2008 metus.  

 
29 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
 
 Garantijos
 
 2007 m. gruodžio 31 d. visa banko garantijų (konkurso, sutarčių vykdymo ir apmokėjimo garantijų), kurias 

suteikė AB SEB bankas už Bendrovę, suma sudarė 7,13 mln. Lt (2006 m. – 6 mln. Lt). 

 Tyrimai
 
 2006 m. sausį Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pripažino Bendrovę, kaip operatorių, turintį didelę įtaką 

didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje, o 2006 m. vasarį – kaip operatorių, turintį didelę įtaką nacionalinio 
ir tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešojo telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, 
rinkoje. Vadovaujantis šiais nutarimais, Bendrovei buvo nustatyti tam tikri įsipareigojimai. Bendrovė kreipėsi 
į teismą, prašydama panaikinti RRT sprendimus dėl Bendrovės pripažinimo turinčios didelę įtaką didmeninės 
plačiajuosčio ryšio prieigos bei nacionalinio ir tarptautinio tranzito paslaugų rinkose. Tuo atveju, jeigu būtų 
priimtas sprendimas Bendrovės nenaudai, Bendrovei gali tekti investuoti į papildomą telekomunikacijų įrangą, 
siekiant tenkinti RRT reikalavimus, susijusius su didele įtaka atitinkamose rinkose. Tokios įrangos numatomos 
įsigijimo sąnaudos sudaro 2,8 mln. Lt. 

 
 Gautinos sumos pagal nuomos sutartis – Grupė yra nuomotoja
 
 Bendra būsimų minimalių nuomos mokėjimų, gautinų pagal neatšaukiamas nuomos sutartis, suma: 
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Per 1 metus 2 932 - 2 932 -
 Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus 4 884 - 4 884 -
 Po 5 metų - - - -
      
  7 816 - 7 816 -
 
 Neapibrėžtieji nuomos mokėjimai, pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje, sudarė 979 tūkst. Lt  

(2006 m. – 0 Lt). 
 
 Bendrovė nuomoja įvairią galinę įrangą pagal sutartis, kurių galiojimas pasibaigia 2010 m. 
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30 Nebalansiniai įsipareigojimai
 
 Kapitalinių investicijų įsipareigojimai
 
 Kapitalinės investicijos, kurių atžvilgiu balanso parengimo dieną pasirašytos sutartys, tačiau kurios nebuvo 

pripažintos finansinėje atskaitomybėje, yra šios: 

  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Ilgalaikis materialusis turtas 70 293 74 269 70 293 74 269
 Ilgalaikis nematerialusis turtas - - - -
      
  70 293 74 269 70 293 74 269
 
 Didžioji dalis Grupės ir Bendrovės nebalansinių įsipareigojimų yra susiję su sutartimis, sudarytomis dėl naujo 

pagrindinės būstinės pastato statybos.
 
 Įsipareigojimai pagal nuomos sutartis – Grupė yra nuomininkė
 
 Grupė ir Bendrovė pagal nuomos sutartis nuomojasi lengvuosius automobilius ir patalpas.
 
 Bendrovė su trečiąja šalimi (nesusijusia su Bendrove) 2005 m. buvo sudariusi pardavimo ir atgalinės nuomos 

sutartis dėl aštuonių nekilnojamojo turto objektų pardavimo. Penkių nekilnojamojo turto objektų nuosavybė 
buvo perduota trečiajai šaliai 2005 m. gruodį, o likusiųjų trijų – 2006 m. birželį. 2005 m. Bendrovė sudarė atgalinės 
nuomos sutartį dėl minėtų patalpų, esančių keturiose vietose, 2 metų laikotarpiui (šių patalpų, esančių trejose 
vietose, nuoma prasidėjo 2006 m. liepą), ir atgalinės nuomos sutartį dėl techninių patalpų, esančių septyniose 
skirtingose vietose, 10 metų laikotarpiui (šių patalpų, esančių trejose vietose, nuoma prasidėjo 2006 m. liepą). 

 
 Buvo sudarytos nuomos sutartys dvejų metų laikotarpiui, siekiant nuomotis biuro patalpas tol, kol nebus 

pastatytas naujas pagrindinės būstinės pastatas.  Pasibaigus visų 2-jų metų sutarčių terminui, Bendrovė turi 
teisę, tačiau ne įsipareigojimą, atnaujinti šias nuomos sutartis papildomiems vieneriems metams, mokant 
sutartą nuomos mokestį. Planuojama, kad naują pagrindinės būstinės pastatą galima bus pradėti eksploatuoti 
2009 metų antrojoje pusėje. 

 
 Nuomos sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje:
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Minimalūs nuomos mokėjimai 6 197 4 808 5 260 4 040
 
 Bendra būsimų minimalių nuomos mokėjimų suma pagal nuomos sutartis:
 
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 Per 1 metus 4 473 6 337 4 426 5 761
 Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus 7 678 9 729 7 657 7 335
 Po 5 metų 4 082 5 195 4 082 3 323
      
  16 233 21 261 16 165 16 419
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31 Mažumos dalies įsigijimas
 
 2007 m. nebuvo įsigyta jokia mažumos dalis (2006 m. – 5 062 tūkst. Lt, įskaitant 2 658 tūkst. Lt prestižą).
 
32 Dukterinių įmonių pardavimas
 
 2007 m. vasario 15 d. buvo parduota visa „OOO Comliet-Kaliningrad” turėtų akcijų dalis (2006 m. - buvo parduota 

UAB „Comliet” kartu su jai 100 proc. priklausiusia dukterine įmone UAB „Comliet sprendimai”). Pajamos už šias 
parduotas įmones 2007 m. sudarė 17 tūkst. Lt (2006 m. – 50 tūkst. Lt), o sąnaudos sudarė 17 tūkst. Lt (2006 m. 
– 34 tūkst. Lt). 

 

 Aukščiau minėtų parduotų įmonių turtas ir įsipareigojimai: 

  Apskaitinės vertės
  
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai  2
 Ilgalaikis materialusis turtas 1
 Kitas ilgalaikis turtas 49
 Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos 514 
  
 Turto iš viso 566
  

  Apskaitinės vertės
 Nuosavybė 221
 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei sukaupti įsipareigojimai 345
  
 Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso 566

 Atlygis, sumokėtas grynais: 
  
 Visa atlygio suma 264
 Atėmus negautą sumą -
  
 Pinigų įplaukos iš pardavimo 264
 
 Parduotų dukterinių įmonių pinigai ir pinigų ekvivalentai buvo klasifikuojami kaip pardavimui skirtas turtas, 

dėl to pinigų srautų ataskaitoje pinigų įplaukos iš pardavimo nebuvo sumažintos parduotų dukterinių įmonių 
pinigų ir pinigų ekvivalentų suma.

 
 
33 Sandoriai su susijusiomis šalimis
 
 Grupė kontroliuojama „Amber Teleholding A/S“, kuriai priklauso 60 proc. Bendrovės akcijų. Grupės vadovaujanti 

patronuojanti įmonė yra „TeliaSonera AB“, kurios pagrindinis akcijų paketas priklauso Švedijos ir Suomijos 
valstybėms. Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
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33 Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
 
 Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas:
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
      
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėms įmonėms 58 204 50 817 53 629 48 425
 Bendrovės dukterinėms įmonėms - - 5 978 4 610
 Bendrovės asocijuotai įmonei - 58 - 45
 Telekomunikacinių ir kitų paslaugų pardavimų
 iš viso 58 204 50 875 59 607 53 080
      
      
 Turto ir paslaugų pirkimas:     
      
  GRUPĖ BENDROVĖ
 Turto pirkimas iš: 2007 2006 2007 2006
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinių įmonių 523 483 - -
 Bendrovės dukterinių įmonių - - 454 7 700
 Bendrovės asocijuotos įmonės - 366 - 366
  523 849 454 8 066
      
  GRUPĖ BENDROVĖ
 Paslaugų pirkimas iš: 2007 2006 2007 2006
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinių įmonių 49 271 45 751 48 205 45 167
 Bendrovės dukterinių įmonių - - 45 055 39 246
 Bendrovės asocijuotos įmonės - 991 - 960
  49 271 46 742 93 260 85 373
 Turto ir paslaugų pirkimų iš viso 49 794 47 591 93 714 93 439
 
 Likučiai metų pabaigoje susiję su turto/paslaugų pardavimu/pirkimu:
 
 Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš susijusių šalių:
    
  GRUPĖ BENDROVĖ
 Gautinos sumos iš susijusių šalių: 2007 2006 2007 2006
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinių įmonių 3 049 1 329 1 895 1 054
 Bendrovės dukterinių įmonių - - 2 491 888
 Bendrovės asocijuotos įmonės - - - -
  3 049 1 329 4 386 1 942

      
  GRUPĖ BENDROVĖ
 Sukauptos pajamos iš susijusių šalių: 2007 2006 2007 2006
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinių įmonių 1 314 668 1 335 668
 Bendrovės asocijuotos įmonės - - - -
  1 314 668 1 335 668
 Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių 
 iš viso 4 363 1 997 5 721 2 610
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33 Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)
      
 Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos  

susijusioms šalims:     
  GRUPĖ BENDROVĖ
 Mokėtinos sumos susijusioms šalims: 2007 2006 2007 2006
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėms įmonėms 1 361 1 522 1 345 1 437
 Bendrovės dukterinėms įmonėms - - 5 303 5 467
 Bendrovės asocijuotai įmonei - - - -
  1 361 1 522 6 648 6 904
    
  GRUPĖ BENDROVĖ
 Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims: 2007 2006 2007 2006
 „TeliaSonera AB“ ir jos dukterinėms įmonėms 618 179 541 179
 Bendrovės asocijuotai įmonei - - - 3
  618 179 541 182
 Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms  

šalims iš viso 1 979 1 701 7 189 7 086
      
 Paskolos, suteiktos susijusioms šalims:     
  GRUPĖ BENDROVĖ
  2007 2006 2007 2006
 Likutis metų pradžioje 150 583 - 156 683 46 986
 Per metus suteiktos paskolos - 150 000 8 250 150 700
 Sugrąžintos paskolos (150 000) - (156 334) (41 416)
 Priskaičiuotos palūkanos  758 2 018 1 477 2 387
 Gautos palūkanos (1 341) (1 435) (2 033) (1 974)
 Likutis metų pabaigoje - 150 583 8 043 156 683

 
 Susijusioms šalims suteiktų paskolų terminai ir sąlygos:
     
   Nesugrąžintas
 Susijusios šalies  Suteikta  likutis 2006 m.  Palūkanų
 pavadinimas paskola   gruodžio 31 d. Terminas  norma
     
 UAB „Baltic Data Center” 8 000 8 000 2008 m. liepos 21 d. 5,42%
 
 Visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestosios rankos principo).
   
 
 Grupės vadovybės darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų)
   
  2007 2006
   
 Pagrindinių vadovų darbo užmokestis 4 523 3 089
   
 Per 2007 m. Bendrovės valdybos septyniems nariams atlyginimo ir tantjemų iš viso sumokėta 974 tūkst. Lt 

(2006 m. – 808 tūkst. Lt).
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34 Įvykiai po balanso parengimo dienos
 
 2008 m. sausio 3 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija”, turinčios dvi licencijas, 

leidžiančias retransliuoti televizijos kanalus skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais, akcijų.
  
 Įsigytas grynasis turtas ir su tuo susijęs prestižas:  
  
 Pirkimo atlygio suma 16 472
 Įsigyto grynojo turto tikroji vertė  (16 472)
 Prestižas -

 Su įsigijimu susijęs turtas ir įsipareigojimai: 
 
   Įsigyjamos įmonės 
  Tikroji vertė turto ir įsipareigojimų 

apskaitinės vertės
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 394 394
 Ilgalaikis materialusis turtas 1 138 1 138
 Ilgalaikis nematerialusis turtas 17 843 -
 Atsargos 81 81
 Gautinos sumos 219 219
 Mokėtinos sumos (606) (606)
 Paskolos (2 597) (2 597)
   
 Įsigytas grynasis turtas 16 472 (1 371)
   
 Atlygis sumokėtas grynais  16 472
 Įsigytos dukterinės įmonės pinigai ir pinigų ekvivalentai  (394)
  
 Suma, sumokėta už įsigytą įmonę  16 078
 
 

 ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 
 
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos 

vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, TEO 
LT, AB generalinis direktorius Arūnas Šikšta ir TEO LT, AB Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Jan-Erik Elsérius, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auksčiau pateikta 2007 m. TEO LT, AB metinė 
konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės 
atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, 
įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

Jan-Erik Elsérius
Finansų tarnybos vadovas

Arūnas Šikšta
Generalinis direktorius
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KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

I. BENDRA INFORMACIJA
 
Ataskaitinis laikotarpis
 
2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
 
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 1992 m. vasario 6 d.
Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras
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
 
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 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.
 
Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta 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;
- 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;

Patvirtinta TEO LT, AB Valdybos
2008 m. kovo 13 d.
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 Įregistravimo data,   TEO tenkanti
Įmonės  registro tvarkytojo    įmonės kapitalo TEO tenkanti 
pavadinimas pavadinimas Kontaktiniai duomenys  dalis (%) balsų dalis (%)

- 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 rinkoje.

Kadangi TEO laikoma susijusi su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ per „Amber Mobile Teleholding AB“ valdo 100 
proc. „Omnitel“ akcijų, tai TEO yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių užbaigimo rinkoje UAB 
„Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.

2007 m. gruodžio 31 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (įregistruota 1992 m. vasario 6 d., 
įmonės kodas: 121215434, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, buveinės adresas: Savanorių pr. 
28, LT-03501 Vilnius, tel.: 1511, (8 5) 262 15 11, faks.: (8 5) 212 66 65, el. pašto adresas: info@teo.lt, interneto adresas: 
www.teo.lt) ir antrinės įmonės:

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso telefonijos, 
interneto, skaitmeninės televizijos, informacinių technologijų, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų 
sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai www.zebra.lt.

UAB „Lintel“

UAB „Baltic Data 
Center“

UAB 
„Kompetencijos 
ugdymo 
centras“

UAB „Voicecom“

VšĮ „TEO 
sportas“

100,00

100,00

100,00

100,00

--

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1992 m. liepos 27 d.,
kodas 110401957, 
Valstybės įmonė 
Registrų centras

2001 m.  
gruodžio 17 d.,
kodas 125830791,
Valstybės įmonė 
Registrų centras

1995 m. liepos 5 d.,
kodas 134517169,
Valstybės įmonė 
Registrų centras

2001 m. kovo 6 d.,
kodas 210860630,
Valstybės įmonė 
Registrų centras

1998 m.  
balandžio 28 d.,
kodas 124366950,
Valstybės įmonė 
Registrų centras

J. Galvydžio g. 7/Žygio 
g. 97, LT-08222 Vilnius, 
tel. (8 5) 236 8301, 
faks. (8 5) 278 3322, 
www.lintel.lt

Žirmūnų g. 141, 
LT-09128 Vilnius, 
tel. (8 5) 274 8360, 
faks. (8 5) 278 3399,
www.bdc.lt

Palangos g. 4, III aukštas
LT-01117 Vilnius, 
tel. (8 5) 274 8477, 
faks. (8 5) 212 1569,
www.kuc.lt

Savanorių pr. 28, 
LT-03501 Vilnius,
tel. (8 5) 236 7209
faks. (8 5) 231 3860

Savanorių pr. 28, 
LT-03116 Vilnius, 
tel. (8 5) 278 8944
faks. (8 5) 278 8831
www.teobasket.lt
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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“ telefonu 118 teikia 
informacijos paslaugą, pagalbą kompiuterių vartotojams telefonu 1518, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo 
paslaugas. Iki 2007 m. rugsėjo UAB „Lintel“ valdė 4,67 proc. nuosavų TEO akcijų. 2007 m. UAB „Lintel“ išmokėjo TEO 
30 mln. litų dividendų už 2006 metus.

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 galiojo iki 2007 m. spalio 31 d., bet 2007 m. jo galiojimas buvo pratęstas iki 2008 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. 2007 m. UAB 
„Kompetencijos ugdymo centras“ akcinis kapitalas buvo sumažintas 800 tūkst. litų (nuo 1 mln. litų iki 200 tūkst. litų), 
o laisvi pinigai buvo išmokėti vieninteliam akcininkui – TEO LT, AB. 

VšĮ „TEO sportas“ remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – moterų krepšinio 
komandą TEO. 2007 m. „TEO sportas“ perdavė sveikatingumo centro ZEBRA SPORT Vilniuje, P. Lukšio g. 34, valdymą 
UAB „Griunvaldas“.

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 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.

2008 m. sausio 3 d. TEO įsigijo UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, kuri turi dvi licencijas, suteikiančias teisę 
retransliuoti televizijos kanalus skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais.

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2000 m. gruodžio 1 d. Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas: 112021238, adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius) 
pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.

Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Į Vilniaus vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialųjį sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (VVPB 
simbolis – TEO1L):

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

Bendrovės antrinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama, nes įmonės yra uždarosios akcinės 
bendrovės ir visos jų akcijos priklauso Bendrovei.

II. FINANSINĖ INFORMACIJA

2007 metų finansiniai rezultatai yra patys geriausi per pastaruosius ketverius metus. Bendros įmonių grupės 
pajamos per metus išaugo 8 proc., o grynasis pelnas – 24,7 procento. Plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius 
išaugo 43 proc., internetinės televizijos – 3,5 karto, o telefono linijų skaičius beveik 4 tūkstančiais. Bendrovė ir toliau 
buvo fiksuotojo telefono ryšio, interneto, duomenų perdavimo bei skirtųjų linijų paslaugų rinkos lyderė Lietuvoje. 
TEO įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų korporacijos „TeliaSonera AB“ dalis.

Konsoliduota TEO įmonių grupės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus.

Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai

Finansų rodikliai 2007 m. 2006 m. Pokytis (%)
   
Pajamos (tūkst. Lt.) 793 450 734 811 8,0
Veiklos pelnas (tūkst. Lt.) 185 466 158 461 17,0
Veiklos pelno marža (%) 23,4 21,6 
Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio (tūkst. Lt.) 196 147 162 092 21,0
Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt.) 162 830 130 549 24,7
Pelno marža (%) 20,5 17,8 
Pelnas vienai akcijai (litais) 0,210 0,168 25,0
Akcijų skaičius, neįskaičiavus nuosavų akcijų (tūkst.) 776 818 776 818 --
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (tūkst. Lt) 338 788 324 736 4,3
Pinigai skirti ilgalaikiam turtui įsigyti (tūkst. Lt) 182 175 91 692 98,7
   
Santykiniai rodikliai 2007-12-31 2006-12-31 
   
Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 18,4 14,4 
Vidutinė turto grąža (%) 15,7 12,6 
Nuosavybės pelno norma (%) 15,3 11,8 
Skolos koeficientas (%) -34,8 -26,9 
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,7 0,8 
Bendras likvidumo koeficientas (%) 443,6 530,7 
Turto apyvartumas (%) 67,0 58,6 
Kapitalo ir turto santykis (%) 88,8 88,8 
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Veiklos rodikliai 2007-12-31 2006-12-31 Pokytis (%)
   
Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 788 946 784 958 0,5
Skaitmenavimo lygis (%) 93,9 94,0 0,1
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, LAN, FTTH,  
WiFi) skaičius 258 552 180 774 43,0
Belaidžio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius 3 182 804 295,7
IPTV paslaugų vartotojų skaičius 17 453 4 902 256,0
Pokalbių internetu vartotojų skaičius 1 813 1 135 59,7
IT paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui vartotojų 
skaičius 604 -- --
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 177 3 098 2,6
   

Pajamos

Bendros TEO įmonių grupės 2007 m. dvylikos mėnesių pajamos buvo 793 mln. litų ir, palyginti su 2006 m. 
dvylikos mėnesių pajamomis – 735 mln. litų, padidėjo 8 procentais. Bendros 2007 m. dvylikos mėnesių pajamos, 
neįskaičiavus „Comliet“ statybų verslo pajamų, kurios 2006 m. sudarė 1,7 mln. litų, per metus padidėjo 8,2 procento. 

TEO įmonių grupės pajamos 2007 m. didėjo dėl sparčios naujų veiklos sričių, tokių kaip IT ir televizijos paslaugos, 
plėtros; toliau kartu su didėjančiu vartotojų skaičiumi didėjančių pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo 
paslaugų; didėjančių antrinių įmonių pajamų iš ne telekomunikacijų veiklos ir po daugelio metų ne tik stabilizuotų, 
bet ir didėjančių pajamų iš balso telefonijos paslaugų.

Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis bendrose 2007 m. pajamose toliau mažėjo ir sudarė 66,6 procento. Tuo 
tarpu pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis padidėjo ir sudarė 27 procentus. Pajamų iš IT 
paslaugų dalis sudarė 1,8 proc., televizijos paslaugų – 1,1 proc., o kitų paslaugų – 3,6 proc. bendrų 2007 m. pajamų.

Per 2007 m. bendras pagrindinių telefono linijų skaičius padidėjo beveik 4 tūkst.: įrengta 57,6 tūkst. naujų linijų, o 
išjungtų linijų skaičius buvo 53,6 tūkstančio.

Gyventojų naudojamų telefono linijų skaičius per metus padidėjo 2,7 tūkst. – nuo 605,7 tūkst. (2006 m. gruodžio 31 
d.) iki 608,4 tūkst. (2007 m. gruodžio 31 d.). 2007 m. 2,4 tūkst. padidėjo ir verslo klientų naudojamų linijų skaičius – 
nuo 175,6 tūkst. iki 178 tūkst. Tuo tarpu taksofonų skaičius sumažėjo nuo 3 575 iki 2 440.

2007 m. TEO išlaikė balso telefonijos paslaugų lyderio pozicijas. Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos 
duomenis, 2007 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje bendrovės fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalis, skaičiuojant 
vartotojus, sudarė 93,3 proc., o skaičiuojant pajamas – 95,3 procentus. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos 
dalis sudarė 19,3 procento.

2007 m. plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius toliau sparčiai augo. 2007 m. TEO vartotojams pasiūlė naujovę – 
prie interneto jungtis per naujos kartos šviesolaidinio tinklo, kurio skaidulos atvedamos iki vartotojo kompiuterio 
(angl. Fiber to the home (FTTH)), prieigą. Šviesolaidinė prieiga užtikrina didesnę ir simetrinę greitaveiką. 

2007 m. kovą buvo apmokestinta jungimosi prie interneto per belaidį (WiFi) tinklą paslauga. Nuo liepos mėnesio 
Bendrovės belaidžio interneto paslaugos vartotojai belaidžiu internetu gali naudotis daugiau nei 10-yje tūkst. 
56-iems operatoriams priklausančių belaidžio interneto zonų 27-iose šalyse, o lapkritį interneto sparta belaidžio 
interneto zonose Lietuvoje padidėjo iki 10 Mb/s.
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Per 2007 m. Bendrovės plačiajuosčio interneto prieigos vartotojų skaičius padidėjo 77,8 tūkstančio. Iš bendro 
258,6 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 229,1 tūkst. prieigų yra pagrįsta DSL technologija ir parduota 
mažmeniniams klientams, 19,6 tūkst. vartotojų prie interneto jungiasi belaide prieiga per WiFi tinklą, 5,8 tūkst. 
naudodami vietinį prieigos tinklą (LAN), 1,7 tūkst. per naujos kartos šviesolaidinį tinklą (FTTH) ir 2,4 tūkst. DSL 
prieigų parduota didmeniniams klientams.

2007 m. toliau mažėjo vartotojų, kurie prie interneto jungiasi perjungiamąja (komutuojama) linija. Per metus tokių 
interneto vartotojų skaičius sumažėjo per pusę – nuo 10,5 tūkst. iki 5,1 tūkstančio.

Palyginti su 2006 m., pajamos iš plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų 2007 m. padidėjo 24,3 proc., o pajamos iš 
prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija paslaugos sumažėjo 58,4 procento. Pajamos iš duomenų perdavimo 
ir tinklo paslaugų padidėjo atitinkamai 19,5 proc. ir 17,3 procento.

2007 m. Bendrovė išlaikė interneto paslaugų rinkos dalį. RRT ataskaitos duomenimis, TEO bendros interneto 
paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus pajamas, 2007 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 43,2 proc., o plačiajuosčio 
interneto rinkos dalis – 48,1 procento. 2007 m. rugsėjo 30 d. 100 Lietuvos gyventojų teko 13,7 plačiajuosčio 
interneto vartotojų. Suskaičiavus pajamas TEO skirtųjų linijų rinkos dalis sudarė 55,6 proc., o duomenų perdavimo – 
51,5 procento.

2007 m. TEO įmonių grupė išplėtė verslo klientams siūlomų IT paslaugų portfelį: kovą buvo pasiūlytos kompiuterių 
nuomos ir pardavimo, gegužę – atsarginių kopijų internetu paslaugos. Metų pabaigoje IT paslaugų vartotojų 
skaičius viršijo 600.

Įmonių grupės įvertinimu galima laikyti TEO antrinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ kartu su pasauline IT 
sprendimų kompanija „Hewlett-Packard“ pasirašytą sutartį su DnB NORD finansų grupe dėl naujos IT infrastruktūros, 
kuri sujungs grupei priklausančius bankus šešiose šalyse, diegimo ir valdymo. Šio ilgalaikio sandorio vertė 38 mln. 
litų.

Plėtojant interaktyvios skaitmeninės televizijos koncepciją „Daugiau nei televizija“, gegužę TEO internetinės 
televizijos (IPTV) vartotojams pasiūlė naujas paslaugas – virtualų kino teatrą ir žaidimus televizoriuje, o lapkričio 
pabaigoje virtualų kino teatrą pakeitė virtuali video nuoma. Per metus IPTV, kurios paslaugas Bendrovė pradėjo 
teikti 2006 m. spalį, vartotojų skaičius padidėjo 3,5 karto.

2007 m. balandį TEO pasirašė sutartį dėl TV programų transliavimo Bendrovės antžeminės skaitmeninės televizijos 
(DVB-T) tinklu, o spalį sutarė dėl dvi TV programų retransliavimo licencijas turinčios įmonės UAB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ įsigijimo. Visas UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ akcijas Bendrovė įsigijo 2008 m. sausį 
ir 2008 m. pirmąjį ketvirtį planuoja pradėti teikti skaitmeninės antžemines televizijos paslaugas.

2007 m. pabaigoje TEO penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo įrengusi DVB-T transliacijas užtikrinančių 
siųstuvų tinklą, kuris leidžia skaitmeninės televizijos kanalus matyti 75-80 proc. šalies gyventojų.

Pajamos iš skaitmeninės internetinės televizijos 2007 m. sudarė 6,7 mln. litų, o iš programų siuntimo skaitmeninės 
antžeminės televizijos tinklais – 1,7 mln. litų.

2007 m. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos užsakymu įgyvendino specialų projektą, kuris 
beveik 12 mln. litų padidino kitų įmonių grupės paslaugų pajamas. Kitas paslaugų pajamas sudaro pajamos iš tokių 
ne telekomunikacijų paslaugų kaip patalpų nuoma, UAB „Lintel“ kontaktų centrų, UAB „Kompetencijos ugdymo 
centras“ konsultavimo ir mokymo, VšĮ „TEO sportas“ sveikatingumo centro (veikė iki 2007 m. birželio) paslaugos.

2007 m. kitos pajamos, kurias sudaro palūkanos iš įsigytų skolos vertybinių popierių ir suteiktų paskolų, palyginti su 
2006 m. pajamomis, sumažėjo 7,1 proc., nes 2007 m. vasarį „TeliaSonera“ grąžino 150 mln. litų paskolą. Kitas grynasis 
pelnas (nuostolis), gautas pardavus turtą, investicijas ir pan., per metus padidėjo 47,9 procento.
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Veiklos sąnaudos

2007 m. dvylikos mėnesių bendros TEO įmonių grupės veiklos sąnaudos, palyginti su 2006 m. dvylikos mėnesių 
sąnaudomis, padidėjo 15,4 procento. Dėl darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlyginimų didėjimo daugiausiai augo 
su darbuotojais susijusios sąnaudos – 26,2 procento. Tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 13,4 proc., kitos veiklos 
sąnaudos – 8 procentais. Dėl Vidaus reikalų ministerijos užsakymu įgyvendinto projekto iš kitų veiklos sąnaudų 
daugiausiai augo sąnaudos, susijusios su telekomunikacinės įrangos ir paslaugų įsigijimu. Taip pat padidėjo tinklo 
aptarnavimo, energijos, patalpų ir transporto sąnaudos. 2007 m. tik rinkodaros sąnaudos buvo mažesnės nei 2006 
metais.

Veiklos sąnaudų padidėjimas buvo numatytas Bendrovės planuose ir yra susijęs su naujų ir sudėtingesnių paslaugų, 
tokių kaip IT ir skaitmeninės TV diegimu, interneto ir tinklų sujungimo paslaugų plėtra, kurios reikalauja daugiau ir 
aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų.

Veiklos rezultatas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos toliau mažėjo – per metus sumažėjo 13,9 proc. ir 2007 m. sudarė 21 proc. 
(2006 m. – 26,3 proc.) visų pajamų. Dėl to 2007 m. veiklos pelnas buvo 17 proc. didesnis nei prieš metus, o veiklos 
pelno marža siekė 23,4 proc. (2006 m. – 21,6 procento).

2007 m. pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2006 m. dvylikos mėnesių pelnu, neatskaičiavus pelno 
mokesčio – 162 mln. litų, padidėjo 21 proc. ir sudarė 196 mln. litų. Laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį 
ir nutrauktos veiklos rezultatą), palyginti su 2006 m. dvylikos mėnesių pelnu – 131 mln. litų, padidėjo 24,7 proc. ir 
sudarė 163 mln. litų. Per metus pelno marža padidėjo nuo 17,8 proc. iki 20,5 procento.

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.

Turtas ir pinigų srautai

Per 2007 m. visas TEO įmonių grupės turtas sumažėjo 3,5 procento. Dėl didesnių investicijų ilgalaikis turtas padidėjo 
2,5 proc. ir sudarė 57 proc. viso turto. Trumpalaikis turtas daugiausia dėl 2006 m. dividendų mokėjimo sumažėjo 
31,6 proc. ir sudarė 43 proc. viso turto. Tačiau nepaisant 202 mln. litų 2006 m. dividendų (0,26 lito dividendų vienai 
akcijai) išmokėjimo pinigai, investicijos, skirtos prekiauti, ir terminuotos investicijos sudarė 31,6 proc. viso turto.

2007 m. vasarį „TeliaSonera AB“ grąžino Bendrovei 150 mln. litų paskolą. 2007 m. pabaigoje TEO suteikė 2,6 mln. litų 
paskolą UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, kurią 2008 m. sausį įsigijo.

Dėl išmokėtų dividendų akcininkų nuosavybė 2007 m. pabaigoje buvo 3,5 proc. mažesnė nei 2007 m. pradžioje, 
tačiau vis tiek sudarė 88,8 proc. viso įmonių grupės turto.

2007 m. pabaigoje TEO įmonių grupės nepaskirstytas pelnas sudarė 294 mln. litų (2006 m. – 333 mln. litų), tačiau 
pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonių grupės 
įmonės, t.y. TEO LT, AB, nepaskirstyto pelno, kuris 2007 m. gruodžio 31 d. sudarė 197 mln. litų (2006 m. – 211 mln. 
litų).

2007 m. gruodžio 31 d. grynoji įmonių grupės skola buvo neigiama ir sudarė 373 mln. litų. Grynosios skolos ir 
akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 34,8 procento.

Bendrai pinigų srautai iš įprastinės ir investicinės veiklos 2007 m. sudarė 200 mln. litų, tačiau dėl išmokėtų 202 mln. 
litų dividendų ir grąžintų paskolų, pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2007 m. dvylika mėnesių sumažėjo 3 mln. litų.



TEO LT, AB
KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

59

Investicijos

Per 2007 m. TEO įmonių grupė į ilgalaikį materialųjį turtą investavo 195 mln. litų (planuota 199 mln. litų).

Į tinklo plėtrą investuota 136 mln. litų, investicijos į informacines technologijas sudarė 36 mln. litų, į klientų 
aptarnavimo centrų atnaujinimą ir naujo TEO pastato Vilniuje statybą – 16 mln. litų. Kitoms investicijoms skirta 7 
mln. litų.

Naujausi įvykiai

2008 m. sausio 3 d. TEO įsigijo UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, kuri turi dvi licencijas, suteikiančias teisę 
retransliuoti televizijos kanalus skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais.

Tyrimų ir plėtros veikla

2006 m. gruodį TEO gavo 2 mln. litų paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įgyvendinti mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros projektą „IPTV 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.

Rizikų valdymas

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su TEO LT, AB veikla:
- Bendrovės veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai,
- kitų telekomunikacijų rinkos dalyvių konkurencija,
- naujų Bendrovės sukurtų paslaugų priėmimas rinkoje,
- užsienio valiutų kurso svyravimas,
- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai,
- 2007 m. gruodžio 31 d. visos TEO įmonių grupės paskolos (finansiniai įsipareigojimai) sudarė 7,6 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.
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Planai ir prognozės

2008 m. TEO ypač didelį dėmesį skirs interaktyviosios (IPTV) ir skaitmeninės antžeminės (DVB-T) televizijos bei 
duomenų perdavimo ir plačiajuosčio interneto klientų skaičiaus didinimui. Bendrovės dės dideles pastangas 
siekdama pasiūlyti IT ir telekomunikacijų paslaugų paketus verslo klientų segmentui.

2008 m. pajamos turėtų didėti dėl didesnių pajamų iš naujų veiklos sričių tokių kaip IT ir televizijos paslaugos, taip 
pat dėl didesnių pajamų iš plačiajuosčio interneto paslaugų.

Vadovaudamasi Ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 31 d. įsakymu dėl skambučių iniciavimo, skambučių 
užbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų TEO LT, AB viešuoju telefono ryšio tinklu, 
teikiamų fiksuotoje vietoje, kainų nustatymo, kuris įsigalios 2008 m. balandžio 1 d., Bendrovės turės peržiūrėti 
tinklų sujungimo tarifus, o tai gali turėti neigiamos įtakos įmonės pajamoms iš balso telefonijos paslaugų. Bendrovė 
planuoja šį įstatymą apskųsti teisme.

2008 m. ilgalaikės investicijos, neįskaičiavus investicijų Bendrovės buveinės statybai, turėtų sudaryti apie 150 mln. 
litų ir bus skirtos tinklo atnaujinimui, paslaugų kokybės gerinimui ir skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų, 
kurias planuojama pradėti teikti 2008 m. pirmąjį ketvirtį, plėtrai.

III. INFORMACIJA APIE AKCINĮ KAPITALĄ IR AKCININKUS

2007 m. TEO LT, AB akcinis kapitalas nepakito ir jį sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės paprastųjų 
vardinių akcijų. 

38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos 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.

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (VVPB 
simbolis - TEO1L).

TEO LT, AB vykdo Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) programą. Pagal šią programą vienas tarptautinis 
depozitoriumo pakvitavimas lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Akcijos laikomos depozito banke 
„Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.

Bendrovės tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje (LSE 
simbolis - TEOL).

2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 55 390 530 akcijų pagrindu buvo išleisti 5 539 053 tarptautiniai depozitoriumo 
pakvitavimai. Tai sudaro 6,80 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

2007 m. gruodžio 31 d. bendras TEO LT, AB akcininkų skaičius sudarė 14 117. Paskutinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 26 d., metu akcininkų skaičius sudarė 12 827. 
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TEO LT, AB akcininkai, 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis:

Akcininko vardas, 
pavardė. Įmonės 

pavadinimas, rūšis, 
buveinės adresas, įmonių 

rejestro kodas

„Amber Teleholding A/S“*, 
c/o „TeliaSonera Danmark 
A/S“, Holmbladsgade 139, 
DK-2300 Copenhagen S, 
Denmark (Danija), įmonės 
kodas 20758694

TEO LT, AB, Savanorių 
pr. 28, LT-03501 Vilnius, 
kodas 121215434 
(nuosavos akcijos)

„East Capital Asset 
Management AB“, 
Box 1364, SE-111 93 
Stockholm, Sweden 
(Švedija), įmonės kodas 
556564-5370

Lietuvos valstybė, 
atstovaujama VĮ Valstybės 
turto fondas, Vilniaus 
g. 16, LT-01507, Vilnius, 
kodas 110073154

Lietuvos valstybė, 
atstovaujama Valstybinės 
mokesčių inspekcijos, 
Vasario 16-osios g. 15, 
LT-01514 Vilnius, kodas 
188659752

Kiti akcininkai

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.)

488 947 656

38 095 242**

32 591 040***

12 442 855

362 630

242 473 337

814 912 760

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų suteikiama 
balsų dalis (%)

62,94

--

4,20

1,60

0,05

31,21

100,00

Akcininkui su 
kartu veikiančiais 

asmenimis 
priklausančių 
balsų dalis (%)

---

--

--

--

--

--

--

Turima įstatinio 
kapitalo dalis (%)

60,00

4,67

4,00

1,53

0,04

29,76

100,00

PASTABOS. * Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“.
** 12 698 412 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 539 683 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai.
*** 18 601 390 paprastųjų vardinių akcijų ir 1 398 965 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai.

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. gegužę, po įmonių reorganizacijos prijungiant UAB „Lintkom“ prie UAB 
„Lintel“, UAB „Lintel“ perėmė visas Bendrovės nuosavas akcijas. 

2007 m. liepą TEO LT, AB Valdyba nutarė iš UAB „Lintel“ įsigyti nuosavas akcijas. Rugsėjį Bendrobės perėmė nuosavų 
akcijų valdymą iš UAB „Lintel“

2007 m. gruodžio 31 d. TEO LT, AB 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. Remiantis Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymu nuosavoms akcijoms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir 
neturtinės teisės.

TEO LT, AB nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.

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. Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių 
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

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.

2007 m. prekybai TEO akcijomis daug įtakos turėjo tendencijos pasaulio vertybinių popierių rinkose, todėl prekyba 
buvo nepastovi. 2007 m. pradžioje viena Bendrovės akcija Vilniaus vertybinių popierių biržoje kainavo 2,77 lito, o 
pabaigoje – 2,37 lito. Mažiausia akcijos kaina praėjusiais metais buvo 2,16 lito, o didžiausia – 3,08 lito. 2007 m. akcijų 
apyvarta Vilniaus vertybinių popierių biržoje, palyginti su 2006 metais, padidėjo 48,8 proc. ir sudarė 197,6 mln. 
akcijų. Skaičiuojant pinigais apyvarta 2007 m. buvo 58 proc. didesnė nei 2006 m. ir sudarė 502,9 mln. litų. 2007 m. 
pabaigoje TEO kapitalo rinkos vertė buvo 1 931 mln. litų (2006 m. – 2 249 mln. litų).

Palyginti su 2006 m. duomenimis, prekyba TEO Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių 
popierių biržoje 2007 m. buvo neaktyvi, nes vis daugiau pakvitavimų yra keičiama į paprastąsias akcijas, kuriomis 
prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Metų pradžioje vienas Bendrovės Tarptautinis depozitoriumo 
pakvitavimas Londono vertybinių popierių biržoje kainavo 10,6 JAV. dolerio, o metų pabaigoje – 10,4 JAV dolerio. 
Mažiausia pakvitavimo kaina 2007 m. buvo 8,83 JAV dolerio, o didžiausia – 12 JAV dolerių. Pakvitavimų apyvarta 
sudarė 2,6 mln. pakvitavimų (2006 m. – 4,2 mln. pakvitavimų) arba 13 mln. Didžiosios Britanijos svarų (2006 m. – 19 
mln. Britanijos svarų).

2007 m. Bendrovė išmokėjo akcininkams 201 973 tūkst. litų dividendų už 2006 metus arba 0,26 lito už vieną akciją. 
Remiantis įstatymais dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
dieną − 2007 m. balandžio 26 d. − buvo Bendrovės akcininkai. 2007 m. gegužės 23 d. dividendai visiems akcijų ir 
tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų turėtojams buvo išmokėti pinigais.
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IV. DARBUOTOJAI

TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius metų pabaigoje:

 2007 m. 2006 m. 2005 m. 
   
 3177 3098 3005 

TEO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:

Įmonės pavadinimas 2007-12-31 2006-12-31 Pokytis
   
TEO LT, AB 2274 2263 11
UAB „Lintel“ 738 690 48
UAB „Baltic Data Center“ 136 92 44
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ 22 18 4
VšĮ „TEO sportas“ 7 35 (28)
   
 3177 3098 79

2007 m. birželį buvo nutraukta VšĮ „TEO sportas“ sveikatingumo centro veikla ir atitinkamai sumažėjo darbuotojų 
skaičius.

Informacija apie TEO LT, AB darbuotojus (2007 m. gruodžio 31 d. duomenys):
      Vidutinis 
      mėnesinis 
Darbuotojų  Darbuotojų     nebaigtas  atlyginimas 
grupė skaičius aukštasis spec. vidurinis vidurinis vidurinis (litais) 
     
Vadovaujantys vadovai 11 11 0 0 0 27 864
Operacinio lygmens vadovai 409 332 46 30 1 4452
Vadovaujantys specialistai 69 57 8 4 0 3842
Specialistai 1752 756 444 501 51 2144
Techniniai darbuotojai 33 21 8 4 0 2051
      
 2274 1177 506 539 52 2733

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.

Kolektyvinės sutartis taikoma tik TEO LT, AB 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.

Išsilavinimas
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V. VALDYMO 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, 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.

Valdybos veikla

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“.

Visi septyni naujos valdybos nariai yra direktoriai konsultantai, o du valdybos nariai – Matti Hyyrynen ir Gert Tiivas, 
kurie atstovauja mažumos akcininkus, – yra nepriklausomi valdybos nariai. 

2007 m. birželio 13 d. valdyba išrinkti Jörgen Latte valdybos pirmininku. Anders Gylder, Jörgen Latte ir Björn 
Lindegren buvo išrinkti į valdybos Atlyginimų komitetą, o Matti Hyyrynen, Joakim Sundström ir Gert Tiivas į Audito 
komitetą. Per pirmąjį naujai išrinkto komiteto posėdį Jörgen Latte buvo išrinktas Atlyginimų komiteto pirmininku, o 
Matti Hyyrynen – Audito komiteto pirmininku.

2007 m. įvyko 10 valdybos posėdžių: 9 posėdžiai įvyko pagal išanksto patvirtintą valdybos posėdžių grafiką, o 
vienas posėdis buvo neeilinis. Visuose 2007 m. valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. 
Valdyba tvirtino Bendrovės metinės ir tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, sušaukė eilinį Visuotinį 
akcininkų susirinkimą, pasiūlė 2006 m. pelno paskirstymą, priėmė nutarimą įsigyti nuosavas akcijas iš Bendrovės 
antrinės įmonės, patvirtino 2008 m. verslo planą ir kontroliavo 2007 m. verslo plano įgyvendinimą, pritarė Bendrovės 
įsigijimams ir investicijų planui, bei peržiūrėjo Bendrovės valdymo organizacinė struktūrą.

2007 m. įvyko tik vienas Atlyginimų komiteto posėdis, nes Bendrovės atlyginimų politika nesikeitė ir nebuvo 
paskyrimų, kuriuos turėtų tvirtinti Atlyginimų komitetas. Atlyginimų komiteto posėdyje dalyvavo visi naujai išrinkti 
komiteto nariai, kurie išrinko komiteto pirmininką visai komiteto kadencijai.
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2007 m. įvyko keturi Audito komiteto posėdžiai, kurių metu buvo įvertinti ir aptarti Bendrovės finansiniai rezultatai, 
rizikų valdymų ir vidinės kontrolės klausimai, patvirtinti vidinio audito ir investicijų planai. Visuose Audito komiteto 
posėdžiuose, išskyrus vieną posėdį, kai nedalyvavo vienas narys, dalyvavo visi komiteto nariai. Komiteto ir posėdžių 
pirmininku buvo nepriklausomas valdybos narys –direktorius konsultantas. 

Valdybos nariai (2007 m. gruodžio 31 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 pirmininkas.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities Finansų direktorius

„Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas; „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybų pirmininko 
pavaduotojas; „AS Eesti Telekom” (Estija) stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narys; „Infonet Svenska AB“ (Švedija), 
„TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB“ (Švedija), „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija), „Telia Electronic 
Commerce AB“ (Švedija), „Telia Lithuania AB“ (Švedija), „Adminson AB“ (Švedija), „Amber Teleholding A/S“ (Danija) 
ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybų pirmininkas; „Telia Pensionfund” (Švedija), „TeliaSonera International 
Carrier AB“ (Švedija), „TeliaSonera Försäkring AB“ (Švedija), „Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGenTel Holding ASA“ 
(Norvegija) valdybų narys; „Avnos AB“ (Švedija) valdybos nario pavaduotojas.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Jörgen Latte į TEO LT, AB 
Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Jörgen Latte TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

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. Nuo 2008 m. sausio 
1 d. „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) generalinis direktorius.

„Eesti Telekom” (Estija) stebėtojų tarybų narys ir Audito komiteto narys; „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybų 
narys, „Amber Teleholding A/S“ valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Anders Gylder į TEO LT, 
AB Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Anders Gylder TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei 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

„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys; „Telia Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGen Tel Holding ASA“ (Norvegija) 
valdybų narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Ove Alm į TEO LT, AB 
Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Ove Alm TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
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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 viceprezidentas. 

„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir Audito komiteto narys; „Sergel Kredittjanster AB“ (Švedija) 
valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Joakim Sundström tte į 
TEO LT, AB Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Joakim Sundström TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei 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

„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys; Švedijos įmonių „TeliaSonera Network Sales AB“, „TeliaSonera 
International Carrier AB“, „TeliaSonera Sverige Asset Finance AB“, „TeliaSonera Skanova Access AB“, „TeliaSonera Net 
Fastigheter AB“, „Telia Electronic Commerce AB“ ir „Telia Lithuania AB“ valdybų narys bei „Amber Teleholding A/S“ 
(Danija) valdybos narys ir generalinis direktorius.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Björn Lindegren į TEO LT, 
AB Valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Björn Lindegren TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei 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 pirmininkas.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Vilniaus atstovybės vadovas ir atsakingas už banko veiklą trijose Baltijos 
šalyse.

„East Capital“ (Švedija), kuri pasiūlė Matti Hyyrynen į TEO LT, AB Valdybą, 2007 m. gruodžio 31 d. turėjo 18 601 
390 TEO LT, AB akcijų ir 1 398 965 TEO LT, AB tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus. Tai sudaro 4 proc. akcinio 
kapitalo ir 4,20 proc. balsų. 

Matti Hyyrynen TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

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 Explorer AB“ (Švedija) generalinis direktorius.

„Baltika AS“ (Estija), „AVEC Asset Management AS“ (Estija), „Cantik Enterprises Ltd“ (Ukraina), „Pervomayskaya Zarya 
Ltd“ (Rusijos Federacija), „JSC Open Investments“ (Rusijos Federacija), „RURIC AB“ (Švedija), „AVEC Baltic Property 
Fund AB“ (Švedija), „Henryland Ltd.“ (Ukraina), „East Capital Explorer Investments” (Švedija) ir „East Capital Power 
Utilities Fund“ (Švedija).
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„East Capital“ (Švedija), kuri pasiūlė Gert Tiivas į TEO LT, AB Valdybą ir yra susijusi su „East Capital Explorer“, 2007 m. 
gruodžio 31 d. turėjo 18 601 390 TEO LT, AB akcijų ir 1 398 965 TEO LT, AB tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus. 
Tai sudaro 4 proc. akcinio kapitalo ir 4,20 proc. balsų. 

Gert Tiivas TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Bendrovės administracijos nariai (2007 m. gruodžio 31 d. duomenys)

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). Nuo 2007 m. 
studijuoja Vienos Ekonomikos ir verslo administravimo universitete, Verslo administravimo magistro studijos.

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Voicecom“ valdybos pirmininkas, Norvegijos ne gyvybės draudimo įmonės 
„Gjensidige Forsikring BA“ antrinės įmonės „AAS Gjensidige Baltic” valdybos pirmininko pavaduotojas, 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.

Darius Gudačiauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Pardavimo ir klientų aptarnavimo 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. 

TEO LT, AB antrinės įmonės 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.

Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Paslaugų plėtros ir 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. 

Nuo 2008 m. sausio 4 d. TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ valdybos narys ir 
generalinis direktorius.

TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Darius Didžgalvis (g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina Bendrovės Tinklo 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. 

TEO LT, AB antrinių įmonių UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ 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.
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Vidutiniškai vienam  
Bendrovės valdybos nariui* 80 555 4 643 54 000 0 139 198
Bendrai visiems Bendrovės 
valdybos nariams* 563 887 32 500 378 000 0 974 387
Vidutiniškai vienam  
Bendrovės administracijos nariui** 502 646 402 000 0 5 636 910 282
Bendrai visiems Bendrovės  
administracijos nariams** 2 513 233 2 010 000 0 28 181 4 551 414

PASTABOS: * Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai. 2006 m. tantjemos buvo išmokėtos tiems, kurie valdybos nariais buvo 
2006 m. gruodžio 31 d.
** Bendrovės administracijos nariais yra Bendrovės generalinis direktorius, Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas ir 
generalinio direktoriaus pavaduotojas, Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas, 
Tinklo technologijų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas bei Finansų tarnybos vadovas ir generalinio 
direktoriaus pavaduotojas.

2007 m. Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų 
užtikrintas jų prievolių įvykdymas. Taip pat Bendrovės valdybos ir administracijos nariai negavo atlyginimų, tantjemų 
ir kitų išmokų iš pelno iš Bendrovės antrinių įmonių. 

Auditoriai

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., 2006 m. gruodžio 31 d. 
ir 2007 m. gruodžio 31 d. balansų ir su jais susijusių tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolio), pinigų srautų ir 
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą. 

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. Akcininkai taip pat 
įgaliojo Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama 

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. 

TEO LT, AB antrinių įmonių UAB „Lintel“ ir UAB „Voicecom“ valdybų narys. Švedijos prekybos rūmų Lietuvoje valdybos 
pirmininkas. 

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 2007 m. išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras dydžius 
valdymo organų nariams:

2007 m. 
atlyginimas 

(Lt)

2006 m. 
metinis 
veiklos 

priedas, 
išmokėtas 

2007 m. (Lt)

2006 metų. 
tantjemos, 
išmokėtos 

2007 m. (Lt)

2006 m. 
dividendai, 

išmokėti  
2007 m. (Lt)

Iš viso 
išmokėta 

2007 m. (Lt)
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šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 460 000 (keturi šimtai šešiasdešimt tūkstančių) litų be PVM už dviejų 
finansinių metų Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą bei Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimą (t.y. po 230 
000 (du šimtus trisdešimt tūkstančių) litų be PVM už vienerius metus).

Pagal 2001 m. spalio 18 d sutartį UAB „PricewaterhouseCoopers“ teikia finansinių ataskaitų paketo peržvalgos 
paslaugas, vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais bei „TeliaSonera“ įmonių grupės auditorių 
instrukcijomis. Pagal 2001 m. kovo 1 d. pasaulinės „PricewaterhouseCoopers TeamMate“ licencijos sutartį 
UAB „PricewaterhouseCoopers“ iš Bendrovės gauna vidaus audito valdymo sistemos programinės įrangos 
licencijos palaikymo mokestį. Abiejų šių sutarčių įgyvendinimas neturi įtakos UAB „PricewaterhouseCoopers“ 
nepriklausomumui, atliekant TEO LT, AB finansinės atskaitomybės auditą. Tam pritarė ir Lietuvos vertybinių popierių 
komisija.

VI. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI

TEO LT, AB iš esmės 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. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymą bendrovėje savo nuožiūra gali būti sudaromi arba du (priežiūros ir valdymo), arba vienas 
kolegialus valdymo organas. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro 7 valdybos nariai renkami 
2 metams ir jie atstovauja akcininkus. TEO valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą 
sudaro trys valdybos nariai.

Pagal Valdymo kodekso principus visi naujai išrinktos valdybos nariai yra direktoriai konsultantai, o iš 7 valdybos 
narių 2 atstovavo 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.

Bendrovė parengė Valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymosi atkleidimą, kuris yra pridedamas 
kaip priedas prie šio konsoliduoto metinio pranešimo.

Pagal TEO LT, AB įstatus 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, įstatų 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.

Remiantis Bendrovės įstatais, 2007 m. pranešimas akcininkams apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 
ir dividendų mokėjimą buvo paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“. Šie privalomi pranešimai akcininkams bei visi 
kiti pranešimai apie esminius įvykius, susijusius 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.

2007 m. svarbiausiais reglamentuojamos informacijos pranešimais, išskyrus pranešimus apie metinius ir tarpinius 
rezultatus, buvo pranešimai apie derybų dėl įmonės, turinčios TV programų retransliavimo DVB-T tinklais licencijas, 
įsigijimo nutraukimo, o vėliau atnaujinimo. Taip pat TEO informavo apie Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus 
ir naujos valdybos bei jos pirmininko išrinkimą, Atlyginimų ir Audito komitetų sudarymą, nuosavų akcijų iš 
Bendrovės antrinės įmonės įsigijimą, antro pagal dydį akcininko akcijų paketo netekimą, vieno iš emitento vadovų 
Bendrovės akcijų pardavimą ir pokyčius antrinių įmonių vadovybėje.
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ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių 
popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, TEO LT, AB 
generalinis direktorius Arūnas Šikšta ir TEO LT, AB Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Jan-Erik Elsérius, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame 2007 m. TEO LT, AB konsoliduotame 
metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės ir bendra konsoliduotų 
įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Jan-Erik Elsérius
Finansų tarnybos vadovas

Arūnas Šikšta
Generalinis direktorius
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PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANEŠIMO

TEO LT, AB PRANEŠIMAS APIE VILNIAUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE LISTINGUOJAMŲ 
BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI 2007 METAIS

TEO LT, AB (toliau TEO arba Bendrovė) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 21 
straipsnio 3 dalimi ir Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5 punktu, šiame 
pranešime atskleidžia, kaip laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais 
popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS TAIP /NE  KOMENTARAS
 /NEAKTUALU

I principas: Pagrindinės nuostatos 

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį 
akcininkų nuosavybės vertės didinimą.

1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti 
bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai 
deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų 
interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti 
sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.

1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės 
naudos bendrovei ir akcininkams.

1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai 
turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik 
bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje 
dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų 
(darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos 
bendruomenės) teisės ir interesai.

Pagrindinės TEO plėtros kryptys ir strategijos 
viešai skelbiami metiniuose ir tarpiniuose 
Bendrovės pranešimuose bei Bendrovės veiklos 
pristatymuose, kurie yra skelbiami Bendrovės 
interneto tinklalapyje, aptariami reguliarių 
telefoninių konferencijų su investuotojais 
metu, ir pan.
Bendrovės organai veikia siekdami įgyvendinti 
TEO misiją – kurti vertę akcininkams ir 
klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas 
telekomunikacijų, TV ir IT paslaugas. 
Bendrovėje sudaroma valdyba, kuri 
atstovauja Bendrovės akcininkų interesams, 
atsako už strateginį vadovavimą bendrovei, 
prižiūri Bendrovės vadovo (TEO generalinio 
direktoriaus) veiklą, reguliariai rengia valdybos 
posėdžius, kurių metu vyresnioji vadovybė 
(TEO administracija) reguliariai informuoja 
valdybą apie įmonės veiklą. 
Bendrovės politika darbuotojų, klientų ir 
vietos bendruomenės atžvilgiu yra nustatyta 
TEO Socialinės atsakomybės politikoje, o 
politikos įgyvendinimas aprašomas Socialinės 
atsakomybės ataskaitose.

Taip

Taip

Taip

Taip
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2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio 
akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, 
rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek 
kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo 
organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų 
aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo 
atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu 
sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės 
valdymo procesą.
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už 
strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas 
esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus 
priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią 
bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.
2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną 
kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų 
priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu 
atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią 
bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.
2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas 
ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. 
Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus 
priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų 
valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų 
būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio 
organo esmei ir paskirčiai.
2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus 
turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų 
direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių 
konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba 
nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems 
organams priimant sprendimus.
2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos 
nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, 
su galimybe būti individualiai perrenkamiems 
maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų 
leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas 
būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai 
dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip 
pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, 
tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė 
už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario 
atleidimo procedūrą.

Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, 
tačiau jos funkcijas iš esmės atlieka valdyba, 
kuri atstovauja tiek pagrindiniam, tiek 
smulkiems akcininkams, ir kurios nariai nėra 
įtraukti į kasdieninę įmonės veiklą. Reguliarūs 
valdybos posėdžiai, kuriuose Bendrovės 
administracija reguliariai atsiskaito už įmonės 
valdymą, užtikrina efektyvią Bendrovės veiklos 
priežiūrą.

Rekomendacijoje nurodytas funkcijas 
Bendrovėje atlieka valdyba.

Bendrovė iš esmės laikosi šios rekomendacijos, 
nors sudaromas tik vienas kolegialus organas – 
valdyba, tačiau Bendrovės įstatuose numatytos 
valdybos kompetencijos iš esmės atitinka 
stebėtojų tarybos kompetencijas.

Pagal Bendrovės įstatus valdybą sudaro 
septyni valdybos nariai, renkami dvejiems 
metams. 2007 m. pabaigoje TEO valdyboje 
buvo septyni valdybos nariai ir visi buvo 
direktoriai konsultantai. 

Pagal Bendrovės įstatus valdybos nariai 
renkami dvejiems metams neribojant 
kadencijų skaičiaus. Taip vienas valdybos narys 
valdyboje dirba nuo 2002 m., kitas nuo 2006 
m., o kiti nuo 2007 m. balandžio.
Bendrovės įstatuose nenumatyta galimybė 
atleisti valdybos narį, jis gali būti atleidžiamas 
įstatymuose nustatytais pagrindais.

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

II principas: Bendrovės valdymo sistema

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės 
valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, 
akcininkų interesų apsaugą.
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2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, 
kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų 
kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai 
vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų 
taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, 
kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės 
vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės 
vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į 
visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė 
nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų 
būti pateikiama informacija apie priemones, kurių 
imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.

Bendrovės valdybos pirmininkas atstovauja 
pagrindiniam Bendrovės akcininkui ir nėra 
susijęs su kasdienine Bendrovės veikla; nėra 
dirbęs Bendrovėje. Buvę Bendrovės vadovai 
nei įmonėje, nei jos kolegialiame organe 
nedirba.

Taip
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III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų 
užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir 
objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo (toliau šiame principe – 
kolegialus organas) sudarymo mechanizmas 
turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir 
nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, 
taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų 
interesai.

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius 
vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, 
kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, 
kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir 
potencialius	 interesų	 konfliktus	 turėtų	 būti	
atskleista bendrovės akcininkams dar prieš 
visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant 
akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį 
kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos 
visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato 
nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 
3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų 
būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte 
nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus 
organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame 
punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir 
pateikti juos bendrovės metiniame pranešime. 

Renkant Bendrovės kolegialų organą su 
išsamia informacija apie kandidatus akcininkai 
gali susipažinti dar prieš akcininkų susirinkimą 
bei jo metu.
Bendrovėje egzistuoja praktika, kad kandidatus 
į kolegialų valdymo organą per pagrindinį 
akcininką gali pasiūlyti ir mažumos akcininkai. 
Taip dabartinėje Bendrovės valdyboje iš 
septynių narių du yra pasiūlyti mažumos 
akcininko.
Atlyginimas (tantjemos) už darbą kolegialiame 
organe yra tvirtinamos visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Paskutinius šešerius metus vienam 
valdybos nariui už darbą valdyboje skiriama 
metinių tantjemų suma yra ta pati ir sudaro 54 
tūkst. litų.
Kandidatų į valdybą gyvenimo aprašymai (su 
informacija apie kandidatų dalyvavimą kitų 
įmonių veikloje) yra pateikiami akcininkų 
susirinkimo medžiagoje, su kuria akcininkai 
gali susipažinti iš anksto. 
Informacija apie valdybos narių einamas 
pareigas ar dalyvavimą kitų įmonių veikloje 
yra nuolat renkama ir kaupiama, o pasibaigus 
kiekvienam metų ketvirčiui patikslinama bei 
atnaujinama, užklausiant kiekvieną valdybos 
narį, ir pateikiama periodinėse bei tarpinėse 
Bendrovės rengiamose ataskaitose bei 
interneto tinklapyje.

Taip

Taip



TEO LT, AB
PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANEŠIMO

VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

75

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, 
turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, 
tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. 
Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar 
ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus 
organas kiekviename bendrovės metiniame 
pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo 
sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių 
kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu 
kolegialiame organe.
3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo 
narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus 
organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti 
atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos 
pobūdį ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus 
organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, 
turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties 
savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto 
nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir 
atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų 
ir apskaitos ir (arba) audito srityse.
3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams 
turėtų būti siūloma individuali programa, skirta 
supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija 
bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį 
patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo 
nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus 
organo	nariu	susiję	esminiai	interesų	konfliktai	būtų	
sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą 
turėtų būti išrinktas pakankamas nepriklausomų 
narių skaičius.

Akcininkų susirinkimui pateikiamuose 
kandidatų į valdybos narius gyvenimo 
aprašymuose yra nurodomas kandidato 
išsilavinimas, darbinė patirtis ir kita kandidato 
kompetenciją apibūdinanti informacija.
Tarpiniuose ir kiekvienų praėjusių metų 
Bendrovės rengiamose metiniuose 
pranešimuose pateikiama informacija apie 
valdybos sudėtį. 

2007 m. išrinktoje valdyboje dirbo keturi 
verslo administravimo ar finansų išsilavinimą 
turintys ir finansų srityje dirbantys nariai, du 
nariai turi inžinierijos magistro laipsnius ir 
dirba telekomunikacijų srityje bei vienas teisės 
bakalauras, dirbantis juriskonsultu.
Visi Bendrovės audito komiteto nariai turi 
finansų išsilavinimą ir dirba finansų srityje, o 
vienas dirba verslo kontrolieriumi.

Valdybos nariai apie įmonės veiklą ir jos 
pokyčius, esminius Bendrovės veiklą 
reguliuojančių teisės aktų ir kitus Bendrovės 
veiklai įtakos turinčių aplinkybių pasikeitimus 
reguliariai informuojami valdybos posėdžiuose 
ir individualiai, esant poreikiui ar pagal narių 
pageidavimą.
Nepaisant to, kad pagrindinis akcininkas 
turi balsų daugumą akcininkų susirinkime, 
o kiti akcininkai turi po mažiau nei 10 proc. 
balsų, TEO valdybą sudaro 5 priklausomi 
(visi pagrindinio akcininko darbuotojai) ir 2 
nepriklausomi valdybos nariai, kurie užtikrina 
tinkamą	interesų	konfliktų	sprendimą.

Taip

Taip

Ne

Taip



TEO LT, AB
PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANEŠIMO

VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

76

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas 
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto 
jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su 
bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų 
administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų 
konfliktas	 ir	 kurie	 gali	 paveikti	 nario	 nuomonę.	
Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys 
gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, 
skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, 
susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali 
skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo 
praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus 
organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų 
būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, 
o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, 
ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas 
nepriklausomu, turėtų būti šie:

1) jis negali būti bendrovės arba susijusios 
bendrovės vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius 
metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

2) jis negali būti bendrovės arba susijusios 
bendrovės darbuotojas ir paskutinius 
trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, 
išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys 
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo 
išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų 
atstovas;

3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo 
papildomo atlyginimo iš bendrovės arba 
susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, 
gautą už kolegialaus organo nario pareigas. 
Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas 
ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose 
arba kitokiose nuo veiklos rezultatų 
priklausančiose užmokesčio sistemose; 
jam nepriskiriamos pagal pensijų planą 
nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant 
atidėtas kompensacijas) už ankstesnį 
darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia 
išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis 
pareigomis);

4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas 
arba neturi atstovauti tokiam akcininkui 
(kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 
83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);

Remiantis pateiktomis rekomendacijomis, 
šiuo metu Bendrovės valdyboje yra 2 nariai, 
atitinkantys nepriklausomo kolegialaus 
organo nario kriterijus.
Kiti 5 valdybos nariai yra pagrindinio akcininko 
darbuotojai ir atstovauja pagrindinio akcininko 
interesams.
TEO valdybos darbo reglamente nėra apibrėžti 
valdybos nario nepriklausomumo kriterijai, 
tačiau 2007 m. sudarant Bendrovės valdybą 
buvo atsižvelgta į neformalizuotus valdybos 
narių nepriklausomumo kriterijus.

Taip
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5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi 
būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove 
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei 
kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, 
akcininkas, direktorius arba viršesnis 
darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas 
subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas 
arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, 
teisines, patariamąsias ir konsultacines 
paslaugas), reikšmingas klientas ar 
organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas 
iš bendrovės arba jos grupės;

6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus 
neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios 
bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės 
audito įmonės partneriu arba darbuotoju;

7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba 
valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje 
bendrovės vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas 
arba stebėtojų tarybos narys, taip pat 
jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su 
bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie 
atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių 
arba organų veikloje;

8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario 
pareigų ilgiau kaip 12 metų; 

9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba 
valdybos nario (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų 
asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos 
nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), 
vaikai ir tėvai.

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės 
nustato pats kolegialus organas. Kolegialus 
organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, 
nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus 
nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti 
laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių 
ar su bendrove susijusių aplinkybių.

Neaktualu
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3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija 
apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas 
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti 
laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti 
kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, 
ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus 
organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame 
kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo 
kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, 
kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, 
bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime 
turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius 
laiko nepriklausomais.
3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti 
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo 
tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti 
priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo 
narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas 
informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo 
narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė 
turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai 
reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.
3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams 
už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo 
posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų. 
Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės 
visuotinis akcininkų susirinkimas.

2007 m. Bendrovės konsoliduotame metiniame 
pranešime Bendrovė viešai skelbia, kad du 
valdybos nariai yra laikomi nepriklausomais.

Bendrovė reguliariai savo periodinėse 
ataskaitose nurodo valdybos narių 
ryšį su bendrove, o 2007 m. Bendrovės 
konsoliduotame metiniame pranešime 
Bendrovė viešai skelbia, kad du valdybos nariai 
yra laikomi nepriklausomais.

Bendrovės akcininkų susirinkimas tvirtina 
valdybos nariams skiriamų metinių tantjemų 
sumą, kuri paskutinius šešis metus sudarė 54 
tūkst. litų per metus vienam valdybos nariui. 
Pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, tantjemos valdybos nariams yra 
priskiriamos Bendrovės veiklos sąnaudoms.

Taip

Taip

Taip



TEO LT, AB
PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANEŠIMO

VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS
UŽ 2007 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

79

Taip

Taip

Taip

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 
organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės 
valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus organas (toliau šiame principe – 
kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės 
finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos 
vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas 
turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės 
valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų 
veiklą valdant bendrovę.

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, 
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei 
akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami 
į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. 
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: 
a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, 
sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; 
b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, 
kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; 
c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai 
mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali 
pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra 
priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys 
turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų 
padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas 
narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti 
laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, 
jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam 
organui (institucijai).
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti 
kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko 
ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo 
narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo 
profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus 
pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų 
tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. 
Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei 
pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės 
finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami 
bendrovės akcininkai.

Bendrovės valdyba tvirtina ir pateikia 
visuotiniam akcininkų susirinkimui 
pasiūlymus dėl Bendrovės metinės finansinės 
atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto, 
Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimo. 
Taip pat valdyba tvirtina tarpinę (ketvirčių 
ir pusmečio) finansinę atskaitomybę. 
Reguliarių valdybos posėdžių metu Bendrovės 
administracija teikia pranešimus apie įmonės 
veiklą.
Bendrovės turimais duomenimis, visi valdybos 
nariai veikia gera valia Bendrovės atžvilgiu, 
vadovaujasi Bendrovės, o ne savo ar trečiųjų 
asmenų interesais, sąžiningumo, protingumo 
principais, laikydamiesi konfidencialumo 
ir turto atskyrimo pareigų, tuo būdu 
stengdamiesi išlaikyti savo nepriklausomumą 
priimant sprendimus.

Bendrovė valdybos nariai aktyviai dalyvauja 
kolegialaus organo posėdžiuose ir skiria 
pakankamai laiko savo, kaip kolegialaus nario, 
pareigoms vykdyti. Visuose 2007 m. valdybos 
posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas 
kvorumas. Posėdyje dalyvaujantys valdybos 
nariai fiksuojami posėdžio protokole.
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4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali 
skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus 
organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai 
ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai 
būtų tinkamai informuojami apie bendrovės 
reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų 
konfliktų	sprendimą.	Bendrovėje	turėtų	būti	aiškiai	
nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo 
jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant 
akcininkams. 
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus 
standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę 
bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos 
akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar 
kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių 
daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami 
kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių 
tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo 
atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma 
nepriklausomų kolegialaus organo narių.
4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas 
priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės 
bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus 
organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės 
valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui 
ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę 
asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus 
organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais 
ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais 
pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš 
bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją 
ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus 
patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius 
specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų 
kompetencijai priklausančiais klausimais. 

Bendrovės valdymo organai vadovaujasi 
įstatymų nustatytais komunikavimo su 
akcininkais principais ir prieš priimdami 
svarbius sprendimus, kurių kriterijai apibrėžti 
Bendrovės įstatuose, apsvarsto jų įtaką 
akcininkams ir pagrindinę informaciją apie 
Bendrovės reikalus skelbia periodinėse 
ataskaitose.

Bendrovės valdymo organai sandorius 
sudaro ir tvirtina vadovaudamiesi teisės 
aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimais, 
vadovaudamiesi veikimo Bendrovės naudai 
principu. 

Kolegialus valdymo organas, didžiąja dalimi 
priklausomas nuo pagrindinio akcininko, 
veikiančio panašiame versle, sprendimus 
priima vadovaudamasis tik Bendrovės 
interesais.
Bendrovė aprūpina valdybą ir jos komitetus jų 
funkcijoms atlikti reikalingais ištekliais (pvz., 
valdybos nariams kompensuojamos atvykimo 
į valdybos posėdžius išlaidos), o valdybos ir 
komitetų posėdžiuose dalyvauja Bendrovės 
darbuotojai, atsakingi už svarstomas veiklos 
sritis, ir teikia visą būtiną informaciją.
Bendrovė užtikrina valdymo organų teisę 
kreiptis į nepriklausomus specialistus (teisės, 
audito ir pan.) reikiamai informacijai gauti.

Taip

Taip

Taip
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4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti 
organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus 
organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose 
srityse,	 kuriose	 interesų	 konfliktų	 galimybė	 yra	
ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, 
susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo 
bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės 
audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, 
kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti 
minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama 
suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. 
Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų 
ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų 
vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti 
ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju 
bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos 
pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas 
požiūris atitinka trims atskiriems komitetams 
nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus 
organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas 
funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis 
atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus 
ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą 
informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, 
susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač 
dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti 
taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.
4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti 
kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, 
kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai 
apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad 
kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos 
esminiai	interesų	konfliktai.	Komitetai	turėtų	teikti	
kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias 
su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį 
sprendimą priima pats kolegialus organas. 
Rekomendacija steigti komitetus nesiekiama 
susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar 
perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka 
visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose 
priimamus sprendimus.

Bendrovės valdyba sudaro Atlyginimų ir Audito 
komitetus. Skyrimo komitetas Bendrovėje 
nesudaromas ir jo funkcijas atlieka Atlyginimų 
komitetas. 
Kiekvieną komitetą sudaro 3 valdybos nariai. 
Audito komiteto nariais yra finansų išsilavinimą 
turintys valdybos nariai, iš kurių 2 yra 
nepriklausomi valdybos nariai. 
Audito komitetas padeda valdybai vykdyti savo 
priežiūros funkciją. Audito komitetas prižiūri 
Bendrovės finansinės atskaitomybės rengimo 
procesą, vidinės kontrolės ir finansinės rizikos 
valdymo sistemas, audito procesą, taip pat kaip 
kontroliuojama, ar Bendrovė laikosi įstatymų ir 
teisinių normų bei vidaus tvarkų reikalavimų.
Atlyginimų komiteto pasiūlymai valdybai 
yra rekomendacinio pobūdžio ir jų tikslas – 
sukurti konkurencingą atlyginimų sistemą, 
kuri padėtų pritraukti ir išlaikyti talentingus 
pagrindinius vadovus, užtikrintų Bendrovės 
atlyginimų ir skatinimo priemonių vientisumą, 
susietų atlyginimą su veiklos rezultatais bei 
užtikrintų visų akcininkų interesų paisymą.

Metinė ir tarpinė finansinė atskaitomybė 
pirmiausia yra svarstoma Audito komitete 
ir, kartu su komiteto išvadomis, pateikiama 
valdybos tvirtinimui.
Prieš pateikiant valdybai svarstyti Bendrovės 
administracijos narių kandidatūras bei jų 
atlyginimo sąlygas, kandidatūros pirmiausia 
svarstomos ir tvirtinamos Atlyginimų 
komitete.

Taip

Taip
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4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų 
susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose 
kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties 
tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. 
Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti 
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, 
kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, 
atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti 
išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant, 
ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti 
atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima 
tam tikrais asmenimis.
4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų 
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų 
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų 
įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą 
apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto 
įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys 
jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent 
kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią 
bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo 
struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet 
savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų 
komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių 
skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per 
praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo 
veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, 
kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir 
trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, 
kad prieiti tokios išvados.

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą 
ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie 
nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę 
dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui 
pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, 
kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba 
ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų 
būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius 
su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų 
būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą 
reglamentuojančiose taisyklėse.

TEO valdybos komitetų veikloje dalyvauja 
6 iš 7 valdybos narių. Kiekvienam komitete 
dirba 3 valdybos nariai. Audito komitete visi 
3 nariai yra direktoriai konsultantai ir 2 iš jų 
yra nepriklausomi valdybos nariai. Atlyginimų 
komitete dirba 3 direktoriai konsultantai.

Valdybos komitetų įgaliojimus ir darbo tvarką 
tvirtina Bendrovės valdyba. 
Komitetų sudėtis viešai skelbiame periodinėse 
Bendrovės ataskaitose ir tinklapyje internete.
Komitetai apie savo veiklą reguliariai atsiskaito 
valdybai.
2007 m. įvyko tik vienas Atlyginimų komiteto 
posėdis, nes Bendrovės atlyginimų politika 
nesikeitė ir nebuvo paskyrimų, kuriuos turėtų 
tvirtinti Atlyginimų komitetas. Atlyginimų 
komiteto posėdyje dalyvavo visi naujai 
išrinkti komiteto nariai, kurie išrinko komiteto 
pirmininką visai komiteto kadencijai. Pagal 
Atlyginimų komiteto darbo reglamentą 
posėdžių sekretoriumi buvo Bendrovės 
Personalo departamento direktorius.
2007 m. įvyko keturi Audito komiteto posėdžiai. 
Visuose Audito komiteto posėdžiuose, išskyrus 
vieną posėdį, kai nedalyvavo vienas narys, 
dalyvavo visi komiteto nariai. Komiteto ir 
posėdžių pirmininku buvo nepriklausomas 
valdybos narys – direktorius konsultantas. 
Pagal Audito komiteto darbo reglamentą 
posėdžių sekretoriumi buvo Bendrovės 
Finansų tarnybos vadovas.
Komitetų posėdžiuose dalyvauja Bendrovės 
darbuotojai, atsakinti už komitete svarstomas 
veiklos sritis, ir teikia visą būtiną informaciją.

Ne

Taip

Taip
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4.12. Skyrimo komitetas.
4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų 
būti šios:
1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių 
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. 
Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir 
patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų 
ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir 
įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo 
komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų 
pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;
2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų 
struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui 
rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;
3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias 
bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;
4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;
5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios 
vadovybės rinkimo ir skyrimo.
4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų 
asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus 
pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su 
vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei 
visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 
organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų 
būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant 
jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.
4.13. Atlyginimų komitetas.
4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų 
būti šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl 
valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų 
politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo 
formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos 
rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų 
modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo 
veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, 
turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl 
su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas 
– tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo 
organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus 
organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir 
tikslais;
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių 
atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo 
organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės 
atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. 
Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai 
informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį vykdomieji 
direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių 
bendrovių; 

TEO Skyrimų komiteto funkcijas atlieka 
Atlyginimų komitetas

Atlyginimų komiteto pasiūlymai valdybai 
yra rekomendacinio pobūdžio ir jų tikslas – 
sukurti konkurencingą atlyginimų sistemą, 
kuri padėtų pritraukti ir išlaikyti talentingus 
pagrindinius vadovus, užtikrintų Bendrovės 
atlyginimų ir skatinimo priemonių vientisumą, 
susietų atlyginimą su veiklos rezultatais bei 
užtikrintų visų akcininkų interesus.
Du kartus per metus komitetas turi atsiskaityti 
valdybai apie savo veiklą, jeigu tokia vyksta.
Atlyginimų komitetas peržiūri ir nustato 
bendrus Bendrovės darbuotojų atlyginimų 
principus bei skatinimo priemonių skyrimo 
kriterijus; peržiūri ir teikia rekomendacijas dėl 
aukščiausio lygio vadovų atlyginimų; rūpinasi 
aukščiausio lygio vadovų ugdymu ir jų pareigų 
perimamumu; padeda valdybos pirmininkui 
nusamdyti Bendrovės Generalinį direktorių, 
o Generaliniam direktoriui – jam tiesiogiai 
atskaitingus Bendrovės vadovus.

Ne

Taip
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3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų 
sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų 
nariais formų;
4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė 
laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios 
su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios 
atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus 
atlyginimo);
5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų 
nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios 
vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) 
atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti 
vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, 
remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia 
vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, 
susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su 
akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali 
būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, 
komitetas turėtų:
1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo 
politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, 
susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti 
kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;
2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu 
bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, 
skirtuose akcininkų susirinkimui;
3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo 
sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios 
alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.
4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo 
kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti 
bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) 
bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų 
direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.
4.14. Audito komitetas.
4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti 
šios:
1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos 
vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos 
grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir 
nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių 
atskaitomybių konsolidavimo kriterijus);
2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės 
ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių 
įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, 
valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;
3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita 
ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio 
vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei 

Audito komitetas padeda valdybai vykdyti savo 
priežiūros funkciją. Audito komitetas prižiūri 
Bendrovės finansinės atskaitomybės rengimo 
procesą, vidinės kontrolės ir finansinės rizikos 
valdymo sistemas, audito procesą, taip pat kaip 
kontroliuojama, ar Bendrovė laikosi įstatymų ir 
teisinių normų bei vidaus tvarkų reikalavimų.

Taip
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atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, 
kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio 
išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus 
audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją 
turėtų įvertinti bent kartą per metus;
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias 
su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu 
skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis 
akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone 
sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl 
kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas 
atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju 
būtinų veiksmų;
5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir 
objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių 
rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį 
bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. 
Siekiant	 užkirsti	 kelią	 esminiams	 interesų	 konfliktams,	
komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės 
skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos 
audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, 
turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir 
mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 
d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais 
principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią 
politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių 
pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) 
leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be 
kreipimosi į komitetą;
6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir 
administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito 
įmonė pateikia laiške vadovybei.
4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti 
išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės 
apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės 
administracija turėtų informuoti audito komitetą apie 
svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai 
apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės 
veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios 
paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei 
tokios veiklos pateisinimui.
4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo 
posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus 
valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, 
vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, 
atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius 
ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę 
prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, 
nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo 
organų nariams.
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4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti 
ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, 
bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu 
organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti 
kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės 
auditoriais palaikyti.
4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie 
vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito 
ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas 
taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių 
darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, 
kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos 
audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas 
turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės 
auditu susijusius klausimus.
4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi 
galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų 
galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie 
įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai 
(dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus 
organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta 
tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų 
tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.
4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui 
savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo 
metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti 
savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus 
organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo 
veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno 
kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir 
darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus 
organas pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus 
organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį 
informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo 
valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją 
apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, 
taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė 
kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.

Informacija apie valdybos ir komitetų veiklą yra 
pateikta 2007 m. Bendorvės konsoliduotame 
metiniame pranešime.

Taip
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Taip

Taip

Taip

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka

Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių 
organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.

5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo 
organams (šiame principe sąvoka kolegialūs 
organai apima tiek kolegialius priežiūros, 
tiek valdymo organus) vadovauja šių organų 
pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas 
yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių 
tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti 
tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą 
apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. 
Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą 
kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir 
darbingą atmosferą posėdžio metu.
5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius 
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, 
pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena 
bendrovė pati sprendžia, kokiu periodiškumu 
šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau 
rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, 
kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių 
bendrovės valdymo klausimų sprendimas. 
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti 
šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės 
valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį 
turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų 
pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje 
nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti 
naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami 
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą 
posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti 
pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke 
susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu 
neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus 
atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus 
organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti 
svarbius bendrovei klausimus.

Bendrovės valdybos posėdžiams vadovauja 
valdybos pirmininkas. Valdybos darbą 
organizuoti padeda valdybos sekretorė – 
Bendrovės Korporatyvinių ir teisės reikalų 
skyriaus direktorė.

TEO valdybos posėdžiai vyksta pagal iš anksto 
suderintą ir valdybos patvirtintą grafiką. Ne 
mažiau dviejų posėdžių per metų ketvirtį. 
Viešai yra skelbiama, kada vyks Bendrovės 
valdybos posėdžiai, kuriuose bus tvirtinamos 
finansinės ataskaitos ir po to atitinkamai 
patvirtintos finansinės ataskaitos skelbiamos 
viešai.

Pagal valdybos reglamentą, valdybos nariai 
informaciją apie šaukiamą posėdį, posėdžio 
darbotvarkę ir visą su posėdyje numatytais 
svarstyti klausimais susijusią medžiagą gauna 
ne vėliau kaip prieš 7 dienas.
Darbotvarkė posėdžio metu nekeičiama, 
išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi 
valdybos nariai arba kai nedalyvaujantys 
nariai praneša, kad sutinka su darbotvarkės 
pakeitimu.
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5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų 
darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo 
procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo 
organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti 
šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai 
bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės valdymu 
susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, 
ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję 
su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo 
nustatymu.

TEO negali įgyvendinti šios rekomendacijos, 
nes Bendrovėje sudaroma tik valdyba.

Ne
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Taip

Taip

Ne

Taip

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei 
užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą 
sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams 
suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, 
dividendų ir kitas teises.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams 
sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, 
susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų 
suteikiamomis teisėmis.
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs 
sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, 
investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, 
turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti 
sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir 
dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, 
įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.
6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir 
vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams 
lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų 
pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta 
visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir 
laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų 
dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės 
akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo 
turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės 
priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, 
susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.

Bendrovė įstatinį kapitalą sudaro 814 912 
760 vieno lito nominalios vertės paprastųjų 
vardinių akcijų. Visiems Bendrovės akcijų 
savininkams suteiktos vienodos teisės (išskyrus 
Bendrovės nuosavas akcijas)
Bendrovės įstatai, kuriuose nustatytos 
Bendrovės akcijų investuotojams suteikiamos 
teisės, yra viešai paskelbti Bendrovės tinklapyje 
internete.
Bendrovės akcininkai tvirtina sandorius, kurių 
tvirtinimui jiems numatytos teisės pagal 
Akcinių bendrovių įstatymą ir Bendrovės 
įstatus.

TEO akcininkų susirinkimai yra rengiami 
Vilniuje, pagrindinėje Bendrovės buveinėje. 
Eiliniai akcininkų susirinkimai rengiami 
balandžio mėn. antroje pusėje. 
2007 m. akcininkų susirinkimas vyko 2007 m. 
balandžio 26 d. 13 val.
Bendrovės akcininkams sudaroma galimybė 
susipažinti su susirinkimo medžiaga ne vėliau 
kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos. 
Skelbime apie šaukiamą akcininkų susirinkimą 
Bendrovė nurodo telefoną, kuriuo galima gauti 
papildomos informacijos apie susirinkimui 
teikiamus klausimus ir pan.
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6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų 
susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant 
susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto 
paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto 
tinklalapyje. Visuotinio akcininkų susirinkimo 
protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus 
sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti 
viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. 
Siekiant užtikrinti užsieniečių teisę susipažinti su 
informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje 
paminėti dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų 
kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės 
interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti 
skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas 
paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų 
atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.
6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės 
balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame 
dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams 
neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto 
raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes 
dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms 
rekomenduojama balsavimo procese plačiau 
taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu 
sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų 
susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų 
galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti 
užtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, 
teksto apsauga, galimybė identifikuoti balsuojančio 
asmens parašą. Be to, bendrovės galėtų sudaryti 
sąlygas akcininkams, ypač užsieniečiams, akcininkų 
susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių 
technologijų priemonėmis.

2007 m. balandžio 17 d. viešai buvo paskelbti 
valdybos akcininkų susirinkimui siūlomi 
nutarimų projektai, o interneto tinklalapyje 
paskelbti dokumentų projektai. 
Atitinkamai po akcininkų susirinkimo 
akcininkų patvirtinti dokumentai (finansinė 
atskaitomybė, Bendrovės veiklos ataskaita, 
metinė ataskaita, nauji Bendrovės įstatai) buvo 
paskelbti interneto tinklalapyje.
Visa investuotojams skirta informacija ir 
dokumentai yra skelbiama lietuvių ir anglų 
kalbomis tiek per biržų informacines sistemas, 
tiek Bendrovės interneto tinklapyje.

TEO akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti 
visuotiniame akcininkų susirinkime tiek 
asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo 
turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta 
balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės 
aktų nustatyta tvarka, taip pat Bendrovė 
sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant 
bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato 
Akcinių bendrovių įstatymas.
Bendrovė nesilaiko šios rekomendacijos 
nuostatų, kadangi nėra galimybės užtikrinti 
teksto apsaugą ir identifikuoti balsuojančio 
asmens parašą.

Taip

Taip

Ne
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Taip

Taip

Taip

Taip

VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei 
užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo 
narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai 
interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės 
interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, 
bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys 
turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to 
paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės 
organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią 
interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų 
pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.
7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas 
specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba 
naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas 
bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar 
trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės 
visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito 
bendrovės organo sutikimo.
7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo 
narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios 
organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba 
sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei 
standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas 
raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, 
pranešti kitiems to paties organo nariams 
arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba 
bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje 
įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 
rekomendacija. 
7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami 
sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su 
kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.

Valdymo organų nariai elgiasi taip, kad 
interesų	konfliktai	nekiltų,	 todėl	praktikoje	 jų	
nepasitaikė.
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Ne

Taip

Ne

VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir 
paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant 
direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų 
viešumą ir skaidrumą.

8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų 
politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). 
Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės 
metinio pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip 
pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto 
tinklalapyje.

8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama bendrovės direktorių 
atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir 
tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų 
būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo 
įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams 
bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant 
su praėjusiais finansiniais metais.
8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta 
bent ši informacija:
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų 
sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų 
kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų 
pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba 
kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis;
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos 
rezultatų ryšį;
4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet 
kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai 
ir jų pagrindimas;
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba 
ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių 
savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje 
neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos 
informacijos.

Bendrovė viešai neskelbia atlyginimų 
politikos, nes tai yra Bendrovės vidinis 
ir konfidencialus dokumentas. Bendra 
informacija apie atlyginimų politiką, bendros 
su darbuotojais susijusio sąnaudos, vidutiniai 
atskirų darbuotojų grupių atlyginimų dydžiai, 
bendra Bendrovės vadovams per metus 
išmokėtų atlyginimų suma yra viešai skelbiami 
Bendrovės metiniame pranešime.
Informacija apie bendrą Bendrovės vadovams 
per metus išmokėtų atlyginimų sumą kasmet 
viešai skelbiama Bendrovės metiniame 
pranešime.

Sutartis su Bendrovės administracijos vadovais 
sudaro ir tvirtina Bendrovės valdyba. Šios 
sutartys yra konfidencialios ir jų turinys bei 
sąlygos viešai neskelbiamos.
Bendrovėje nėra darbuotojų skatinimo ar 
atlyginimo Bendrovės akcijomis sistemos. Taip 
pat nėra schemų, susijusių su pensijomis.
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8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama 
ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, 
sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų 
nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją 
apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš 
darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas 
išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais 
ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.
8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi 
su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio 
metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. 
Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie 
atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove 
nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi 
nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.
8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų 
nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris 
esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas 
į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. 
Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų 
balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 
Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo 
pobūdžio.
8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems 
direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų 
būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame 
dokumente turėtų būti pateikta bent 8.7.1–8.7.4 punktuose 
nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris 
bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų 
finansinių metų laikotarpiu.
8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) 
tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:
1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina 
direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais 
metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, 
nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, 
priklausančios tai pačiai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, 
bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis 
buvo paskirtos;
4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis 
papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias 
paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus 
funkcijoms;
5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam 
vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, 
pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais 
metais;

Sutartis su Bendrovės administracijos 
vadovais sudaro ir tvirtina Bendrovės 
valdyba. Šios sutartys yra konfidencialios 
ir jų turinys bei sąlygos viešai 
neskelbiamos.
Prieš pateikiant valdybai svarstyti 
Bendrovės administracijos narių 
kandidatūras bei jų atlyginimo sąlygas, 
kandidatūros pirmiausia svarstomos ir 
tvirtinamos Atlyginimų komitete.

Bendrovė viešai neskelbia atlyginimų 
politikos, nes tai yra Bendrovės vidinis ir 
konfidencialus dokumentas.

Bendrovė metiniame pranešime 
atskleidžia informaciją apie per ataskaitinį 
laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų, 
kitų išmokų bendras sumas ir vidutinius 
dydžius, tenkančius vienam valdybos 
ir administracijos nariui. Informacija 
pateikiama pagal atskiras šių asmenų 
kategorijas, t.y. atskirai valdybai ir 
administracijai. 
Taip pat metiniame pranešime 
pateikiama informacija, ar valdybos 
ir administracijoms nariams suteiktos 
paskolos, garantijos ir parama, bei ar 
Bendrovės dukterinės įmonės Bendrovės 
valdybos ir administracijoms nariams 
mokėjo atlyginimą už darbą jų valdymo 
organuose ar pan. išmokas.
Bendrovės metinis pranešimas viešai 
skelbiamas Bendrovės interneto 
tinklapyje.
Bendrovėje nėra darbuotojų skatinimo 
ar atlyginimo Bendrovės akcijomis 
sistemos. Taip pat nėra schemų, susijusių 
su pensijomis.

Ne

Ne

Ne

Ne
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6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma 
atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu 
tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 
punktus.
8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi 
su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų 
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis 
darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:
1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės 
pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų 
akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;
2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas 
per praėjusius finansinius metus, nurodant 
kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo 
kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo 
akcijomis sistemoje vertė finansinių metų 
pabaigoje;
3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų 
pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, 
realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo 
sąlygos;
4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų 
pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.
8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų 
pensijų schemomis susijusi informacija:
1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal 
ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais 
finansiniais metais;
2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami 
informacija apie įmokas, kurias už direktorių 
sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė 
atitinkamais finansiniais metais.
8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė 
arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, 
įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę 
atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines 
išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris 
ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų 
finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas 
sumas ir palūkanų normą.
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8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams 
atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais 
ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti 
atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, 
iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų 
būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų 
spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą 
suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems 
esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų 
taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, 
priimdami sprendimą metiniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai 
turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų 
sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų 
poveikį.
8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis 
akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų 
pasirinkimo sandorius;
2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir 
pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;
3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali 
būti realizuoti;
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių 
realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, 
jeigu įstatymai tai leidžia;
5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, 
kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems 
kitiems bendrovės darbuotojams.
Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip 
pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per 
kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali 
paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas 
atskiriems direktoriams.
8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės 
įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su 
nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos 
teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, 
galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba 
vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų 
prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų 
pritarti akcininkai.
8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi 
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis 
sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba 
bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie 
turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė netaiko schemų, pagal kurias 
direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų 
pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis 
įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis 
akcijų kainų pokyčiais.

Ne

Neaktualu

Neaktualu

Neaktualu
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8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, 
kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą 
sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta 
galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo 
susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai 
turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame 
pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis 
pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis 
tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų 
aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir 
pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas 
schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos 
ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški 
nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių 
jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų 
būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė 
ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos 
įsipareigojimams pagal skatinimo schemas 
įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė 
ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas 
atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti 
pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė 
dėl numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame 
punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta 
bendrovės interneto tinklalapyje.

Neaktualu
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Taip

IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti 
aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir 
finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, 
kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje 
bendrovėje.

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, 
kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, 
kurias gina įstatymai.

9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti 
sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės 
valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų 
dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų 
būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant 
svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su 
darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais 
svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas 
bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas 
į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo 
atvejais ir kt.
9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės 
valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos 
sąlygos susipažinti su reikiama informacija.

Bendrovė ir darbuotojams atstovaujančios 
profesinės sąjungos yra pasirašiusios 
Kolektyvinę darbo sutartį, kuri įpareigoja 
Bendrovės vadovus reguliariai informuoti 
darbuotojus apie Kolektyvinės sutarties 
vykdymą, bendrovės veiklą, pokyčius rinkoje 
ir pan. 
1999 m. vykdant bendrovės privatizavimo 
programą apie 5 proc. bendrovės akcijų buvo 
parduota įmonės darbuotojams. Esami ir buvę 
bendrovės darbuotojai aktyviai dalyvauja 
akcininkų susirinkimuose, domisi įmonės veikla 
bei rezultatais. Bendrovė kasmet akcininkams 
moka dividendus.
Bendrovė turi patvirtintus paramos ir kitų 
lengvatų teikimo principus, kuriais grindžiamas 
bendradarbiavimas su visuomene ir vietos 
bendruomenėmis.
Bendrovė rengia Socialinės atskaitomybės 
ataskaitas, kuriose detaliai aptariami Bendrovės 
bendravimo su investuotojais, darbuotojais, 
klientais ir vietos bendruomenėmis principai 
ir praktika.
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Taip
(išskyrus  
4 4 punktą)

Ne

Ne

Neaktualu

X principas: Informacijos atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, 
įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai

10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:
1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;
2) bendrovės tikslus;
3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės 

akcijų paketą ar jį valdančius;
4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, 

bendrovės vadovą bei jų atlyginimą;
5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;
6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip 

pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės 
bendrovės veiklos eigoje;

7) pagrindinius klausimus, susijusius su 
darbuotojais ir kitais interesų turėtojais;

8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją.
Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra 
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos 
šiame sąraše, atskleidimu.
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti 
informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai 
priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti 
informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo 
organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, 
kvalifikaciją	 ir	 potencialius	 interesų	 konfliktus,	
kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat 
rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros 
ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš 
bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, 
kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti 
informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, 
tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos 
bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės 
politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų 
dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale 
programas ir pan.

Informacija apie Bendrovės ir jos dukterinių 
įmonių finansinę situaciją, veiklą ir Bendrovės 
valdymą yra reguliariai atskleidžiama platinant 
pranešimus spaudais ir pranešimus apie 
esminius įvykius, Bendrovės metiniuose ir 
tarpiniuose pranešimuose, įmonių grupės 
finansinėje atskaitomybėje, pristatymuose 
investuotojams. 
Visi paminėti dokumentai yra viešai skelbiami 
Bendrovės tinklapyje internete lietuvių ir anglų 
kalbomis.
TEO įmonių grupė finansinę atskaitomybę 
rengia pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus.
Bendrovė metiniame pranešime atskleidžia 
informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį 
išmokėtų atlyginimų, tantjemų, kitų išmokų 
bendras sumas ir vidutinius dydžius, 
tenkančius vienam valdybos ir administracijos 
nariui. Informacija pateikiama pagal atskiras 
šių asmenų kategorijas, t.y. atskirai valdybai ir 
administracijai. 
Taip pat metiniame pranešime pateikiama 
informacija, ar valdybos ir administracijoms 
nariams suteiktos paskolos, garantijos ir 
parama, bei ar Bendrovės dukterinės įmonės 
Bendrovės valdybos ir administracijoms 
nariams mokėjo atlyginimą už darbą jų 
valdymo organuose ar pan. išmokas.
Bendrovės metiniai pranešimai viešai skelbiami 
Bendrovės interneto tinklapyje.
Informacija apie Bendrovės valdymo organų 
narių išsilavinimą, darbo patirtį, einamas 
pareigas, dalyvavimą kitų įmonių veikloje, 
turimas bendrovės akcijas yra viešai skelbiama 
periodinėse ataskaitose bei Bendrovės 
interneto tinklapyje.
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10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama 
tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai 
nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo 
būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų 
būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. 
Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius 
įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus 
vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad 
visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų 
vienodas galimybes susipažinti su informacija bei 
priimti atitinkamus investicinius sprendimus.

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų 
užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, 
savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos. 
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu 
mastu naudoti informacines technologijas, 
pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto 
tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti 
ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir 
kitomis kalbomis.
10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto 
tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, 
metų prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovės 
rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į 
tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius 
įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių 
popierių biržoje.

Bendrovė nuo 2000 m. informaciją per 
Vilniaus vertybinių popierių biržos naudojamą 
informacijos atskleidimo sistemą pateikia 
lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu, kad birža 
gautą informaciją vienu metu paskelbtų savo 
interneto tinklalapyje ir prekybos sistemoje, 
tokiu būdu užtikrinant vienalaikį informacijos 
pateikimą visiems. Taip pat Bendrovė tuo pačiu 
metu pateikia informaciją Londono vertybinių 
popierių biržai.
TEO visada stengiasi informaciją skelbti prieš 
arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos 
prekybos sesijos ir vienu metu pateikti visoms 
rinkoms, kuriose prekiaujama Bendrovės 
vertybiniais popieriais. 
Bendrovė griežtai laikosi principo neatskleisti 
informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų 
vertybinių popierių kainai, komentaruose, 
interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija 
viešai paskelbiama per biržos informacijos 
sistemą.
Bendrovė visą informaciją skirtą akcininkams, 
investuotojams ir biržoms tuo pačiu metu, tokia 
pat apimtimi skelbia lietuvių ir anglų kalbomis 
ir visą informaciją viešai skelbia Bendrovės 
interneto tinklapyje, tuo užtikrindama 
nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie 
informacijos.

Bendrovė interneto tinklapyje skelbia 
Bendrovės metinius bei tarpinius pranešimus, 
veiklos rezultatų pristatymus, audituotą 
finansinę atskaitomybę, Bendrovės įstatus, 
pranešimus apie esminius įvykius bei 
informaciją apie akcijų kainų kitimą Vilniaus 
vertybinių popierių biržoje lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Taip

Taip

Taip
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Taip

Taip

Taip

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės 
nepriklausomumą.

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl 
bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, 
bendrovės metinės finansinės atskaitomybės 
ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti 
nepriklausoma audito įmonė.

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės 
kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui 
siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji 
bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.
11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės 
užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, 
bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia 
informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės 
stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, 
– bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito 
įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų 
susirinkimui.

Nepriklausoma audito įmonė atlieka 
pagrindinės TEO įmonės ir konsoliduotos 
įmonių grupės (kartu su antrinėmis įmonėmis) 
metinės finansinės atskaitomybės auditą 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus priimtus Europos Sąjungoje. 
Nepriklausoma audito įmonė taip pat įvertina 
metinio pranešimo atitikimą audituotai 
finansinei atskaitomybei.
Audito įmonės kandidatūrą visuotiniam 
akcininkų susirinkimui siūlo Bendrovės 
valdyba.

Informacija apie audito įmonės Bendrovei 
suteiktas ne audito paslaugas įstatymų 
nustatyta tvarka kasmet yra pateikia Lietuvos 
Respublikos Vertybinių popierių komisijai 
derinant audito įmonės kandidatūrą kartu su 
audito įmonės patvirtinimais, kad suteiktos 
ne audito paslaugos neįtakos auditorių 
nepriklausomumo. Tokia informacija taip 
pat pateikta Bendrovės konsoliduotame 
metiniame pranešime. 
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