


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEO LT, AB 
2008 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINĖ 
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ 
ATSKAITOMYBĖ 
 
(PARENGTA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
KOMISIJOS PERIODINĖS IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR 
PATEIKIMO TAISYKLES) 



 

2008 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINĖ KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ                  2 
 
 

 

 
 
TURINYS 
 
 
 
 
KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų) ........................................................... 3 

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (tūkst. litų) ....................... 5 

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų) ............................... 6 

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tūkst. Lt) ....... 8 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS .............................................................................................................................. 8 



 

2008 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINĖ KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ                  3 
 
 

 

TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) įmonių grupė yra didţiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto 
prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas 
gyventojams ir verslui. TEO įmonių grupė yra didţiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų 
bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis. 
 
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripaţinta didelę 
įtaką turinčiu operatoriumi 14-oje rinkų. Įmonės TEO ir UAB „Omnitel“ yra laikomos susijusiomis, nes 
priklauso įmonių grupei „TeliaSonera AB“, tad TEO yra pripaţinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi ir 
skambučių uţbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle. 
 
TEO įmonių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Europos Sąjungoje priimtus 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.  
 
Toliau pateikiama TEO įmonių grupės 2008 m. sausio – gruodţio mėn. finansinė atskaitomybė yra 
preliminari ir auditorių netikrinta. 2007 m. gruodţio 31 d. Bendrovės įmonių grupės finansinė atskaitomybė 
yra auditorių patikrinta. 
 
 
KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų) 

TURTAS 2008-12-31 2007-12-31 

Ilgalaikis turtas   

Ilgalaikis materialusis turtas 669 413 657 962 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 41 792 29 643 

Ilgalaikės gautinos sumos 5 563 3 166 

 716 768 690 771 

Trumpalaikis turtas   

Atsargos 8 888 4 943 

Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos 123 077 121 691 

Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis 3 159 5 749 

Terminuotos investicijos 172 295 116 726 

Investicijos, skirtos prekiauti - 34 561 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 149 898 229 350 

Turtas, skirtas parduoti 8 538 1 851 

 465 855 514 871 

TURTAS IŠ VISO 1 182 623 1 205 642 
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KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų) (tęsinys) 

NUOSAVYBĖ 2008-12-31 2007-12-31 

Akcininkų nuosavybė   

Įstatinis kapitalas 814 913 814 913 

Nuosavos akcijos (120 000) (120 000) 

Įstatymo numatytas rezervas 81 499 81 499 

Nepaskirstytas pelnas 259 818 294 167 

 1 036 230 1 070 579 

Mažumos dalis - - 

Nuosavybė iš viso 1 036 230 1 070 579 

ĮSIPAREIGOJIMAI   

Ilgalaikiai įsipareigojimai   

Paskolos 5 972 6 809 

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 5 757 9 530 

Subsidijos 1 361 2 768 

Ateinančių laikotarpių pajamos 1 605 1 900 

 14 695 21 007 

Trumpalaikiai įsipareigojimai   

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai 129 268 112 047 

Trumpalaikiai pelno mokesčio įsipareigojimai - 104 

Paskolos 836 805 

Atidėjimai 1 594 1 100 

 131 698 114 056 

Įsipareigojimai iš viso 146 393 135 063 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 182 623 1 205 642 



 

2008 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ TARPINĖ KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ                  5 
 
 

 

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (tūkst. litų) 

 
2008 m. spalis-

gruodis 
2007 m. spalis-

gruodis 
2008 m. sausis-

gruodis 
2007 m. sausis-

gruodis 

Pajamos 213 067 211 120 826 267 793 450 

Kitos įplaukos 2 843 1 558 7 980 4 056 

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (54 124) (46 464) (183 382) (160 564) 

Tinklų sujungimo sąnaudos (29 315) (31 216) (119 997) (119 460) 

Kitos veiklos sąnaudos (54 345) (48 756) (183 697) (171 638) 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės 
sumaţėjimas  (38 974) (41 219) (166 833) (166 696) 

Kitas pelnas (nuostolis) grynąja verte 143 538 1 900 6 318 

Veiklos pelnas 39 295 45 561 182 238 185 466 

Finansinės pajamos (1 156) 2 862 7 557 11 463 

Finansinės sąnaudos (46) (168) (295) (782) 

Finansinės veiklos rezultatas grynąja 
verte (1 202) 2 694 7 262 10 681 

Pelnas, neatskaičiavus pelno 
mokesčio 38 093 48 255 189 500 196 147 

Pelno mokestis (7 661) (7 952) (29 592) (33 317) 

Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas 30 432 40 303 159 908 162 830 

     

Nutraukta veikla     

Nutrauktos veiklos laikotarpio pelnas 
(nuostolis) - - - - 

Laikotarpio pelnas 30 432 40 303 159 908 162 830 

Priskirtinas:     

Bendrovės akcininkams 30 432 40 303 159 908 162 830 

Maţumai - - - - 

 30 432 40 303 159 908 162 830 

Vienai akcijai tenkantis Bendrovės 
akcininkams priskirtinas pelnas (litais) 0,04 0,05 0,21 0,21 
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų) 

 
2008 m. sausis-

gruodis 
2007 m. sausis-

gruodis 

Įprastinė veikla   

Tęsiamos veiklos pelnas 159 908 162 830 

Pelno mokestis 29 592 33 317 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumaţėjimas 166 833 166 696 

Kitas pelnas ir nuostolis (1 900) (6 318) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai 108   901 

Palūkanų pajamos (15 495) (15 440) 

Palūkanų sąnaudos 289 320 

Kiti nepiniginiai straipsniai - 153 

   

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   

Atsargos (3 865) 3 211 

Prekybos ir kitos gautinos sumos (8 505) (14 503) 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių laikotarpių pajamos 12 655 7 621 

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 339 620 338 788 

   

Sumokėtos palūkanos (289) (350) 

Gautos palūkanos 7 515 12 726 

Sumokėtas pelno mokestis (30 882) (57 330) 

   

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 315 964 293 834 
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų) (tęsinys) 

Investicinė veikla 
2008 m. sausis-

gruodis 
2007 m. sausis-

gruodis 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (175 964) (182 175) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas 1 633 11 974 

Terminuotų investicijų pokytis grynąja verte (47 584) (73 040) 

Investicijų, skirtų prekiauti, pardavimas 35 411 - 

Dukterinių įmonių įsigijimas (16 078) - 

Dukterinių įmonių pardavimas 2 175 1 714 

Suteiktos paskolos - (2 597) 

Grąţintos paskolos - 150 000 

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (200 407) (94 124) 

Finansinė veikla   

Grąţintos paskolos (805) (968) 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai (194 204) (201 973) 

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (195 009) (202 941) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (79 452) (3 231) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas   

Laikotarpio pradžioje 229 350 232 581 

Padidėjimas (sumaţėjimas) per laikotarpį (79 452) (3 231) 

Laikotarpio pabaigoje 149 898 229 350 
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KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tūkst. Lt) 

 

Priskirtina Bendrovės akcininkams 

Maţumos 
dalis 

Nuosavybė 
iš viso Akcinis 

kapitalas 
Nuosavos 
akcijos 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Perkaina-
vimo 
skirtumai 

Nepaskirs-
tytas 
pelnas 

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

Išmokėti 2006 m. 
dividendai - - - - (201 973) - (201 973) 

Grynasis pelnas - - - - 162 830 - 162 830 

Valiutų 
perkainavimo 
skirtumai - - - 1 9 - 10 

Likutis 2007 m. 
gruodţio 31 d. 814 913 (120 000) 81 499 - 294 167 - 1 070 579 

        

Likutis  
2008 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 - 294 167 - 1 070 579 

Išmokėti 2007 m. 
dividendai - - - - (194 204) - (194 204) 

Grynasis pelnas - - - - 159 908 - 159 908 

Kiti pokyčiai - - - - (53) - (53) 

Likutis 2008 m. 
gruodţio 31 d. 814 913 (120 000) 81 499 - 259 818 - 1 036 230 

 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
TEO įmonių grupė yra didţiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų 
teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui.  
 
Įstatinis TEO LT, AB kapitalas yra 814 912 760 litų. Jį sudaro 814 912 760 paprastųjų vardinių 1 (vieno) 
lito nominalios vertės 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. 
 
TEO LT, AB akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius birţos Oficialųjį prekybos sąrašą (akcijos 
simbolis – TEO1L). 
 
Bendrovė 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. 
 
2008 m. gruodţio 31 d. duomenimis, 31 641 670 TEO LT, AB akcijų pagrindu buvo išleisti 3 164 167 
tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 3,88 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.  
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Bendrovės tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais prekiaujama Londono vertybinių popierių birţoje 
(pakvitavimo simbolis – TEOL). 
 
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 25 d., metu bendras TEO akcininkų 
skaičius buvo 15 625. 2008 m. gruodţio 31 d. duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 
15 721. 
 
TEO LT, AB akcininkai (2008 m. gruodţio 31 d. duomenimis): 

Akcininko vardas, pavardė. 
Įmonės pavadinimas, rūšis, 
buveinės adresas, įmonių 
rejestro kodas 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.) 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis (%) 

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų suteikiama 
balsų dalis (%) 

Akcininkui su 
kartu veikiančiais 

asmenimis 
priklausančių 

balsų dalis (%) 

„Amber Teleholding A/S“*,  

c/o „TeliaSonera Danmark A/S“,  

Holmbladsgade 139, DK-2300 

Copenhagen S, Denmark 

(Danija), įmonės kodas 

20758694 488 947 656 60,00  62,94 - 

TEO LT, AB, Savanorių pr. 28, 

LT-03501 Vilnius, Lietuvos 

Respublika, įmonės kodas 

121215434 (Nuosavos akcijos) 38 095 242** 4,67 - - 

Lietuvos valstybė*** 10 250 993*** 1,26 1,32 - 

Kiti akcininkai 277 618 869 34,07 35,74 - 

Iš viso 814 912 760 100,00 100,00 - 

PASTABA. * Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“. 

** 12 698 412 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 539 683 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. 

*** VĮ Valstybės turto fondas (9 888 363 akcijos) ir Valstybinė mokesčių inspekcija (362 630 akcijų). 

 
TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenimis yra pripaţinta 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 uţbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų; 
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, 
paslaugų; 
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, 
paslaugų; 
- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;  
- didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos 
ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, 
paslaugų; 
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- didmeninės maţos 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 pripaţinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių 
uţbaigimo rinkoje UAB „Omnitel" viešajame judriojo ryšio tinkle. 
 
2008 m. gruodţio 31 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT-
03501 Vilnius, www.teo.lt) ir antrinės įmonės: 

Įmonės pavadinimas Įmonės veikla Adresas TEO tenkanti įmonės 

kapitalo dalis (%) 

TEO tenkanti balsų 

dalis (%) 

UAB „Lintel“ Informacijos, 

telefoninės 

rinkodaros ir 

nuotolinio klientų 

aptarnavimo 

paslaugos 

J. Galvydţio g. 7/ 

Ţygio g. 97,  

LT-08222 Vilnius, 

www.lintel.lt 

100,00 100,00 

UAB „Baltic Data 

Center“ 

Duomenų centrų ir 

informacinių sistemų 

valdymo paslaugos 

Ţirmūnų g. 141, LT-

09128 Vilnius,  
www.bdc.lt 

100,00 100,00 

UAB „Kompetencijos 

ugdymo centras“ 

Mokymo ir 

konsultavimo 

paslaugos 

Palangos g. 4,  

LT-01117 Vilnius, 

www.kuc.lt 

100,00 100,00 

UAB „Verslo 

investicijos“ 

- Jogailos g. 9A / 

A.Smetonos g 1, LT-

01116, Vilnius 

100,00 100,00 

VšĮ „TEO sportas“ Moterų krepšinio 

komanda 

Savanorių pr. 28, LT-

03116 Vilnius, 

www.teobasket.lt 

-* 100,00 

PASTABA. TEO yra ne pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėja ir vienintelė savininkė 

 
TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso 
telefonijos, interneto, televizijos, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai 
taip pat priklauso interneto vartai www.zebra.lt. 
 
UAB „Lintel“ yra didţiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų 
centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet atsiliepia į 16 milijonų skambučių. Privatiems klientams 
„Lintel“ teikia „Informacijos telefonu 118“, „Pagalbos kompiuterių vartotojams telefonu 1518“ paslaugas bei 
nuotolinio klientų aptarnavimo sprendimus ir telerinkodaros paslaugas verslo klientams.  
 
UAB „Baltic Data Center“ – duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo lyderė Baltijos šalyse. Įmonė 
teikia profesionalias duomenų centrų, kompiuterinių darbo vietų bei verslo valdymo sistemų prieţiūros ir 
plėtros paslaugas. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center 
SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo. 
 
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo bei darbuotojų ugdymo paslaugas, rengia 
sertifikuotus mokymus. UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena didţiausių informacinių technologijų 
ir projektų valdymo srities ugdymo įstaigų Lietuvoje.  
 
2008 m. sausio 3 d. TEO įsigijo 100 proc. UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ (Savanorių pr. 125, 
LT-44146 Kaunas) akcijų. Įmonė turėjo dvi licencijas, suteikiančias teisę retransliuoti televizijos kanalus 
skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) tinklais, ir nuo 2008 m. kovą teikė skaitmeninės antţeminės 
televizijos paslaugą „Skaitmeninė GALA“. 
 
2008 m. liepos 15 d. įvykęs TEO LT, AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė tam, kad būtų 
rengiamos „Nacionalinės skaitmeninės televizijos“ prijungimo prie TEO LT, AB reorganizavimo sąlygos.  
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2008 m. rugpjūčio 25 d. „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ pakeitė savo teisinę formą iš uţdarosios 
akcinės bendrovės į akcinės bendrovės ir tapo AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“.  
 
2008 m. spalio 15 d. TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ valdybos patvirtino AB 
„Nacionalinė skaitmeninė televizija“ ir TEO LT, AB reorganizavimo sąlygas. Reorganizavimo sąlygų 
pagrindu TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ reorganizuojamos pagal Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį, prijungiant AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, 
kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie TEO LT, AB, kuri po reorganizavimo 
tęs savo veiklą. 
 
2008 m. lapkričio 25 d. įvykęs TEO LT, AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė 
reorganizuoti TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, prijungiant AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ prie TEO LT, AB, ir patvirtino reorganizavimo sąlygas. Akcininkų susirinkimas taip 
pat patvirtino po įmonių reorganizavimo veiklą tęsiančios TEO LT, AB naują įstatų redakciją. 
 
2008 m. gruodţio 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja TEO LT, AB įstatų redakcija ir taip 
baigta reorganizuoti TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, prijungiant AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ prie TEO LT, AB.  
 
Pagal 2008 m. gruodţio 31 d. pasirašytą perdavimo–priėmimo aktą TEO LT, AB perėmė AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ turtą, teises ir pareigas, kurios nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento 
laikomos TEO LT, AB turtu, teisėmis ir pareigomis. AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ iki perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo momento sudaryti sandoriai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
momento yra laikomi TEO LT, AB sudarytais sandoriais ir yra įtraukti į TEO LT, AB buhalterinę apskaitą. 
2008 m. gruodţio 31 d. AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo. 
 
2008 m. gruodţio 31 d. TEO pardavė su TEO įmonių grupe nesusijusiai įmonei 100 proc. antrinės įmonės 
UAB „Voicecom“ (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius) akcijų. UAB „Voicecom“ turi leidimą naudoti NMT-
450 standarto judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą. Leidimo galiojimas pratęstas iki 
2009 m. balandţio pabaigos. 
 
2008 m. gruodţio 23 d. TEO iš UAB „Management and Accounting Services“ įsigijo 100 proc. įsteigtos 
naujos ir veiklos nevykdančios įmonės UAB „Verslo investicijos“ akcijų. Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 
10 tūkst. litų. Įmonė „Verslo investicijos“ įsigyta trumpalaikiam investiciniam projektui įgyvendinti. 
 
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 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. 
 
TEO įmonių grupės apskaita 
 
Dukterinės (antrinės) įmonės – tai įmonės, kuriose TEO įmonių grupė (toliau – Grupė) gali kontroliuoti jų 
finansų bei veiklos politiką. Tokia kontrolė paprastai uţtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę 
turinčių akcijų. Vertinant, ar Grupė kontroliuoja kitą įmonę, atsiţvelgiama į šiuo metu esamų ar 
konvertuojamų potencialių balsavimo teisę turinčių akcijų egzistavimą ir poveikį. Dukterinės įmonės 
visiškai 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 neapibrėţtieji įsipareigojimai pradţioje įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo 
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dieną, neatsiţvelgiant į bet kurios maţumos dalies dydį. Įsigijimo savikainos dalis, viršijanti Grupės 
įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies tikrąją vertę, yra apskaitoma kaip prestiţas. 
Jeigu įsigijimo savikaina yra maţesnė uţ Grupės įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto 
dalies tikrąją vertę, skirtumas pripaţįstamas 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 
sumaţėjimo poţymiu. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų 
uţtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais. 
 
Grupė traktuoja sandorius su maţumos dalies akcininkais kaip sandorius su šalimis, esančiomis 
išorinėmis Grupės atţvilgiu. Iš pardavimų maţumos dalies akcininkams Grupė gauna pelną ar nuostolį, 
kurie apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Dėl pirkimų iš maţumos dalies akcininkų atsiranda 
prestiţas, kurį sudaro skirtumas tarp bet kokio sumokėto atlygio bei dukterinės įmonės grynojo turto 
apskaitinės vertės atitinkamos įsigytos dalies. 
 
Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja. Paprastai 
reikšminga įtaka uţtikrinama turint nuo 20 proc. iki 50 proc. akcijų, turinčių balsavimo teisę. Investicijos į 
asocijuotas įmones yra apskaitomos taikant nuosavybės metodą ir pradţioje pripaţįstamos įsigijimo 
savikaina. Grupės investiciją į asocijuotą įmonę sudaro prestiţas (atėmus bet kokius sukauptus vertės 
sumaţėjimo nuostolius), nustatomas įsigijimo metu. 
 
Grupei tenkanti įsigytos asocijuotos įmonės pelno ar nuostolių dalis po įsigijimo pripaţįstama pelno 
(nuostolių) ataskaitoje, o Grupei tenkanti rezervų pasikeitimų dalis po įsigijimo pripaţįstama 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 nebepripaţįsta, 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 sumaţėjimo įrodymas. Asocijuotų įmonių apskaitos principai pakeisti, 
siekiant uţtikrinti jų nuoseklumą ir atitikimą Grupės taikomiems apskaitos principams. 
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Pagrindiniai TEO įmonių grupės finansų rodikliai 

 
2008 m.  2007 m.  Pokytis (%) 

Pajamos (tūkst. Lt) 826 267 793 450 4,1 

EBITDA (tūkst. Lt) 349 071 352 164 (0,9) 

EBITDA marţa (%) 42,2 44,4  

Veiklos pelnas (tūkst. Lt) 182 238 185 466 (1,7) 

Veiklos pelno marţa (%) 22,1 23,4  

Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio (tūkst. Lt) 189 500 196 147 (3,4) 

Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt) 159 908 162 830 (1,8) 

Pelno marţa (%) 19,4 20,5  

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,206 0,210 (1,8) 

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

Santykiniai rodikliai 2008-12-31 2007-12-31  

Naudojamo kapitalo pelningumas* (%) 18,5 18,4  

Vidutinė turto grąţa* (%) 16,0 15,7  

Nuosavybės pelno norma* (%) 15,7 15,3  

Skolos koeficientas (%) (30,4) (34,8)  

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,7 0,7  

Bendras likvidumo koeficientas (%) 353,7 451,4,6  

Turto apyvartumas* (%) 72,6 67,0  

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

 
 
Pajamos 
 
Bendros TEO įmonių grupės 2008 m. dvylikos mėnesių pajamos buvo 826 mln. litų ir, palyginti su 2007 m. 
dvylikos mėnesių pajamomis – 793 mln. litų, padidėjo 4,1 procento. Bendros 2008 m. spalio – gruodţio 
pajamos buvo 213 mln. litų ir, palyginti su 2007 m. spalio – gruodţio pajamomis – 211 mln. litų, padidėjo 
0,9 procento.  
 
Sparčiai didėjančios pajamos iš televizijos ir IT paslaugų bei toliau kartu su didėjančiu vartotojų skaičiumi 
didėjančios pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų visiškai kompensavo pajamų iš balso 
telefonijos paslaugų sumaţėjimą dėl maţėjančių pajamų iš pokalbių srauto bei sumaţintų tinklų sujungimo 
tarifų. 
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2008 m. dvylikos mėnesių pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis toliau maţėjo ir sudarė 61,5 
procento. Tuo tarpu pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis padidėjo ir sudarė 31,1 
procento. Pajamų iš IT paslaugų dalis sudarė 2,6 proc., televizijos paslaugų – 2 proc., o kitų paslaugų – 
2,8 proc. bendrų 2008 m. sausio – gruodţio pajamų. 
 
TEO įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų) 

 

2008 m. 
spalis − 
gruodis 

2007 m. 
spalis − 
gruodis 

Pokytis 
(%) 

2008 m. 
sausis − 
gruodis 

2007 m. 
sausis − 
gruodis 

Pokytis 
(%) 

Balso telefonijos paslaugos 124 873 133 892 (6,7) 508 510 528 326 (3,8) 

Interneto ir duomenų 

perdavimo paslaugos 69 038 59 357 16,3 256 662 214 027 19,9 

TV paslaugos 5 353 4 179 28,1 16 457 8 368 96,7 

IT paslaugos 5 371 5 162 4,0 21 282 14 050 51,5 

Kitos paslaugos 8 432 8 530 (1,1) 23 356 28 679 (18,6) 

Iš viso 213 067 211 120 0,9 826 267 793 450 4,1 

 
2008 m. pajamų iš balso telefonijos paslaugų sumaţėjo daugiausia dėl 10,1 proc. sumaţėjusių pajamų iš 
pokalbių srauto ir 5,8 proc. sumaţėjusių pajamų iš tinklų sujungimo. Tuo tarpu pajamų iš abonentinio 
mokesčio padaugėjo 3,3 procento. Pajamų iš pokalbių srauto sumaţėjimą lėmė sumaţėjęs verslo klientų 
pokalbių srautas, o pajamų iš tinklų sujungimo paslaugų sumaţėjo dėl maţesnio nacionalinių operatorių 
pokalbių srauto į uţsienio šalis bei sumaţintų tinklų sujungimo tarifų.  
 
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą kainų modelį, Bendrovė nuo 
2008 m. rugpjūčio 40 proc. sumaţino tinklų sujungimo paslaugų mokesčius Lietuvos operatoriams, kurių 
klientai skambina į TEO tinklą. Piko metu taikomas 6 centų (be PVM), o ne piko – 3,6 centų (be PVM) 
minutės mokestis.  
 
Bendrovė nuo rugpjūčio 1 d. taip pat sumaţino skambučių į kitų Lietuvos fiksuotojo ryšio operatorių tinklus 
kainas. TEO klientams skambučiai į kitus Lietuvos fiksuotojo ryšio tinklus kainuoja nuo 10 centų per 
minutę (su PVM). TEO klientai šiuo metu gali skambinti į 10 Lietuvos fiksuotojo ryšio operatorių tinklus. 
 
Per 2008 m. spalį – gruodį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumaţėjo 4,4 tūkst., o per visus 
metus – 21,1 tūkstančio. Per 2008 m. įrengta 50,4 tūkst. naujų linijų, o išjungtų linijų skaičius buvo 71,5 
tūkstančio. Nuo 2008 m. vasario Bendrovė nustojo teikti laikinai atjungtos telefono linijos su įeinančiuoju 
ryšiu paslaugą. Dėl to nuo vasario gyventojų naudojamų aktyvių linijų skaičius padidėjo 35 tūkstančiais. 
 
Bendras 2008 m. pokalbių srautas, palyginti su 2007 m. duomenimis, sumaţėjo 0,7 procento. Bendras 
gyventojų pokalbių srautas padidėjo 4,4 proc., o bendras verslo klientų pokalbių srautas sumaţėjo 11,8 
proc. dėl konkurencijos su mobiliojo ryšio operatoriais.  
 
Bendras vietinių pokalbių srautas sumaţėjo 2,3 proc., tarptautinių – 1,9 proc., skambučių iš fiksuotojo 
ryšio tinklo į mobiliojo ryšio tinklus – 8,2 proc., o tarpmiestinių pokalbių srautas padidėjo 9,3 procento. 
 
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis 2008 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje 
bendrovės fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalis, skaičiuojant linijas, sudarė 98 proc., o skaičiuojant 
pajamas – 95,5 procento. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis sumaţėjo ir sudarė 15,6 proc. 
(2007 m. trečiąjį ketvirtį – 19,3 proc.). 
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Pagrindiniai TEO įmonių grupės veiklos rodikliai 

 
2008-12-31 2007-12-31 Pokytis (%) 

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 767 805 788 946 (2,7) 

Skaitmenavimo lygis (%) 94,0 94,0  

Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, 
WiFi ir kt.) skaičius 298 080 258 819 15,2 

Belaidţio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius 4 203 3 182 32,1 

IP TV paslaugų vartotojų skaičius 40 350 17 453 131,2 

DVB-T paslaugų vartotojų skaičius 26 327 -  

IT paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui vartotojų 
skaičius 879 604 45,5 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 332 3 177 4,9 

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio 
pabaigoje 2 981 2 907 2,5 

 
Per 2008 m. spalį-gruodį plačiajuosčio interneto prieigos vartotojų skaičius padidėjo 11,4 tūkst., o per 
visus metus – 39,3 tūkstančio. Iš bendro 298,1 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 248,6 tūkst. 
prieigų yra varinių (DSL technologija) ir parduota maţmeniniams klientams, 23 tūkst. vartotojų prie 
interneto jungiasi belaide prieiga per WiFi tinklą, 24,3 tūkst. naudojasi šviesolaidine prieiga ir 2,2 tūkst. 
varinių DSL prieigų parduota didmeniniams klientams. 
 
Sparčiausiai didėjo šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH)) 
skaičius. Per metus FTTH prieigų skaičius padidėjo 8,9 karto – iki 14,7 tūkst., o šviesolaidinių prieigų iki 
pastato (angl. Fiber to the building (FTTB)), o toliau – vietiniu tinklu padidėjo 1,6 karto – iki 9,3 tūkstančių. 
 
Toliau maţėja vartotojų, kurie prie interneto jungiasi perjungiamąja (komutuojama) linija. Per metus tokių 
interneto vartotojų skaičius sumaţėjo nuo 5,1 tūkst. iki 2,8 tūkstančio. 
 
Palyginti su 2007 m., pajamų iš interneto prieigos paslaugų 2008 m. padaugėjo 16,8 proc., o pajamų iš 
duomenų perdavimo ir tinklo paslaugų – 25,3 procento. 
 
RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus 
pajamas, 2008 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 41,7 proc., o plačiajuosčio interneto rinkos dalis – 48,2 procento. 
2008 m. rugsėjo 30 d. 100 Lietuvos gyventojų teko 16,9 plačiajuosčio interneto vartotojų. Suskaičiavus 
pajamas, TEO skirtųjų linijų rinkos dalis sudarė 53,7 proc., o duomenų perdavimo – 61,9 procento.  
 
Per 2008 m. spalį–gruodį skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė GALA“ 
vartotojų skaičius padidėjo 11,6 tūkst., arba 1,8 karto, o internetinės televizijos paslaugos „Interaktyvioji 
GALA“ – 7,6 tūkstančio. 
 
2008 m. kovą vartotojams pristatyta skaitmeninės antţeminės televizijos paslauga „Skaitmeninė GALA“ 
šiuo metu teikiama beveik visoje Lietuvoje. Televizijos „Skaitmeninė GALA“ vartotojai gali matyti iki 40 
kanalų lietuvių, anglų, rusų ir kitomis kalbomis.  
 
Nuo spalio „Skaitmeninė GALA“ ir „Interaktyvioji GALA“ vartotojai pirmieji Baltijos šalyse gali stebėti 
elitinės krepšinio lygos NBA televiziją, o nuo lapkričio „Interaktyvioji GALA“ klientams pasiūlyta „GALA 
karaokė“ paslauga. 
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Bendrovės vertinimu, TEO įmonių grupės bendros mokamų televizijos paslaugų teikėjų rinkos dalis, 
suskaičiavus vartotojus, 2008 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 9 procentus. 
 
Per 2008 m. pirmus tris mėnesius valstybės institucijų uţsakymu Bendrovė įgyvendino kelis specialius 
telekomunikacijų projektus, kurie 1,3 mln. litų padidino pajamas iš kitų paslaugų. Per 2007 m. dvylika 
mėnesių pajamos iš specialių projektų sudarė 11,9 mln. litų.  
 
TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų taip pat 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. birţelio) paslaugų.  
 
2008 m. pabaigoje iš finansinių pajamų į pajamų iš kitų paslaugų grupę perkeltos baudos uţ anksčiau 
termino nutrauktas sutartis. 2008 m. tokios baudos sudarė 3,6 mln. litų. 
 
2008 m. dvylikos mėnesių pajamos iš kitų paslaugų, neįskaičiavus pajamų iš specialių projektų bei baudų, 
palyginti su 2007 m. duomenimis, padidėjo 10,1 procento. 
 
2008 m. kitos pajamos, kurias sudaro palūkanos iš įsigytų skolos vertybinių popierių, palyginti su 2007 m. 
pajamomis, padidėjo beveik 2 kartus. Kitas grynasis pelnas (nuostolis), gautas pardavus turtą, investicijas 
ir pan., per metus sumaţėjo 3,3 karto. 
 
Veiklos sąnaudos 
 
2008 m. bendros įmonių grupės veiklos sąnaudos, palyginti su 2007 m. sąnaudomis, padidėjo 7,8 
procento. Dėl didesnio darbuotojų skaičiaus ir didesnių darbuotojų atlyginimų 2008 m. daugiausia didėjo 
su darbuotojais susijusios sąnaudos – 14,2 procento.  
 
Per 2008 m. bendras TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo 155 darbuotojais: UAB „Lintel“ ir 
UAB „Baltic Data Center“ darbuotojų skaičius padidėjo atitinkamai 196 ir 50 darbuotojų, o pagrindinėje 
TEO įmonėje sumaţėjo 91 darbuotoju. 
 
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius TEO įmonių grupėje per metus padidėjo 74 darbuotojais. 
Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys 
darbuotojai, o ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius. 
 
2008 m. tinklų sujungimo sąnaudos buvo beveik tokios pačios kaip prieš metus – padidėjo tik 0,4 proc., o 
2008 m. spalį–gruodį, palyginti su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu, sumaţėjo 6,1 procento. Kitos veiklos 
sąnaudos per metus padidėjo 7 procentais. Iš kitų veiklos sąnaudų labiausiai daugėjo tinklo aptarnavimo, 
IT bei energijos, patalpų ir transporto sąnaudų. Taip pat padaugėjo atidėjimų gautinoms sumoms. 2008 m. 
sąnaudos, susijusios su telekomunikacijų įrangos ir paslaugų įsigijimu, rinkodaros ir kitos sąnaudos buvo 
maţesnės nei 2007 metais. 
 
Veiklos sąnaudų padidėjimas yra susijęs su naujų ir sudėtingesnių paslaugų, tokių kaip IT ir skaitmeninės 
TV diegimu, interneto ir tinklų sujungimo paslaugų plėtra, darbuotojų darbo uţmokesčio didėjimu, infliacija 
bei pabrangusiais energijos ištekliais. 
 
Veiklos rezultatai 
 
Dėl sparčiau nei pajamos padidėjusių veiklos sąnaudų 2008 m. dvylikos mėnesių EBITDA, palyginti su 
2007 m. dvylika mėnesių, sumaţėjo 0,9 proc. ir sudarė 349 mln. litų (2007 m. – 352 mln. litų). 2008 m. 
EBITDA marţa sudarė 42,2 proc. (2007 m. – 44,4 procento).  
 
Nors 2007–2008 m. daugiau lėšų buvo skirta investicijoms, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 
metus beveik nepakito (padidėjo 0,1 proc.) ir 2008 m. sudarė 20,2 proc. (prieš metus – 21 proc.) visų 
pajamų. Atitinkamai 2008 m. dvylikos mėnesių veiklos pelnas buvo 1,7 proc. maţesnis nei prieš metus, o 
veiklos pelno marţa siekė 22,1 proc. (prieš metus – 23,4 procento).  
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2008 m. pabaigoje baudų uţ anksčiau termino nutrauktas sutartis suma buvo perkelta iš finansinių pajamų 
į pajamų iš kitų paslaugų grupę, todėl 2008 m. spalio–gruodţio finansinės pajamos buvo neigiamos. Dėl to 
2008 m. finansinės pajamos grynąja verte buvo 32 proc. maţesnės nei 2007 metais. 
 
2008 m. dvylikos mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2007 m. dvylikos mėnesių 
pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 196 mln. litų, sumaţėjo 3,4 proc. ir sudarė 190 mln. litų.  
 
Dėl nuo 2009 m. sausio 1 d. padidėjusio pelno mokesčio tarifo nuo 15 iki 20 proc., Bendrovė turėjo 
perskaičiuoti atidėto pelno mokesčio įsipareigojimus apskaitomus ir todėl 1,6 mln. litų padidėjo pelno 
mokesčio išlaidos. 
 
Laikotarpio pelnas, palyginti su 2007 m. dvylikos mėnesių pelnu – 163 mln. litų, sumaţėjo 1,8 proc. ir 
sudarė 160 mln. litų. Per metus pelno marţa šiek tiek sumaţėjo ir sudarė 19,4 proc. (2007 m. – 20,5 
proc.). 
 
Balansas 
 
Per 2008 m. sausį–gruodį visas TEO įmonių grupės turtas daugiausia dėl 2007 m. dividendų mokėjimo 
sumaţėjo 2 procentais.  
 
Dėl didesnių investicijų 2008 m. spalį–gruodį materialusis ilgalaikis turtas padidėjo 1,7 proc., o dėl TV 
programų retransliavimo DVB-T tinklais licencijų įsigijimo („Nacionalinė skaitmeninė televizija“) 
nematerialusis ilgalaikis turtas padidėjo 41 procentu. Visas ilgalaikis turtas per 2008 m. padidėjo 3,8 proc. 
ir sudarė 60,6 proc. viso įmonių grupės turto.  
 
Geguţę, vadovaujantis 2008 m. balandţio 29 d. įvykusio visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimu, TEO 
akcininkams buvo išmokėti 194 mln. litų 2007 m. dividendų, t.y. 0,25 lito dividendų vienai akcijai. Dėl to 
trumpalaikis turtas sumaţėjo 9,5 proc. ir sudarė 39,4 proc. viso turto, tačiau nors dividendai buvo išmokėti, 
pinigai ir terminuotos investicijos sudarė 27,2 proc. viso turto.  
 
Dėl dividendų išmokėjimo akcininkų nuosavybė sumaţėjo 3,2 proc., tačiau vis tiek sudarė 87,6 proc. viso 
turto.  
 
2008 m. pabaigoje TEO įmonių grupės nepaskirstytas pelnas sudarė 260 mln. litų (2007 m. – 294 mln. 
litų), tačiau pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės 
įmonių grupės įmonės, t.y. TEO LT, AB, nepaskirstyto pelno, kuris 2008 m. gruodţio 31 d. sudarė 185 
mln. litų (2007 m. – 197 mln. litų). 
 
2008 m. pabaigoje bendra paskolų suma, kurią sudarė tik finansiniai įsipareigojimai, susiję su patalpų 
nuoma, sudarė 6,8 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 315 mln. litų. Grynosios skolos ir 
akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 30,4 procento. 
 
Pinigų srautai 
 
2008 m. dvylikos mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2007 m. dvylikos 
mėnesių duomenimis, padidėjo 7,5 procento.  
 
Vien per 2008 m. spalį–gruodį ilgalaikėms investicijoms skirta 86 mln. litų, o per visus metus – 180 mln. 
litų, t.y. daugiau nei planuota. 2008 spalį planuota, kad ilgalaikės investicijos sudarys apie 173 mln. litų.  
 
2008 m. daugiausia investuota į tinklą – 127 mln. litų (arba 70 proc. visų investicijų), investicijos į IT 
sudarė 25,4 mln. litų (14 proc.), pastatų ir klientų aptarnavimo centrų atnaujinimui skirta 19,5 mln. litų (11 
proc.), transportui – 6,7 mln. litų (4 proc.), kitoms investicijoms – 1,8 mln. litų (1 proc.).  
 
2008 m. toliau buvo tobulinimas pagrindinis IP ir perdavimai tinklai, sparčiai plečiamas šviesolaidinės 
prieigos tinklas (FTTH), montuojami nauji skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) siųstuvai, įvedami 
nauji televizijos kanalai ir didinamos interaktyviosios televizijos galimybės. 
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Dėl ilgalaikių investicijų, įmonės „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ įsigijimo (16 mln. litų) ir 2007 m. 
dividendų mokėjimo (194 mln. litų), pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2008 m. sausį-gruodį sumaţėjo 79 mln. 
litų.  
 
Kita esminė informacija 
 
2008 m. sausio 3 d. TEO įsigijo UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, kuri turi dvi licencijas, 
suteikiančias teisę retransliuoti televizijos kanalus skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) tinklais. 
 
2008 m. liepos 15 d. įvykęs neeilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas pritarė tam, kad būtų 
rengiamos TEO antinės įmonės „Nacionalinė skaitmeninė televizija” prijungimo prie TEO LT, AB 
reorganizavimo sąlygos.  
 
2008 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ pakeitė savo teisinę formą iš uţdarosios 
akcinės bendrovės į akcinę bendrovę ir tapo AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“. 
 
2008 m. spalio 15 d. TEO ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ valdybos pritarė AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungimo prie TEO 
LT, AB, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, reorganizavimo sąlygoms. 
 
2008 m. lapkričio 25 d. įvykęs neeilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas nusprendė 
reorganizuoti TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį, prijungiant AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ prie TEO LT, AB ir 
patvirtino reorganizavimo sąlygas. 
 
2008 m. gruodţio 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja TEO LT, AB įstatų redakcija ir taip 
baigta reorganizuoti TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, prijungiant AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ prie TEO LT, AB. 2008 m. gruodţio 31 d. TEO LT, AB perėmė AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“ turtą, teises ir pareigas. 
 
2008 m. gruodţio 31 d. TEO LT, AB pardavė 100 proc. antrinės įmonės UAB „Voicecom“ akcijų su TEO 
įmonių grupe nesusijusiai įmonei. 
 
2008 m. gruodţio 23 d. TEO LT, AB iš UAB „Management and Accounting Services“ įsigijo 100 proc. 
įsteigtos naujos ir veiklos nevykdančios įmonės UAB „Verslo investicijos“ akcijų.  
 
Dėl nenumatytų teisinių problemų, t.y. dėl Vilniaus m. savivaldybėje patvirtinto sklypo, esančio Lvovo g. 
21A, detaliojo plano laikino sustabdymo teisme, 2007 m. planuotu laiku nebuvo pradėta TEO pastato 
statyba ir dėl vėlavimo galimai patirtina ţala (dėl padidėjusių statybų kainų, dėl papildomų išlaidų esamų 
patalpų nuomai ir pan.). Šiai ţalai kompensuoti TEO yra pateikusi civilinį ieškinį asmeniui, inicijavusiam 
detaliojo plano sustabdymą, o teismas yra pritaikęs laikino pobūdţio priemones ieškiniui uţtikrinti – yra 
areštuotas šio asmens turtas. 
 
2008 rugpjūčio 8 d. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme buvo laimėta byla ir TEO galėjo 
planuoti statybų atnaujinimą, tačiau 2008 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus apygardos prokuroras kreipėsi į 
Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti Lvovo g. 21A detalųjį planą ir pritaikyti 
reikalavimo uţtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti detaliojo plano galiojimą. Kadangi teismas minėtą 
priemonę pritaikė, TEO negali atnaujinti pastato statybos darbų. 
 
Vadovaudamasi Ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 31 d. įsakymu dėl skambučių iniciavimo, 
skambučių uţbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų TEO LT, AB viešuoju 
telefono ryšio tinklu, teikiamų fiksuotoje vietoje, kainų nustatymo, Bendrovė 2008 m. rugpjūtį 40 proc. 
sumaţino tinklų sujungimo paslaugų mokesčius Lietuvos operatoriams, kurių klientai skambina į TEO 
tinklą, ir taip pat sumaţino skambučių iš TEO į kitų Lietuvos fiksuotojo ryšio operatorių tinklus kainas. 
 
Vietoj nuo 2008 m. gruodţio 4 d. atsistatydinusio TEO valdybos nario Justo Pipinio į Valdybą einamajai 
kadencijai per neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, įvykusį 2009 m. vasario 9 d., išrinktas Martynas 
Česnavičius. 




