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2007. gada rezultāti apstiprina Lattelecom izvēlētās attīstības stratēģijas 

pareizību: koncernam jau trešo gadu pēc kārtas izdevies palielināt 

ieņēmumus un, par spīti augstajai inflācijai valstī, noturēt arī peļņas 

rādītājus.

Lattelecom koncerna ieņēmumi 2007. gadā bija par 5% jeb septiņiem 

miljoniem latu lielāki nekā iepriekšējā gadā, turklāt pērn sasniegts lielākais 

ieņēmumu rezultāts kopš SIA Lattelecom dibināšanas 1994. gadā. Līdz 

šim lielāko ieņēmumu apjomu Lattelecom sasniedza 2002. gadā – 147,4 

miljonus latu. Nākamajos divos gados saistībā ar fiksēto telekomunikāciju 

pakalpojumu liberalizāciju bija vērojams ieņēmumu kritums. Ienēmumi 

atkal sāka pieaugt 2005. gadā.

Straujāko ieņēmumu pieaugumu 2007. gadā nodrošināja datu pārraides 

un interneta pakalpojumi, kur ieņēmumi pērn palielinājušies par 22% 

jeb 6,1 miljonu latu. Arī informācijas tehnoloģiju (IT) un tīkla būvniecības 

pakalpojumu jomā bija vērojams ieņēmumu pieaugums par trim 

miljoniem latu jeb 17%. Ieņēmumu pieaugums sasniegts arī no uzziņu 

un citiem klientu apkalpošanas ārpakalpojumiem, kur ieņēmumi 

palielinājušies par 22%.

Lattelecom koncerna attīstību 2007. gadā raksturo vairāki nozīmīgi 

sasniegumi, to vidū arī būtisks pastāvīgā interneta pieslēgumu skaita 

pieaugums. Turklāt pirmo reizi kopš 2000. gada atkal bija vērojama 

tālruņa līniju skaita palielināšanās. Šajā gadā ieviesām vairākus inovatīvus 

pakalpojumus, piemēram, digitālo televīziju ar vairākām jaunām 

interaktīvām iespējām. Attīstīti arī risinājumi mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem.

Lattelecom padomes
priekšsēdētāja ziņojums

Lattelecom padomes priekšsēdētājs

Gundars Strautmanis
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2007. gadā uzņēmums saņēma vairākas būtiskas atzinības un godalgas, 

kas ir visu Lattelecom koncerna darbinieku kopīgs sasniegums. Pirmkārt, 

februārī Lattelecom ieguva 2. vietu laikraksta Dienas Bizness un Lursoft 

veidotajā desmitgades Latvijas veiksmīgāko uzņēmumu sarakstā. 

Manuprāt, šāds sasniegums ir likumsakarīgs – Lattelecom visus šos gadus 

ir varējis lepoties ar stabiliem darbības rādītājiem. Kopš dibināšanas 1994. 

gadā no smagnējas organizācijas Lattelecom pakāpeniski pārtapis par 

modernu, uz klientiem un jaunām tehnoloģijām orientētu uzņēmumu.

Otrkārt, darba ņēmēji Lattelecom ir atzinuši par vienu no iekārojamākajiem 

darba devējiem Latvijā, liecina WorkingDay Latvija 2008. gada janvārī 

publicētais pētījums. Turklāt Lattelecom tradicionāli ir arī valsts triju lielāko 

nodokļu maksātāju vidū.

Uzņēmums par divām vietām kāpis arī laikraksta Diena un Nords Porter 

Novelli veidotajā 2007. gada Uzņēmumu reputācijas topā. Lattelecom 

reputācijas rādītāji transporta un sakaru nozarē pieauguši vairāk nekā 

par 14%, apliecinot, ka uzņēmuma reputācija sabiedrībā ir augusi. To 

ietekmējuši vairāki aspekti: zīmola nomaiņa, jaunu produktu ieviešana 

tirgū, mārketings, korporatīvā sociālā atbildība un tas, kā mūsu darbinieki 

veidojuši attiecības ar klientiem un ko par savu uzņēmumu runājuši mājās. 

Atzinību saņēmis arī aprīlī ieviestais pakalpojums Lattelecom TV. Gada 

nogalē Latvijas Telekomunikāciju asociācija Gada balvu informācijas 

tehnoloģiju un telekomunikāciju nozarē pasniedza Lattelecom Satura 

biznesa daļas direktoram Gintam Kiršteinam par inovatīvu ieguldījumu 

ciparu televīzijas ieviešanā Latvijā.

Pateicības vārdus par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā 2007. gadā ir 

pelnījuši visi Lattelecom koncerna darbinieki. Īpašu paldies par labu darbu 

un konstruktīvu sadarbību vēlos pateikt Lattelecom padomes locekļiem, 

arī Ērikam Halbergam, Bengtam Andersonam, Morganam Ekbergam, 

Ulfam Nasbergam un Matsam Salomonsonam, kuri ir pārtraukuši darbu 

Lattelecom padomē.

Saskaņā ar Lattelecom koncerna izvirzītajiem mērķiem 2008. gada darbības 

prioritāte būs platjoslas interneta attīstība – līdz gada beigām Lattelecom 

Darba ņēmēji 

Lattelecom ir atzinuši 

par vienu no 

iekārojamākajiem 

darba devējiem 

Latvijā
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plāno palielināt platjoslas interneta pieslēgumu skaitu aptuveni par 40%. 

Platjoslas interneta attīstība ir mūsu prioritāte jau ceturto gadu pēc kārtas. 

Pastāvīgo interneta pieslēgumu skaita palielināšana ir būtisks Lattelecom 

attīstības virziens. Tajā vērojams straujākais ieņēmumu pieaugums, un 

tā ir platforma, uz kuru balstoties mums būs iespēja piedāvāt nākotnes 

pakalpojumus, piemēram, IP telefoniju, paplašināta spektra televīzijas 

pakalpojumus un citus inovatīvus risinājumus.

Gundars Strautmanis,

Lattelecom padomes priekšsēdētājs
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2007. gadā informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozarē 

būtiskākie dzinuļi joprojām bija konkurence – īpaši interneta pakalpojumu 

tirgū –, kā arī tehnoloģiju nepārtrauktā attīstība.

Par vienu no Lattelecom svarīgākajiem mērķiem šajā gadā izvirzījām 

platjoslas interneta pieslēgumu skaita palielināšanu. To arī pilnībā 

izdevās sasniegt – decembrī Rīgas rajona Saulkrastos tika ierīkots jau 150 

tūkstošais Lattelecom interneta pieslēgums. Šis sasniegums apliecina, ka ir 

piepildījusies prognoze par klientu interesi saņemt vairākus pakalpojumus 

vienkopus. Tāpēc loģisks Lattelecom attīstības solis bija 2007. gadā 

ieviestais jaunais pakalpojums – digitālā televīzija, kuru piedāvājam 

kopā ar bezmaksas sarunām un internetu. Līdzīga tendence – vairāku 

pakalpojumu pirkšana no viena piegādātāja – gaidāma arī 2008. gadā. 

Pakalpojumu sniedzēji, kas spēs vienkopus piedāvāt tālruņa, televīzijas 

un interneta pakalpojumus, būs lielākie ieguvēji ne tikai šogad, bet arī 

ilgtermiņā.

2007. gadā bija vērojams pavērsiens interneta tirgū – tajā strauji ienāca 

mobilo pakalpojumu sniedzēji. Šis fakts interneta tirgus spēles noteikumus 

ir mainījis par labu mobilo sakaru operatoriem. Saskaņā ar gada nogalē 

publiskotajiem Eurostat datiem tikai mobilos sakarus izmantoja 40% 

mājsaimniecību Latvijā. 

Attīstība notikusi arī portatīvo datoru jomā. Pārdoto portatīvo datoru daļa 

Baltijas tirgū sasniedza jau 47%, kas ir par 7% vairāk nekā 2006. gadā. Tas 

galvenokārt tiek saistīts ar bezvadu interneta attīstību un mobilā interneta 

tīkla pieejamības paplašināšanos. Par bezvadu interneta popularitātes 

pieaugumu iedzīvotāju vidū liecina arī Lattelecom publiskā bezvadu 

interneta WiFi lietošana – 2007. gadā Lattelecom klienti bezvadu interneta 

telpā pavadījuši apmēram 430 tūkstošus stundu, kas ir par 80% vairāk nekā 

Lattelecom
valdes ziņojums

Lattelecom valdes priekšsēdētājs

Juris Gulbis
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iepriekšējā gadā. Attīstot bezvadu tehnoloģiju pakalpojumus, 2007. gadā 

Lattelecom Rīgas apkārtnē ierīkoja pirmās bezvadu interneta WiMAX bāzes 

stacijas.

Lattelecom turpināja attīstīt biznesa procesu ārpakalpojumus un 

informāciju tehnoloģiju pakalpojumus gan Latvijas, gan reģionālajiem 

klientiem, lai stiprinātu līdera pozīcijas šajā industrijā. Šis gads bijis 

nozīmīgs, strādājot ar korporatīvajiem klientiem, īpaši ar valsts un 

pašvaldību sektoru. Svarīgākie projekti ir Aizsardzības ministrijas NATO 

Jūras novērošanas sistēmas projekts, interneta piekļuves infrastruktūras 

nodrošināšana Latvijas bibliotēkām, IP datu pārraides tīkla risinājumu 

izveide, uzstādīšana un darbības nodrošināšana Latvijas diplomātiskajās 

un konsulārajās pārstāvniecībās, līgums ar Lietuvas dzelzceļa kompāniju 

Lietuvos geležinkeliai par biznesa vadības sistēmas mySAP ieviešanu, kā arī 

Lattelecom piedalīšanās Latvijas Republikas pasu projektā, izveidojot IT 

sistēmu datu apkopošanai, lai izdotu biometriskās pases.

Arī Lattelecom darbības rādītājus 2007. gadā ietekmēja inflācija – 

darbaspēka, komunālo pakalpojumu un energoresursu cenu kāpums. 

Lai gan inflācijas līmenis ietekmēja koncerna peļņu – tā bija par 0,9 

miljoniem latu zemāka nekā iepriekš –, Lattelecom tomēr izdevās 

palielināt ieņēmumus. Ieņēmumi no IT pakalpojumiem pērn bija mazāki, 

nekā plānots. Tos ietekmēja nozīmīgu valsts sektora pasūtījumu izpildes 

kavēšanās un tas, ka Eiropas Savienības finansējums IT nozarei Latvijā tika 

apgūts lēnāk, nekā plānots. 

2008. gads lielai daļai Latvijas uzņēmumu būs izaicinājumu gads darbības 

efektivitātes un izmaksu samazināšanas jomā. Arī Lattelecom situāciju 

šogad ietekmēs darbaspēka izmaksas un inflācija, iespaidojot korporatīvo 

risinājumu eksportu un līdz ar to arī uzņēmuma peļņas rādītājus. Kā vienu 

no atbildēm šim izaicinājumam redzam IT&T sektora sniegto risinājumu 

plašāku izmantošanu, paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti. 

Viens no risinājumiem ir investīcijas jaunākajās tehnoloģijās un procesu 

automatizācijā, kā arī plašāka ārpakalpojumu izmantošana, piemēram, 

grāmatvedības un dokumentu arhivēšanas nodošana profesionāliem 

ārpakalpojumu sniedzējiem, kas ļauj visu uzmanību veltīt uzņēmuma 

pamatdarbības virzieniem. 

Par vienu no 

Lattelecom 

svarīgākajiem 

mērķiem šajā gadā 

izvirzījām platjoslas 

interneta pieslēgumu 

skaita palielināšanu. 

To arī pilnībā 

izdevās sasniegt 

– decembrī Rīgas 

rajona Saulkrastos 

tika ierīkots jau 150 

tūkstošais Lattelecom 

interneta pieslēgums
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Lattelecom attīstība 2008. gadā būs saistīta ar interneta pakalpojumu 

attīstību. Lai uzlabotu piekļuves iespējas interneta tīklam attālās valsts 

teritorijās, viena no šī gada prioritātēm būs ieguldījumi tīkla infrastruktūras 

attīstībā un tā kvalitātes uzlabošanā. Plānojam paplašināt ADSL tīkla 

kapacitāti un pārklājumu, kā arī izvērst bezvadu WiMAX tīklu Rīgas rajonā 

un ap Latvijas lielākajām pilsētām. Jauno objektu segmentā tiek plānota 

optiskā kabeļu tīkla izbūve līdz objektam vai – daudzos gadījumos – līdz 

pat tīkla pieslēguma punktam.

Pilnveidosim arī klientu servisu: attīstīsim interneta pašapkalpošanās 

sistēmu, lai padarītu ērtāku pasūtījumu veikšanu un rēķinu samaksu. 

Lattelecom veikalos nodrošināsim iespēju ne tikai iegādāties 

komunikācijas tehniku, bet arī saņemt informāciju par visiem Lattelecom 

pakalpojumiem un tos pieteikt. Veiksim arī citus uzlabojumus, īpaši 

pievēršot uzmanību klientu vajadzībām un lojalitātes veicināšanai.

 

Juris Gulbis,

Lattelecom valdes priekšsēdētājs
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Lattelecom koncerns

Lattelecom koncerns ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējs Latvijā, kas piedāvā elektroniskās saziņas risinājumus mājām, 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā 

arī lielajiem korporatīvajiem klientiem. 

Lattelecom strādā dinamiskā vidē. Mūsu vērtības ir attīstība, uzticamība un 

profesionalitāte. Tas ļauj būt soli priekšā šodienai, uzņemties atbildību par 

paveikto un piedāvāt vispiemērotāko risinājumu klientu vajadzībām.

Lattelecom koncerna uzņēmumi sniedz interneta un balss telefonijas 

pakalpojumus, izstrādā integrētus elektronisko sakaru un IT risinājumus, 

veic tīkla un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektēšanu un 

izbūvi, piedāvā kontaktu centra pakalpojumus, IT un biznesa procesu 

ārpakalpojumus, kā arī sniedz profesionālus IT mācību pakalpojumus.

Lattelecom darbības virzieni

internets 

digitālā televīzija

balss pakalpojumi

IT produkti un serviss (datortehnika, 

televizori, audio un video tehnika u.c.) 

Apollo portāls

uzziņu pakalpojumi

internets

datu pakalpojumi 

balss pakalpojumi

biroja tehnika un serviss

interneta reklāma

uzziņu pakalpojumi

biznesa konsultācijas

telekomunikāciju pakalpojumi un risinājumi

infrastruktūras risinājumi

biznesa pārvaldības risinājumi

biznesa procesu ārpakalpojumi

IT pakalpojumi un risinājumi

IT mācības

interneta reklāma

uzziņu pakalpojumi

iedzīvotājiem biznesam korporatīvie risinājumi
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Koncerna īpašnieku struktūra

Lattelecom padomes locekļi

Gundars Strautmanis – padomes priekšsēdētājs

Jorgens Late – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ove Alms 

Jānis Dzanuškāns

Anders Gilders 

Jānis Grēviņš

Kārlis Krēsliņš

Bjorns Lindegrens 

Arno Pjatkins

Joakims Sundstroms

Inga Spriņķe

Lattelecom valdes locekļi 

Nils Melngailis – galvenais izpilddirektors līdz 01.04.2008.   

un valdes priekšsēdētājs līdz 09.12.2007.

Juris Gulbis – galvenais finanšu direktors, no 08.05.2008. 

galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs

Valdis Vancovičs – tīkla direktors

Jānis Ligers – komercdirektors

Ingrīda Rone – personāla vadības direktore 

Lattelecom koncerna uzņēmumi 

Lattelecom Technology – valdes priekšsēdētājs Valdis 

Lokenbahs

Lattelecom BPO – valdes priekšsēdētāja Ilze Zoltnere

Citrus Solutions – valdes priekšsēdētājs Rinalds Sproģis

Baltijas Datoru akadēmija – valdes priekšsēdētāja 

Nadežda Semjonova

Latvijas Republika

51%

Tilts Communications A/S

49%

100%

Sonera Holding B.V.

Sonera Corporation

Telia Sonera

Latvijas Mobilais telefons

23%

100%

Lattelecom BPO

Lattelecom Technology

BDA

Citrus Solutions
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Interneta lietotāju skaita pieaugums 

2007. gada februārī apritēja desmit gadu, kopš 

Lattelecom sniedza pirmos interneta pakalpojumus – 

interneta iezvanpieeju. Šo desmit gadu laikā interneta 

tirgus attīstība Latvijā un citviet pasaulē bijusi ļoti 

dinamiska. 

Kā liecina Eurostat dati, 2007. gadā Latvijā piekļuve 

internetam bija 51% mājsaimniecību; tas ir par 9% vairāk 

nekā 2006. gadā, pamazām tuvojoties vidējam Eiropas 

līmenim. Savukārt platjoslas pieslēgums pieejams tikai 

32% mājsaimniecību – tas ir par desmit procentiem 

mazāk nekā vidēji Eiropā. Pozitīvi vērtējams tas, ka     

2007. gada laikā platjoslas pieslēgumu skaits Latvijā 

pieaudzis par 9%.

Vēl viena pozitīva tendence 2007. gadā ir interneta 

pieslēgumu skaita palielināšanās ārpus Rīgas. 

Pieslēgumu skaits lauku teritorijās gada laikā gandrīz 

dubultojies. 2006. gadā lauku teritorijās internets bija 

pieejams tikai 17% mājsaimniecību, pagājušajā gadā tas 

sasniedza jau 32%, liecina TNS Latvia pētījums. 

Būtiskākie faktori, kas ietekmējuši interneta attīstību gan 

Latvijas lielajās pilsētās, gan arī ārpus tām:

• datoru izplatības un pieejamības pieaugums;

• kvalitatīva interneta satura attīstība, piemēram, 

kopienas portāls draugiem.lv, kā arī valsts un pašvaldību 

interneta mājaslapu attīstība;

• iedzīvotāju maksātspējas līmeņa pārmaiņas;

• paradumu maiņa lietot jaunākās tehnoloģijas līdz ar 

paaudžu maiņu un digitālās plaisas mazināšanās. 

Paredzams, ka nākamajos gados aizvien pieaugošā 

konkurence interneta pakalpojumu tirgū palīdzēs sniegt 

IT&T pakalpojumus tajās vietās, kur ieņēmumi nesedz 

izdevumus. Taču, lai to īstenotu, interneta pakalpojumu 

sniedzējiem nepieciešams veikt būtiskus ieguldījumus 

tīkla infrastruktūras attīstībā gan pilsētās, gan lauku 

teritorijās. Klientus interesē ne tikai interneta pieejamība, 

bet arī interneta datu pārraides ātruma palielināšanās, lai 

kvalitatīvi izmantotu multimediju saturu.

Mobilā un bezvadu interneta attīstība

2007. gadā Latvijā strauji attīstījās bezvadu internets. 

Interneta pakalpojumu tirgū aktīvāk ienāca arī mobilo 

sakaru operatori, radot sīvāku konkurenci interneta 

pakalpojumu sniedzējiem. 

Iepriekšējā gadā sākās Satiksmes ministrijas platjoslas 

ieviešanas projekts. Tiesības veidot tīklu ar ES un valsts 

līdzekļu atbalstu ieguva SIA Telekom Baltija, kas strādā ar 

Triatel zīmolu. Izmantojot CDMA tehnoloģiju, uzņēmums 

izveidoja pamata infrastruktūru. Taču joprojām līdz galam 

neatrisināts palicis pēdējās jūdzes pieslēguma jautājums 

jeb pieslēguma nodrošināšana līdz galalietotājam.

Nozares attīstība
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Attīstot bezvadu tehnoloģiju pakalpojumus,                      

2007. gada beigās Lattelecom WiFi bezvadu tīkls ļāva 

piekļūt interneta tīmeklim vairāk nekā 450 piekļuves 

punktos Rīgā un Latvijas lielākajās pilsētās. Lattelecom 

klienti 2007. gadā kopumā WiFi bezvadu interneta 

telpā pavadījuši aptuveni 430 tūkstošus stundu, kas ir 

gandrīz par 80% vairāk nekā 2006. gadā. Šāds pieaugums 

ir saistīts gan ar portatīvo datoru popularitātes 

palielināšanos, gan arī ar Lattelecom WiFi bāzes staciju 

tīkla paplašināšanos. 

Rīgas apkārtnē un citviet Latvijā Lattelecom ierīkojis arī 

pirmās bezvadu interneta WiMAX bāzes stacijas. Līdz 

šim Latvijā strauji attīstījās nekustamo īpašumu tirgus, 

taču interneta un citu komunikācijas pakalpojumu 

pieejamības jautājumam bieži vien netika veltīta 

pienācīga uzmanība. Tas bija viens no galvenajiem 

WiMAX bezvadu risinājuma ieviešanas iemesliem, kas 

radīja iespēju ierīkot internetu vietās, kur būvniecības 

laikā nav izbūvēta kabeļu infrastruktūra. 

Fiksēto un mobilo sakaru saplūšana

Pašreiz elektronisko sakaru nozarē tiek apvienoti 

dažādu tehnoloģiju un pakalpojumu veidi – vienoti 

tīkla risinājumi interneta un balss pakalpojumu 

nodrošināšanai, kā arī platformas, kas ļautu apvienot 

fiksēto un mobilo tālruņu lietošanu, izmantojot vienu un 

to pašu tālruņa numuru.

Lielākais ieguvums no fiksēto un mobilo balss 

risinājumu saplūšanas ir tas, ka lietotājiem tiek radīta 

iespēja izmantot piemērotākos un izdevīgākos balss 

pakalpojumus neatkarīgi no vietas, kur viņi atrodas, – 

telpās vai ārpus tām. Šāda iespēja radusies, izmantojot IP 

telefonijas sniegtās iespējas. 

Arī Lattelecom izstrādā risinājumu, kas vienlaikus ļaus 

izmantot gan fiksētā, gan mobilā tīkla priekšrocības, 

lietojot īpašu IP telefonijas risinājumu. Tas paredz, ka 

ar vienu un to pašu tālruņa aparātu ir iespējams zvanīt 

fiksētajā tīklā, ja lietotājs atrodas, piemēram, biroja ēkā 

vai noliktavā, un mobilajā tīklā, ja lietotājs ir ārpus telpām. 

IP telefonija dod iespēju izmantot vienotu infrastruktūru 

gan interneta, gan balss pakalpojumu sniegšanā. IP 

telefonija nākotnē ļaus ietaupīt izmaksas, jo nebūs 

nepieciešams vienlaikus uzturēt divu tīklu infrastruktūru.

Paredzam, ka 2008. gadā telekomunikāciju nozarē 

konkurence joprojām palielināsies un tiks ieviestas jaunas 

Lattelecom WiFi bezvadu 

internets ļauj pieslēgties 

ātrgaitas internetam 

vairāk nekā 450 piekļuves 

punktos Rīgā un Latvijas 

lielākajās pilsētās.

Rīga

Jūrmala

Tukums

Talsi
Ventspils

Liepāja

Saldus
Jelgava

Bauska

Ogre

Jēkabpils

Daugavpils

Rēzekne

Cēsis

Valmiera

Dobele

Smiltene
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tehnoloģijas. Strauju attīstību turpinās bezvadu mobilais 

internets, fiksēto un mobilo sakaru risinājumu, kā arī balss 

un interneta pakalpojumu saplūšana.

Televīzijas pakalpojumu attīstība

2007. gadā notika vairāki būtiski attīstības pavērsieni 

digitālās televīzijas jomā. 

Aprīlī Lattelecom ieviesa interaktīvo digitālo televīziju 

ar vairākiem Latvijas tirgum jauniem televīzijas 

papildpakalpojumiem, tajā skaitā iespēju ierakstīt 

raidījumus piecos kanālos un izmantot virtuālo 

videonomu. Lattelecom TV funkcionāli ir viena no 

modernākajām televīzijām Eiropā. Ņemot vērā tālākās 

izaugsmes iespējas, tā ir tehnoloģiski pārāka par 

konkurentu piedāvāto pakalpojumu.

Latvijā tika ieviests arī pirmais augstas izšķirtspējas 

televīzijas (High Definition Television) kanāls, kas 

piemērots augstas izšķirtspējas televizoru lietotājiem. 
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Galvenie rādītāji

Lattelecom koncerna ieņēmumi
(miljonos latu)

Lattelecom tālruņa līniju skaits
(tūkstošos)

Lattelecom koncerna peļņa
(miljonos latu)

Lattelecom pastāvīgā interneta 
pieslēgumu skaits (tūkstošos)

Lattelecom koncerna 
kapitālieguldījumi (miljonos latu)

2003 2004 2005 2006 2007
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Galvenie
2007. gada
notikumi
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Interneta pieslēgumu skaita 
pieaugums  

2007. gada 18. decembrī Lattelecom pastāvīgā interneta 

abonentu skaits visā Latvijā sasniedza 150 tūkstošus. 

Tādējādi 2007. gadā kopējais Lattelecom pastāvīgā 

interneta pieslēgumu skaits palielinājies par 41%. 

Interneta popularitāti sekmējusi arī Lattelecom piedāvātā 

iespēja pieslēgt pakalpojumu pašiem. Interneta 

pieslēgšanas paka dod iespēju negaidīt līniju tehniķi un 

līdz ar to – nemaksāt par speciālista vizīti. 2007. gadā 

internetu un televīziju pašu spēkiem ierīkojuši gandrīz 

50% klientu.

Lattelecom TV ieviešana

Ar 17. aprīli Lattelecom sāka piedāvāt interaktīvo digitālo 

televīziju Lattelecom TV. Tā tiek nodrošināta, izmantojot 

interneta pieslēgumu, modemu, kas paredzēts vairāku 

vienlaicīgu pakalpojumu aparatūras pieslēgšanai un datu 

pārraidei, kā arī dekoderu, kas nodrošina video

MPEG 4 un audio signāla dekodēšanu. Lattelecom TV ir 

pirmā interaktīvā digitālā televīzija Latvijā, turklāt tajā 

pieejami arī vairāki citi jauni papildpakalpojumi, to skaitā 

virtuālā videonoma un iespēja ierakstīt piecu kanālu 

raidījumus.
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Vai esi gatavs 
izrāvienam 
biznesā?

Projekts Izrāviens mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem

Lattelecom organizētā projekta Izrāviens ietvaros 

Latvijas uzņēmumos tiek ieviesti IT&T risinājumi, kas 

dod iespēju palielināt uzņēmumu darba efektivitāti 

un konkurētspēju. Projektam kopumā pieteicās 88 

uzņēmumi no visas Latvijas. 2007. gadā realizēti trīs 

Izrāviena projekti: Vidzemes slimnīcā, Ziedoņdārza mājās 

un Ventspils Piejūras kempingā.

Pasu projekts

Lattelecom piedalījās ES biometrisko pasu ieviešanā 

Latvijā: koncerna uzņēmumiem Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldei bija jāpiegādā tehniski un organizatoriski 

sarežģīts IT risinājums. Projekta mērķis bija nodrošināt 

pasu operatora darba vietu ar visu programmatūru. 

Lattelecom piegādāja iekārtas pirkstu nospiedumu, 

foto un datu apstrādei un pārraidei, kā arī uzstādīja 

jauno tehniku 36 pasaules vietās, integrējot to ar citu 

uzņēmumu piegādātajiem risinājumiem. 

Biznesa inteliģences projekts

Uzņēmuma iekšienē Lattelecom realizēja projektu 

Biznesa inteliģence. Tā mērķis bija nodrošināt vienotu, 

viegli pārredzamu un pieejamu informāciju Lattelecom 

koncerna uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem, 

kuriem ikdienā jāpieņem svarīgi lēmumi, turklāt 

nepieciešama ātri un ērti pieejama informācija. 

Tika izveidota kopēja informācijas sistēma: vienota 

produktu klasifikācija, jauna plānošanas vide un 

vadības informācijas portāls, kā arī daudzi citi būtiski 

uzlabojumi. Redzot sasniegtos rezultātus (darba 

efektivitātes uzlabošanos, iespēju izvairīties no 

nevajadzīgiem izdevumiem un gūt vienotu priekšstatu, 

kādi ir uzņēmuma priekšnosacījumi turpmākajai 

veiksmīgai darbībai), Biznesa inteliģences risinājumu 

iesakām arī mūsu klientiem un nodrošinām tā ieviešanu 

uzņēmumos.

1

2
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Iedzīvotājiem

Lattelecom pastāvīgā interneta pieslēgumi tiek nodrošināti, izmantojot 

gan kabeļu tīklus, gan bezvadu risinājumu WiMAX. Tas sniedz iespēju 

ierīkot platjoslas interneta pieslēgumu vietās, kur nav pieejams kabeļu 

tīkls, vai gadījumos, kad kabeļu tīkla būvniecības izmaksas interneta 

ierīkošanai ir pārāk augstas. 

Lattelecom interneta galvenā priekšrocība ir pakalpojuma stabilitātes, 

ātruma un cenas attiecība. Tikai mūsu lietotājiem pieejama pirmā 

interneta televīzija Latvijā un īpašie interneta papildu pakalpojumi, kā arī 

diennakts klientu apkalpošanas tālrunis 177.

Lattelecom digitālā televīzija skatītājiem piedāvā populārākos televīzijas 

kanālus, interaktīvus papildpakalpojumus, piemēram, virtuālo videonomu 

un raidījuma ierakstu iespēju, kā arī augstu skaņas un attēla kvalitāti. 

Lattelecom piedāvā ne tikai balss pakalpojumus lielākajā lietotāju tīklā 

Latvijā, bet arī jaunāko komunikācijas tehniku (datortehniku, televizorus, 

tālruņus, audio un video tehniku u.c.), kas ļauj lietot pakalpojumus 

kvalitatīvi. To var iegādāties piecos Lattelecom veikalos Rīgā un Valmierā, 

www.lattelecom.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 177. 

Lattelecom
koncerna attīstība
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Paveiktais 2007. gadā

• Lattelecom pastāvīgā interneta pieslēgumu skaits gada 

nogalē sasniedza 150 tūkstošus. 

• Būtiski pieaudzis to klientu skaits, kuri izmanto iespēju 

ierīkot piekļuvi internetam un televīzijai pašu spēkiem – 

ar Lattelecom Interneta vai Televīzijas pieslēgšanas paku. 

Šādi internetu un televīziju ierīkojuši 49% jeb vairāk 

nekā 20 tūkstošu jauno interneta un televīzijas piekļuves 

pakalpojumu abonentu.

• Ieviests jauns pakalpojums – Lattelecom TV, kas ne 

tikai piedāvā augstu skaņas un attēla kvalitāti, bet arī 

vairākus jaunus papildpakalpojumus, tajā skaita virtuālo 

videonomu un raidījumu ieraksta funkciju.

• Klientu efektīvākai apkalpošanai izveidots vienots 

apkalpošanas tālrunis 177.

• 22. novembrī atklāts jauns Lattelecom digitālās 

tehnikas un komunikāciju veikals Valmierā. Šis ir pirmais 

Lattelecom veikals ārpus Rīgas. Atklāts arī jauns veikals 

tirdzniecības centrā Origo, kā arī atbilstoši jaunajam 

konceptam atjaunots veikals t/c Spice ar risinājuma Ērtās 

mājas demonstrāciju. 

• Ievērojami pieaudzis Uzziņu dienesta 1188 pakalpojumu 

lietotāju skaits internetā un WAP.

Katru mēnesi informāciju www.1188.lv meklējuši vidēji

340 tūkstoši unikālu lietotāju, tas ir par 12% vairāk nekā 

pērn, savukārt uzziņas WAP formā ik dienu saņemtas

12 tūkstošus reižu.

2008. gada plāni

• Izveidosim jaunu pakalpojumu Internets bez telefona 

tiem klientiem, kuriem ir svarīgs ātrs un kvalitatīvs 

internets un kuri nezvana no mājas telefona.

• Interneta pieslēgšanas pakas piedāvāsim kopā ar 

bezvadu interneta WiFi ierīcēm, lai internetu varētu lietot 

jebkurā vietā dzīvoklī vai mājā. 

• Lai platjoslas internetu nodrošinātu plašākam klientu 

lokam, izvērsīsim bezvadu tīklu WiMAX Rīgas rajonā un 

ap Latvijas lielākajām pilsētām.

• Paplašināsim Lattelecom TV pieejamo kanālu skaitu un 

papildpakalpojumus, kā arī ieviesīsim unikālu mūzikas 

kanālu ar visu laiku labāko latviešu mūziku.

• Iedzīvotājiem sāksim piedāvāt risinājumu Ērtās mājas. 

Tas sniedz iespēju izveidot vienotu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā ir interneta pieslēgums. Tādējādi 

tehnikas lietošana mājās tiks padarīta vienkāršāka.

• Mainīsim tīkla piekļuves tehnoloģiju stratēģiju, 

lielāku uzsvaru liekot uz optikas tīklu izveidi, kas sniedz 

plašas iespējas inovatīvo komunikācijas risinājumu 

izmantošanai.

• Pilnveidosim klientu apkalpošanu – attīstīsim 

pašapkalpošanās portālu un rīkus ātrai bojājumu 

noteikšanai, kā arī iespēju Lattelecom veikalos ne tikai 

iegādāties komunikācijas tehniku, bet arī uzzināt par 

visiem Lattelecom sniegtajiem pakalpojumiem un tos 

pieteikt.
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Biznesam

Lattelecom biznesa risinājumi sniedz plaša spektra elektronisko sakaru 

un IT pakalpojumus: balss risinājumus, tarifu plānus, interneta, datu un IT 

pakalpojumus un servisu. Pārdodam arī datortehniku: personālos datorus, 

portatīvos datorus, LCD monitorus, printerus, multifunkcionālu biroja 

tehniku un atbilstošu programmatūru.

Biznesa klientiem Lattelecom piedāvā stabilus, izdevīgus un drošus datu 

pārraides risinājumus: ātrgaitas datu pieslēgumus ar ātrumu līdz 1 Gb/s, 

datu centru pakalpojumus, IP VPN (virtual private network) un interneta 

pieslēgumus, kā arī sarežģītus individuālos risinājumus, ņemot vērā  

uzņēmuma vajadzības un iespējas. 

Jebkuram birojam neatkarīgi no darba vietu skaita piedāvājam ierīkot 

arī bezvadu interneta telpu, kas uzņēmuma darbiniekiem vai klientiem, 

izmantojot portatīvos datorus, ļauj pieslēgties ātrgaitas WiFi bezvadu 

internetam jebkurā vietā ēkā.

Lattelecom
koncerna attīstība
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Paveiktais 2007. gadā

• Pastāvīgā interneta lietotāju skaits biznesa klientu vidū 

pieaudzis par 15%. 2007. gada beigās pastāvīgā interneta 

pieslēgums bija jau 50% Lattelecom biznesa klientu. 

• Interneta pieslēgumi uzlaboti ar simetriskā DSL 

tehnoloģiju, kas ļauj piedāvāt pakalpojumu ar simetrisku 

datu pārraidi (vienādu pārraides ātrumu gan uz tīklu, gan 

no tā).

• Fiksēto balss līniju skaits sasniedza 102,5 tūkstošus 

līniju, kas ir par 3% vairāk nekā 2006. gada beigās. 

• Mazo un vidējo uzņēmumu klientu skaits kopumā 

pieauga par 4%.

• Projekta Izrāviens ietvaros Vidzemes slimnīcā izveidots 

vienots datu tīkls, nomainīta tālruņa centrāle un 

izveidota ārstiem un pacientiem pieejama bezvadu 

interneta telpa, Ziedoņdārza mājās izveidots optiskais 

tīkls, Ventspils Piejūras kempingā nodrošināta bezvadu 

interneta telpa visā teritorijā, mūsdienīgas tehnoloģijas 

un IT risinājumi ieviesti arī a/s Cēsu alus, Cēsu sanatorijas 

internātpamatskolā, mācību centrā BUTS un DIA LOGI.

2008. gada plāni

• Turpināsim realizēt Izrāviena projektus, izstrādājot un 

ieviešot vispiemērotākos IT&T risinājumus dažādu jomu 

uzņēmumiem. 

• Īstenosim attīstības projektus, lai palielinātu ātrumu 

esošajiem interneta pieslēgumiem.

• Veicināsim pakalpojuma Biznesa komplekts lietošanu. 

Tas ir drošs un ātrs biznesa klases interneta pieslēgums 

ar ātrumu līdz 6 Mb/s, tālruņa vai ISDN līnija, kā arī 

neierobežotas sarunas Lattelecom tīklā par vienu fiksētu 

maksu mēnesī.

• Attīstīsim IP telefonijas risinājumus mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem. Būs iespēja izmantot šī 

risinājuma sniegtās inovācijas, piemēram, e-pastā 

saņemt neatbildēto zvanu sarakstu.

• Ieviesīsim jaunu pakalpojumu Darba komplekts, 

kas pavērs iespēju jebkura uzņēmuma darbiniekiem 

nodrošināt interneta pieslēgumu mājās.

• Attīstīsim balss pakalpojumus biznesa klientiem 

un samazināsim līniju noslogojuma problēmu, 

piedāvājot jaunākos tālruņa aparātus, tajā skaitā tādus, 

kas savietojami ar datoru, kā arī balss pakalpojumu 

sniegšanu IP vidē.
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Korporatīvie risinājumi

Korporatīvie klienti cer saņemt integrētu pakalpojumu kompleksu no 

viena IT&T nodrošinātāja, kas izprot ne tikai produkta būtību, bet arī klienta 

darbības nozari un vajadzības. Lattelecom korporatīvo klientu risinājumi 

ietver kompleksus komunikāciju, IT un biznesa procesu ārpakalpojumus.

Lattelecom korporatīvo klientu apkalpošana notiek vairākās konkrētās 

nozarēs, kurās piesaistīti attiecīgās jomas eksperti.

Lattelecom
koncerna attīstība
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Paveiktais 2007. gadā

• Izveidots IP datu pārraides tīkla risinājums Ārlietu 

ministrijai, un nodrošināta tā darbība LR diplomātiskajās 

un konsulārajās pārstāvniecībās. Līdz 2007. gada 

beigām 33 Latvijas Republikas vēstniecības visā pasaulē 

savienotas vienā pārraides tīklā.

• Gada nogalē pabeigts vērienīgākais SAP projekts 

Baltijas valstīs – SAPERP, kas triju gadu garumā 

tika ieviests uzņēmumā Lietuvas dzelzceļš (Lietuvos 

geležinkeliai). Tā ietvaros SAP sistēmu apguvuši un lieto 

600 cilvēku. 

• Projekta Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas 

iemaņu uzlabošana ietvaros Baltijas Datoru akadēmija 

sāka 1800 Latvijas bibliotekāru izglītošanu.

• Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā izveidots 

bezvadu interneta tīkls, kā arī vairāki citi mūsdienīgi 

informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju risinājumi.

• Ventspilī izveidots pirmais pašvaldību uzziņu centrs, 

kas ļauj pašvaldībai paplašināt un vienkāršot iespēju 

saņemt pašvaldības pakalpojumus.

2008. gada plāni

• Ieviesīsim IP telefonijas risinājumu, kas vienlaikus ļaus 

izmantot gan fiksētā, gan mobilā tīkla priekšrocības.

• Izstrādāsim un sāksim piedāvāt lietotājiem mobilo 

e-parakstu.

• Paplašināsim tīkla drošības risinājumus.

• Lai garantētu klienta biznesam nozīmīgu informācijas 

sistēmu uzturēšanu un vadību, kā arī pastāvīgu 

kvalitatīvu sistēmas servisa līmeni, attīstīsim datu centru 

tehnoloģiskās iespējas un apkalpošanu.

• Lai ekonomiskās lejupslīdes laikā uzņēmumiem 

piedāvātu risinājumus, kas sekmē darbības efektivitāti, 

attīstīsim vairākus jaunus ārpakalpojumus. Sāksim 

piedāvāt mūsdienīgus dokumentu vadības un biznesa 

procesu pārvaldības risinājumus, tajā skaitā dokumentu 

elektronisko arhīvu izveidi.
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Lattelecom atbalsta
projekti 2007. gadā

Datorspēle Uzcel Gaismas pili!

29. oktobrī ar Lattelecom atbalstu izdota jauna izglītojoša 

datorspēle Uzcel Gaismas pili! Tās galvenie varoņi ir 

modernizēti latviešu literatūras tēli un autori: Lāčplēsis, 

Princese, Rainis, Čaks un citi. Darbība notiek virtuālā 

Gaismas pilī – iecerētajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

ēkā. Datorspēle bez maksas pieejama portāla Apollo 

spēļu sadaļā http://netgames.apollo.lv.

Iespējamā misija

Ar Lattelecom atbalstu darbību sākusi Latvijā unikāla 

programma Iespējamā misija. Tā ir pirmā nacionāla 

mēroga korporatīvās sociālās atbildības iniciatīva 

izglītības jomā Latvijā. Programmas mērķis ir palīdzēt 

talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par 

iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem, lai 

sekmētu izglītības kā vērtības nostiprināšanos Latvijā.

Lattelecom atbalsta projektus, kas aptver pēc iespējas plašāku auditoriju. 

Mēs dodam priekšroku tiem projektiem, kas vērsti uz attīstību un 

jaunām idejām. Izprotot sabiedrības vajadzības, mūsu atbalsta politikas 

prioritātes ir kultūra, sports, izglītība un vides aizsardzība, taču tiek 

pieļauta iespēja atbalstīt projektus arī citās nozarēs.
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Atbalsts uzticības tālrunim

Ar Lattelecom atbalstu Ziemassvētku brīvdienu laikā 

bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 80 006 008 bija 

pieejams zvanītājiem visu diennakti. Ziemassvētkos 

kopumā piezvanīja 3276 bērni, un no šiem zvaniem 198 

gadījumos bērniem tika sniegtas psihologa konsultācijas. 

Svētku laikā bērni visvairāk pārdzīvoja vecāku šķiršanos 

un vienaldzību.

Biznesa grāmata Viņpus izrāviena

Ar Lattelecom atbalstu 20. septembrī pirmo reizi klajā 

nāca pasaules bestsellera uzņēmējdarbībā Žana Marī 

Dru un partneru sadarbībā tapušās grāmatas Viņpus 

izrāviena. Kā mainīt noteikumus tirgū tulkojums latviešu 

valodā. Grāmatas izdevums papildināts ar priekšvārdu 

par Lattelecom kā vienu no veiksmīgākajiem izrāviena 

principa realizētājiem Latvijas tirgū.

Jaunais Rīgas teātris –
biļešu rezervēšanas sistēma

Izmantojot tehnoloģisko kompetenci un sniedzot 

finansiālu atbalstu, Lattelecom Jaunajam Rīgas teātrim 

(JRT) izveidoja interneta biļešu rezervēšanas un 

izpirkšanas sistēmu. JRT biļešu rezervēšanas sistēma 

tapusi Lattelecom BPO, Lattelecom Technology un 

Datorikas institūta DIVI sadarbības rezultātā. JRT 

skatītājiem ir radīta iespēja rezervēt un nopirkt biļetes 

īpaši izveidotā Uzziņu dienesta 1188 interneta mājaslapas 

sadaļā www.biletes.1188.lv.

IT olimpiāde skolēniem
un studentiem

Lattelecom Technology sadarbībā ar partneriem – 

Hansabanku un Microsoft – rudenī organizēja IT 

olimpiādi, kuras mērķis ir padziļināt skolēnu un studentu 

interesi par programmēšanu, kā arī attīstīt prasmi strādāt 

komandā un apliecināt sevi. IT olimpiāde notika jau otro 

gadu pēc kārtas, un tajā piedalījās vairāk nekā

100 Latvijas skolu un augstskolu audzēkņi.
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konsolidētie 
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Sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu

pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai ES

Rīga, 2008. gada 7. februāris
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3VADĪBAS ZIŅOJUMS
Lattelecom koncerna gadagrāmata 2007

VADĪBAS ZIŅOJUMS

SIA Lattelecom valde sniedz vadības ziņojumu un koncerna konsolidēto finanšu pārskatu par Lattelecom koncerna (turpmāk tekstā – Lattelecom)
saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī.

PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
Lattelecom līdzīgi kā citu uzņēmumu darbības rādītājus būtiski ietekmēja inflācija – darbaspēka, komunālo pakalpojumu un energoresursu cenu kāpums –,
kas īpaši attiecas uz koncerna peļņu. Mazāki nekā plānots pērn bija ieņēmumi no IT pakalpojumiem, ko ietekmēja nozīmīgu pasūtījumu izpildes kavēšanās
valsts pārvaldē, un tas, ka Eiropas Savienības finansējums IT nozarei Latvijā tiek apgūts lēnāk nekā iepriekš plānots.

Viens no 2007. gada būtiskajiem notikumiem bija Lattelecom vadības un darbinieku iesniegtais priekšlikums par Lattelecom kapitāldaļu izpirkšanu, kuru
Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja 12. jūnijā, savukārt 20. augustā visas darījumā iesaistītās puses parakstīja nodomu protokolu. Apkopojot pasaules
vadošo privātā kapitāla fondu un komercbanku juridiski saistošos priekšlikumus par Lattelecom kapitāldaļu izpirkšanas un finansēšanas noteikumiem,
12. septembrī tika izvēlēts The Blackstone Group, kas ir lielākais ASV privātā kapitāla fonds, piedāvājums, kurā finansējumu nodrošinātu The Blackstone Group
un vairāku Latvijas banku konsorcijs. Plānots, ka lēmumu par Lattelecom kapitāldaļu pārdošanu pieņems Ministru kabinets Ivara Godmaņa vadībā, kas tika
apstiprināts 2007. gada 20. decembrī.

Koncerna darbības prioritātes 2007. gadā bija platjoslas interneta pieslēgumu skaita pieaugums un publiski pieejamo interneta piekļuves punktu skaita
palielināšana ar mērķi tālāk attīstīt interneta pakalpojumu infrastruktūru Latvijā, tādējādi atbalstot Latvijas ekonomisko attīstību. Lattelecom šajā gadā izde-
vās būtiski pārsniegt prognozēto platjoslas interneta pieslēgumu skaitu – gada nogalē pieslēgumu skaits sasniedza 151 tūkstoti. Visvairāk pieslēgumu
ierīkots Rīgā, Jūrmalā un Rīgas rajonā, savukārt citviet Latvijā Lattelecom interneta platjoslas piekļuves pakalpojumus visvairāk lieto abonenti Jelgavas,
Daugavpils un Liepājas rajonā.

Interneta piekļuves pakalpojumu popularitāti sekmējusi arī Lattelecom piedāvātā iespēja klientiem pašiem ierīkot pakalpojumu ar Interneta pieslēgšanas
paku, negaidot līniju tehniķi, un līdz ar to – nemaksājot arī par speciālista vizīti. 2007. gadā iespēju ierīkot piekļuvi interneta tīklam pašu spēkiem ar Lattelecom
Interneta pieslēgšanas paku izmantoja puse no jaunajiem interneta piekļuves pakalpojumu abonentiem. Turpretī 2006. gada nogalē internetu šādi ierīkoja
aptuveni 25% jauno abonentu.

Kopš 2007. gada aprīļa Lattelecom interneta platjoslas pakalpojumu abonentiem tiek piedāvāti digitālās televīzijas pakalpojumi, nodrošinot vairākus jaunus
interaktīvus papildpakalpojumus, tajā skaitā iespēju ierakstīt raidījumus un izmantot virtuālo videonomu. Lattelecom ir pirmais operators Baltijā un viens no
pirmajiem Eiropā, kas digitālo televīziju piedāvā MPEG4 formātā. Klientiem ir arī iespēja izvēlēties valodu gan televīzijas kanālu raidījumiem, gan subtitriem,
kā arī uzlikt atgādinājumus par raidījumiem, televizorā aplūkot raidījumu programmas un to aprakstus, meklēt raidījumus un izmantot drošības koda
atslēgu, lai bloķētu izvēlētos kanālus. Eiropas kontekstā šis pakalpojums ir inovatīvs, tādējādi apliecinot Lattelecom lomu inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā
Latvijā.

Savukārt balss telefonijas tirgū Lattelecom apgrozījums pērn turpināja samazināties – to noteica jau vairākus gadus vērojamā tirgus tendence, ka klienti
sarunām aizvien vairāk lieto mobilos tālruņus. Ņemot vērā to, ka Lattelecom nav iespēju strādāt mobilo pakalpojumu tirgū, paredzams, ka ieņēmumi no balss
pakalpojumiem turpinās samazināties arī turpmāk. Tomēr arī nākotnē Lattelecom nodrošinās balss telefonijas pakalpojumu augstu kvalitāti un attīstīs
jaunus pakalpojumus, optiskās šķiedras kabeļu pieslēgumus, izmantojot IP balss platformu un dažāda veida un tehnoloģiju platjoslas abonentu piekļuves
līnijas.

2007. gads koncernam bija nozīmīgs, strādājot ar korporatīvajiem klientiem, īpaši ar valsts un pašvaldību sektoru. Gada beigās Lattelecom noslēdza arī
vairākus būtiskus līgumus, kas tiks izpildīti 2008. gadā. Svarīgākie projekti ir Aizsardzības ministrijas, NATO Jūras novērošanas sistēmas projekts, interneta
piekļuves infrastruktūras nodrošināšana Latvijas bibliotēkām, IP datu pārraides tīkla risinājumu izveide, uzstādīšana un darbības nodrošināšana Latvijas
diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, līgums ar Lietuvas dzelzceļa kompāniju Lietuvos geležinkeliai par biznesa vadības sistēmas mySAP ieviešanu,
kā arī Lattelecom dalība Latvijas Republikas pasu projektā, izveidojot IT sistēmu datu apkopošanai biometrisko pasu ražošanai.

Turpinājām attīstīt bezvadu tehnoloģiju pakalpojumus. Gada beigās Lattelecom Wi-Fi bezvadu tīkls deva iespēju piekļūt interneta tīmeklim vairāk nekā
450 piekļuves punktos Rīgā un Latvijas lielākajās pilsētās. Rīgas apkārtnē ierīkotas arī pirmās bezvadu interneta WiMAX bāzes stacijas. Lattelecom klienti
2007. gadā Wi-Fi bezvadu interneta telpā pavadījuši aptuveni 430 tūkstošus stundu, kas ir gandrīz par 80% vairāk nekā 2006. gadā. Šāds pieaugums ir
saistīts gan ar portatīvo datoru popularitātes palielināšanos, gan arī ar Lattelecom Wi-Fi bāzes staciju tīkla paplašināšanos.

2007. gadā iezīmējās tendence, ka interneta tirgū ļoti strauji ienāca mobilo pakalpojumu sniedzēji, aktīvi ieguldot savu tīklu attīstībā, lai nodrošinātu mobilā
interneta piekļuves pakalpojumus visā Latvijā. Līdz ar to mobilo operatoru tirgus daļa aizvien pieaug, un Lattelecom nākas konkurēt ar tiem ne tikai balss
telefonijas pakalpojumu, bet arī interneta piekļuves pakalpojumu tirgū.

2007. gadā atvērti divi jauni Lattelecom mazumtirdzniecības veikali, kas pircējiem piedāvā iespēju testēt jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī saņemt
konsultācijas, palīdzot izvēlēties piemērotāko produktu vai pakalpojumu. Viens no veikaliem atvērts Rīgā, savukārt otrs – Valmierā, kas ir pirmais Lattelecom
veikals ārpus Latvijas galvaspilsētas. Kopumā 2007. gada nogalē darbojās pieci Lattelecom veikali.

Lattelecom ir aktīvi attīstījis arī satura biznesa virzienus. Apollo portāls kļuvis par vienu no līderiem Latvijas ziņu portālu vidū – ja 2007. gada sākumā portāla
unikālo apmeklētāju skaits bija 330 tūkstoši, tad gada nogalē tas sasniedza jau 550 tūkstošus. Stabilas līderpozīcijas Latvijā informatīvo pakalpojumu nozarē



ieņem zīmola 1188 pakalpojumi ar zīmolu 1188. Pērn īpaši audzis 1188 sniegto interaktīvo pakalpojumu skaits. Saskaņā ar pētījumu kompānijas Gemius
datiem, uzziņu dienestu mājas lapu konkurencē 1188 mājas lapa stabili ieņem 1. vietu. 2007. gadā katru mēnesi informāciju 1188 interneta mājas lapā mek-
lēja vidēji 340 tūkstoši unikālu lietotāju, kas ir par 12% vairāk nekā 2006. gadā, savukārt uzziņas WAP formātā ik dienu saņemtas 12 tūkstošus reižu.

Koncerna uzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija 2007. gadā realizējis nozīmīgus IT jomas izglītības projektus, kas galvenokārt saistīti ar Latvijas bibliotekāru
apmācību un e-apmācības pielietošanu.

2007. gada maijā apritēja gads kopš Lattelecom zīmola nomaiņas. Uzņēmuma Data serviss veiktais pētījums liecina, ka šī perioda laikā mainījies arī uzņē-
muma korporatīvais tēls, būtiski uzlabojoties Latvijas sabiedrības attieksmei pret Lattelecom un sasniedzot augstāko vērtējumu kopš 2002. gada, kad
uzņēmuma tēls tika pētīts pirmo reizi. Proti, gada laikā četras reizes palielinājies to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuru attieksme pret Lattelecom ir pozitīva vai
drīzāk pozitīva. Ja 2006. gada pavasarī pozitīvu vai drīzāk pozitīvu attieksmi pauduši 15% iedzīvotāju, tad pēc gada to skaits palielinājies līdz 61%.

DAĻU KAPITĀLS
2007. gada beigās Lattelecom pamatkapitāls bija LVL 146 079 000, kuru veido 146 079 000 pamatkapitāla daļu ar katras daļas vērtību LVL 1. Latvijas
Republikai pieder 74 498 000 pamatkapitāla daļu ar kopējo nominālvērtību LVL 74 498 000, sastādot aptuveni 51% no pamatkapitāla. A/S TILTS
Communications piederēja 71 581 000 daļu ar kopējo nominālvērtību LVL 71 581 000, kas veido aptuveni 49% no pamatkapitāla. A/S TILTS Communications
pastarpināti pieder uzņēmumam TeliaSonera AB.

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS
SIA Lattelecom pieder 23% no mobilo telekomunikāciju pakalpojumu operatora SIA Latvijas Mobilais Telefons pamatkapitāla.

Lattelecom pieder 100% pamatkapitāla SIA Citrus Solutions, kas izveidots 2005. gada 28. jūnijā, no Lattelecom atdalot Tīklu uzturēšanas daļu, kuras pamat-
darbība ir elektronisko sakaru tīklu būvniecība un uzturēšana.

Lattelecom pieder 100% pamatkapitāla SIA Lattelecom BPO, kas izveidots 2005. gada 11. jūlijā, no Lattelecom atdalot Kontaktu centra daļu, kuras pamat-
darbība ir biznesa procesu ārpakalpojumu un kontaktu centra pakalpojumu sniegšana.

Lattelecom pieder 100% pamatkapitāla SIA Lattelekom Sakaru Sistēmas, kuras pamatdarbība bija klientu telekomunikāciju iekārtu un ar informāciju saistītu
iekārtu pārdošana un uzturēšana. 2006. gadā tās biznesa aktivitātes tika novirzītas uz SIA Lattelecom Technology. 2007. gadā Lattelekom Sakaru Sistēmas
nav veicis saimniecisko darbību, un pašlaik tiek izvērtētas uzņēmuma turpmākās darbības iespējas.

Lattelecom pieder 100% pamatkapitāla SIA Lattelecom Technology, kura pamatdarbība ir informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana. Turklāt Lattelecom
pastarpināti pieder SIA Lattelecom Technology 100% piederoša meitas sabiedrība SIA Baltijas Datoru Akadēmija, kuras pamatdarbība ir IT apmācību pakalpo-
jumu sniegšana. 

Lattelecom kopā ar tā meitas sabiedrībām pieder 50% no pamatkapitāla a/s Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Tas ir vienīgais Latvijas Republikā reģistrētais slēg-
tais privātais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji.

FINANŠU REZULTĀTI
Informācija par Lattelecom darbības finanšu rezultātiem 2007. gadā sniegta finanšu apskatā no 11. līdz 12. lappusei, kas ir šī ziņojuma sastāvdaļa.

PRIEKŠLIKUMS PAR PEĻŅAS SADALI
Lattelecom valde ierosina izmaksāt dividendēs dalībniekiem visu 2007. gada sadalāmo peļņu LVL 41,159 miljonu apmērā.

IZMAIŅAS SABIEDRĪBAS PĀRVALDĒ UN STATŪTOS
2007. gadā izmaiņas Statūtos nav notikušas. 

2007. gada 7. decembrī SIA Lattelecom ārkārtas dalībnieku sapulce atkārtoti ievēlēja valdes locekļa amatā Ingrīdu Roni un Valdi Vancoviču ar 2007. gada
10. decembri. Dalībnieku sapulce nolēma nepagarināt valdes priekšsēdētāja Nila Melngaiļa pilnvaras. Līdz ar to SIA Lattelecom valde no 2007. gada
10. decembra darbojas nepilnā – 4 valdes locekļu sastāvā. Nils Melngailis turpina darbu uzņēmumā kā galvenais izpilddirektors.

PADOME
2007. gadā Lattelecom padomes locekļu pienākumus veica:
Gundars Strautmanis (padomes priekšsēdētājs), Jorgens Latte (Jörgen Gustav Valdemar Latte) – padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā no 2007. gada
3. maija, Ove Alms (Ove Lars Alm) – amatā no 2007. gada 3. maija, Jānis Dzanuškāns, Anders Gilders (Leif Anders Gylder) – amatā no 2007. gada 3. maija, Jānis
Grēviņš, Kārlis Krēsliņš, Bjorns Lindegrens (Björn Gustaf Hugo Lindegren) – amatā no 2007. gada 3. maija, Arno Pjatkins, Joakims Sundstroms (Joakim Rolf
Sundström) – amatā no 2007. gada 3. maija, Inga Spriņķe.
2007. gada 3. maijā Padomes locekļa amatu atstāja:
Ēriks Halbergs (Erik Sverker Reinhold Teodor Hallberg) (padomes priekšsēdētāja vietnieks), Bengts Andersons (Bengt Einar Andersson), Morgans Ekbergs (Sune
Sven Morgan Ekberg), Ulfs Nasbergs (Ulf Anders Nasberg), Mats Salomonsons (Mats Göran Salomonsson).

Papildu informācija par Lattelecom padomes locekļiem ietverta 8. un 9. lappusē.
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VALDE
2007. gadā Lattelecom valdes locekļu pienākumus veica:
Nils Melngailis (valdes priekšsēdētājs) – līdz 2007. gada 9. decembrim, Juris Gulbis, Jānis Ligers, Ingrīda Rone un Valdis Vancovičs.

Informācija par Lattelecom valdes locekļiem ietverta 10. lappusē.

UZRĀDĀMĀ IEINTERESĒTĪBA
Lattelecom valdes locekļiem un viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošajām sabiedrībām nepieder daļas Lattelecom vai tā meitas sabiedrībās.
Valdes locekļiem nav ieinteresētības ar Lattelecom darbību saistītajos līgumos vai vienošanās.

VALDES ATBILDĪBA PAR GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par koncerna un mātes sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem patiesi jāatspoguļo sabiedrības finanšu stāvoklis
pārskata gada beigās, darbības rezultāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

Valde apstiprina, ka 2007. gada finanšu pārskatu no 13. līdz 36. lappusei sagatavošanā tika konsekventi izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites
metodes, kā arī tika izdarīti piesardzīgi vērtējumi un prognozes. Valde apstiprina, ka tika ievēroti starptautiskie finanšu pārskatu standarti un Latvijas likumi
un finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas koncepciju.

Valde ir atbildīga par atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un pasākumu veikšanu, lai saglabātu sabiedrības līdzekļus, atklātu un novērstu krāpšanu un citas
neatbilstības.

Dalībnieku sapulces lēmums par gada pārskata apstiprināšanu pats par sevi neatbrīvo valdes un padomes locekļus no atbildības par viņu rīcību attiecīgajā
pārskata gadā.

NOZARES REGULĒŠANA
2007. gada maijā Saeima pieņēma grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kuri:
• noteica datu saglabāšanu un to nodošanu izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai

(tika ieviesta ES direktīva 2006/24/EK);
• noteica Ministru kabinetam izveidot Universālā pakalpojuma (turpmāk tekstā – UP) finansēšanas un kompensācijas mehānismu, paredzot, ka līdz

tam UP saistību izpildes radītos zaudējumus kompensē no valsts budžeta;
• noteica, ka Elektronisko sakaru direkcija ar 2008. gada 1. janvāri pārraudzīs elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Regulators) 2007. gadā turpināja vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus analīzi,
lai noskaidrotu, vai minētajos tirgos konkurence ir efektīva, kā arī noteiktu komersantus ar būtisku ietekmi un piemērotu tiem speciālas prasības.

Papildus jau 2006. gadā atzītajai būtiskajai ietekmei trijos starpsavienojumu vairumtirdzniecības tirgos, Regulators 2007. gadā atzina, ka Lattelecom ir būtiska
ietekme vēl trijos citos vairumtirdzniecības tirgos (atsaistīta piekļuve abonentlīnijām, platjoslas piekļuves vairumtirdzniecībā un nomāto līniju gala posmu
vairumtirdzniecībā) un septiņos mazumtirdzniecības tirgos (pieslēgumi publiskajam fiksētajam tālruņu tīklam fiziskām un juridiskām personām, starp-
tautiskie balss telefonijas pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām, vietējie/iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām
un nomāto līniju minimālās kopas pakalpojumi). Analizējot nomāto līniju maģistrālo posmu vairumtirdzniecības tirgu, Regulators atzina, ka konkurence ir
pietiekama un šajā tirgū nav komersanta ar būtisku ietekmi, turklāt nav nepieciešams piemērot īpašu ex ante jeb prognozējošo regulēšanu.

Ņemot vērā 2007. gadā atzīto būtisko ietekmi vairumtirdzniecības tirgos, ar 2007. gada 1. jūliju tika piemērotas speciālas regulēšanas prasības: nodrošināt
noteiktu pakalpojumu sniegšanu, publicēt pamatpiedāvājumus ar lēmumos noteiktajiem pakalpojumiem, veikt atsevišķu darbības uzskaiti un aprēķināt
noteiktu pakalpojumu izmaksas, kā arī tuvināt tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

Savukārt pēc 2007. gadā atzītās būtiskās ietekmes mazumtirdzniecības tirgos ar 2007. gada 1. jūliju piemērotas speciālas regulēšanas prasības: nodrošināt
operatora izvēles un operatora iepriekšējās izvēles pakalpojumus, publicēt nomāto līniju minimālās kopas pamatpiedāvājumu, ievērot pakalpojumu
izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, iesniegt Komisijai ziņojumu par izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu, ievērot tarifu aprēķināšanas
metodiku un tuvināt tarifus izmaksām.

2007. gadā Lattelecom noslēdza vienu platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības līgumu un vienu jaunu starpsavienojumu līgumu par elektronisko sakaru tīklu
savienošanu. 2007. gada beigās Lattelecom bija noslēgti 22 starpsavienojumu līgumi.

Atbilstoši Komisijas noteiktajām saistībām fiksēto un mobilo elektronisko sakaru tīklu operatori turpināja nodrošināt numuru saglabāšanas pakalpojumu,
kas, mainot sakaru operatoru, ļauj abonentiem saglabāt savu tālruņa numuru. 2007. gadā Lattelecom kā pakalpojumu sniedzēju izvēlējās vairāk nekā 1100
citu operatoru abonentu, savukārt apmēram 4500 Lattelecom bijušie abonenti izvēlējās citu pakalpojumu sniedzēju.

Lattelecom 2007. gadā pildīja UP sniedzēja saistības, nodrošinot pieslēguma ierīkošanu tālruņu tīklam visiem lietotājiem, kas to vēlas, sniedzot esošajiem
abonentiem balss telefonijas pakalpojumus un datu pārraidi no 9 600 Kbit/s, nodrošinot piekļuvi visaptverošam tālruņu abonentu sarakstam un vis-
aptverošam tālruņa uzziņu dienestam, kā arī nodrošinot taksofonu pakalpojumus.
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Taksofonu uzturēšana un darbības nodrošināšana Lattelecom rada būtiskus zaudējumus, tāpēc Regulators 2007. gadā atļāva samazināt kopējo taksofonu
skaitu par 161 vienību jeb 4,4%. 2007. gada decembra beigās Regulators pieņēma lēmumu pagarināt Lattelecom UP nodrošināšanas saistības arī 2008. gadā.

Tāpat kā iepriekš, arī 2007. gadā valstī netika izveidots mehānisms UP finansēšanai un kompensācijai. Likumdošana šādā gadījumā paredz, ka UP saistību
izpildes radītie zaudējumi ir jākompensē no valsts budžeta līdzekļiem. Neatrisinot UP finansēšanu, ir apdraudēta elektronisko sakaru pakalpojumu
nodrošināšana un pieejamība galalietotājiem nākotnē, it īpaši laukos un mazapdzīvotās vietās.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto pāreju uz astoņciparu numerāciju, 2007. gadā tika turpinātas darbības, kas nodrošina Lattelecom
publiskā tālruņu tīkla darbību ar astoņciparu numerāciju. Pāreja uz astoņciparu numerāciju pilnībā jāpabeidz līdz 2008. gada 1. augustam, savukārt 800 un
900 numuru pāreja notiks 2008. gada 1. februārī.

RISKU VADĪBA
Lattelecom un tā meitas uzņēmumos integrēti ar biznesa mērķu plānošanu darbojas sistemātisks un visaptverošs risku vadības un ziņošanas process ar
mērķi regulāri, savlaicīgi un kvalitatīvi informēt par riskiem, kas saistīti ar koncerna uzņēmumu biznesu un iekšējiem procesiem un ir atbalsts, pieņemot
lēmumus.

Riski tiek pārskatīti divas reizes gadā visās uzņēmuma struktūrvienībās un meitasuzņēmumos, pielietojot vienotu risku noteikšanas, analīzes un novērtēšanas
metodiku un piemērojot vienotus risku vadības principus, kuru pamatā ir vienota izpratne un attieksme pret riskiem, regulāra risku uzraudzība un ziņošana
par progresu. Riski tiek noteikti saistībā ar biznesa mērķiem, izvērtējot dažādas risku jomas – tirgu un konkurentus, likumdošanas un regulējošo vidi, per-
sonāla, telekomunikāciju tīkla, informācijas un IT infrastruktūras resursus, produktus un pakalpojumus, klientus un piegādātājus, aktīvu drošību u. c. Izvēloties
risku kontroles pasākumus, tiek ņemts vērā nepieciešamo ieguldījumu samērīgums ar to sagaidāmo efektivitāti. Nodrošinoties pret dažādu risku radītiem
iespējamiem zaudējumiem, plaši pielietots risku kontroles pasākums ir riska objekta apdrošināšana. Pašlaik Lattelecom un tā meitasuzņēmumos ir
nodrošināts apdrošināšanas segums tādās jomās kā īpašumu, uzņēmējdarbības pārtraukuma, civiltiesiskās atbildības un darbinieku apdrošināšana.

Finanšu risku vadība izklāstīta finanšu pārskatu piezīmē Nr. 23 „Finanšu risku vadība”.

BŪTISKI NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Lattelecom finanšu stāvokļa raksturojumu par pārskata gadu, kas tika noslēgts
2007. gada 31. decembrī.

KONCERNA TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
2007. gads bija nozīmīgs ar to, ka mobilo pakalpojumu sniedzēji ļoti strauji ienāca interneta piekļuves pakalpojumu tirgū, un šī tendence turpināsies arī nāka-
majā gadā: Lattelecom būs jākonkurē ar mobilo sakaru operatoriem ne tikai balss pakalpojumu, bet arī interneta piekļuves pakalpojumu tirgū. Tādējādi
koncerna turpmākā attīstība būs saistīta ar interneta pakalpojumu attīstību, stratēģisku nozīmi īpaši piešķirot mazāk apdzīvotajām Latvijas teritorijām.

Klientu līdzšinējais pieprasījums pēc Lattelecom pakalpojuma Mājas komplekts apstiprina tendenci, ka klienti aizvien biežāk izvēlēsies saņemt tālruņa, inter-
neta un televīzijas pakalpojumus no viena piegādātāja. Tiks turpināts attīstīt arī 2007. gadā ieviesto Mājas komplekts sastāvdaļu – Lattelecom TV –, izstrādājot
jaunus papildpakalpojumus un piedāvājot šo iespēju arvien plašākam iedzīvotāju lokam.

Lai uzlabotu piekļuves iespējas interneta tīklam attālākās valsts teritorijās, viena no Lattelecom 2008. gada prioritātēm būs ieguldījumi tīkla infrastruktūras
attīstībā un tā kvalitātes uzlabošanā. Plānots paplašināt ADSL tīkla kapacitāti un pārklājumu, kā arī izvērst bezvadu WiMAX tīklu Rīgas rajonā un ap Latvijas
lielākajām pilsētām. Jauno objektu segmentā tiek plānota galvenokārt optiskā kabeļu tīkla izbūve līdz objektam vai – daudzos gadījumos – arī līdz tīkla
pieslēguma punktam.

Īpaša uzmanība tiks veltīta korporatīvajiem klientiem, jo šajā segmentā attīstība iepriekšējos gados notikusi ļoti strauji, un rodas riski, ka pieprasījums
pārsniegs tīkla jaudas, tāpēc šajā jomā nepieciešamas atbilstošas investīcijas.

Lai platjoslas interneta piekļuves pakalpojumus padarītu vēl pieejamākus plašākam iedzīvotāju lokam, 2008. gadā īpaša vērība būtu jāpievērš, tā dēvētās,
pēdējās jūdzes pakalpojuma nodrošināšanai, tas ir, pieslēgumu ierīkošanai no tīkla sadales līdz mājsaimniecībai. Lattelecom attīstīs un paplašinās sadales
tīklu vietās, kur to iespējams ierīkot un kur tas ir ekonomiski pamatoti. Taču ir būtiski arī piesaistītos Eiropas Savienības līdzekļus fokusēt tīkla pieslēguma
nodrošināšanai līdz mājsaimniecībām. Tas ir būtiski interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai attālākajās vietās, kur interneta pakalpojumu
sniedzējiem izbūvēt tīklu pakalpojuma nodrošināšanai ir ekonomiski neizdevīgi, bet abonenti nav gatavi segt tīkla izbūves izmaksas.

Uzņēmuma turpmākās izaugsmes nodrošināšanai nepieciešams attīstīt papildu pakalpojumus un apgūt jaunus tirgus. Stratēģiski perspektīvi darbības
virzieni būtu darbība mobilo sakaru tirgū un darbība starptautiskajā tirgū, kas pašreizējā Latvijas ekonomiskajā situācijā palīdzētu uzņēmumam diversi-
ficēt riskus citos tirgos. Lattelecom turpinās izvērtēt iespējas šajos tirgos organiski attīstīt biznesu vai iegādāties citus uzņēmumus, vai arī izveidot
kopuzņēmumus.

Lattelecom darbību starptautiskajā tirgū plāno izvērst, attīstot IT, biznesa procesu ārpakalpojumu un datu pārraides risinājumu eksportu uz Ziemeļeiropu
un Krieviju, kas varētu palīdzēt samazināt Latvijas Republikas tekošo kontu deficītu. Papildus 2008. gadā situāciju ietekmēs darba spēka izmaksas un inflā-
cija, atstājot iespaidu uz korporatīvo risinājumu eksportu. Taču var prognozēt, ka Lattelecom izmaksas un kvalitātes priekšrocības saglabāsies arī turpmākos
gadus, tāpēc tiks meklēts noieta tirgus Ziemeļeiropā un citur pasaulē.

6VADĪBAS ZIŅOJUMS
Lattelecom koncerna gadagrāmata 2007



Koncerna turpmāko attīstību ietekmēs arī lēmuma pieņemšana par koncerna īpašnieku struktūru. Tā kā līdz šī lēmuma pieņemšanai uzņēmums darbojas
pie neskaidriem nosacījumiem, neizbēgami rodas vairāki juridiski un komerciāli riski. Īpaši jāuzsver riski, kas saistīti ar Lattelecom kreditoru uzticības
saglabāšanu; darbinieku noturēšanu un jaunu darbinieku piesaisti, personāla plānošanu, personāla slodzes un efektivitātes adekvātu nodrošināšanu, ņemot
vērā pastāvošo neskaidrību par sabiedrības pārvaldi un stratēģiju; riski, kas saistīti ar pakalpojumu un produktu pārdošanas plānu izpildi, saistot tos ar iespē-
jamo klientu uzticības pazemināšanos Lattelecom kā stabilam un prognozējamam pakalpojumu sniedzējam.

REVIDENTI
No 13. līdz 36. lappusei ietverto finanšu pārskatu revīziju veica revidentu firma SIA Ernst & Young Baltic atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un starp-
tautiskajiem revīzijas standartiem.

SIA Lattelecom Valdes vārdā
Valdes priekšsēdētāja vietnieks Galvenais izpilddirektors

Juris Gulbis Nils Melngailis

Rīgā, 2008. gada 7. februārī
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PADOME

Gundars Strautmanis ir Lattelecom Padomes priekšsēdētājs kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ir bijis Lattelekom Direktoru padomes loceklis un prezidents kopš
uzņēmuma dibināšanas. G. Strautmanis ir habilitētais inženierzinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Latvijas Darba devēju konfederācijas
padomes loceklis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis, Starptautiskās
Telekomunikāciju akadēmijas akadēmiķis.

Ēriks Sverkers Reinholds Teodors Halbergs (Erik Sverker Reinhold Teodor Hallberg) bija Lattelecom Padomes loceklis no 2004. gada 10. decembra līdz 2007. gada
3. maijam. Viņš bija arī Padomes priekšsēdētāja vietnieks. No 2003. gada viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. No 2007. gada Ē.Halbergs ir
TeliaSonera vecākais viceprezidents un Platjoslas pakalpojumu tirgus daļas Zviedrijā vadītājs. No 2003. līdz 2006. gadam viņš bija TeliaSonera AB vecākais viceprezi-
dents un Baltijas reģiona tirgus vadītājs. 2002. gadā viņš vadīja Telia Mobile AB darbību Somijā, kā arī ieņēma Telia Mobile AB viceprezidenta un Partner Services Nordic
vadītāja amatu. No 1981. līdz 1999. gadam Ē. Halbergs ieņēma vairākus amatus starptautisko IT, telekomunikāciju un finanšu sektorā un laikā no 1999. līdz
2000. gadam ieņēma vairākus vadošus amatus Telia Mobile AB.

Jorgens Gustavs Valdemārs Latte (Jörgen Gustav Valdemar Latte) ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. J. Latte ieņem Galvenā finanšu direktora amatu
TeliaSonera Platjoslas pakalpojumu biznesa nozarē. J. Latte telekomunikāciju nozarē strādā kopš 1992. gada un ir ieņēmis izpilddirektora un galvenā finanšu direktora
amatus. J. Latte ir arī TEO LT Padomes loceklis, AS Eesti Telekom Padomes loceklis un dažu citu TeliaSonera grupai piederošu meitasuzņēmumu padomes loceklis.

Ove Lars Alms (Ove Lars Alm) ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. O. Alms ieņem Vecākā viceprezidenta un galvenā tehniskā direktora ama-
tus TeliaSonera Platjoslas pakalpojumu biznesa nozarē. Viņš ir Produktu un produkcijas nodaļas vadītājs atbildīgs par produktu attīstību, tīkliem un informāciju
tehnoloģijām. O. Alms strādā TeliaSonera grupā kopš 1988. gada. O. Alms ir TEO LT padomes loceklis un dažu citu TeliaSonera grupai piederošu meitasuzņē-
mumu padomes loceklis.

Bengts Einars Andersons (Bengt Einar Andersson) bija Lattelecom Padomes loceklis no 2005. gada 25. aprīļa līdz 2007. gada 3. maijam. 2007. gada jūnijā
B. Andersons atstāja darbu TeliaSonera sakarā ar došanos pensijā. B. Andersons ieņēma TeliaSonera AB Norvēģijas, Dānijas un Baltijas valstu peļņas centra
viceprezidenta un personāla daļas vadītāja amatus. B. Andersons personāla jomā ir nostrādājis vairāk nekā 20 gadus, lielākoties ieņemot personāla vadītāja un
direktora amatus Telia korporācijā Zviedrijā.

Jānis Dzanuškāns ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2006. gada 2. maija. Viņš ir arī Aizsardzības ministra padomnieks juridiskajos jautājumos un biroja vadītājs.
Līdz tam J. Dzanuškāns bija Ministru prezidenta padomnieks juridiskos jautājumos un biroja vadītājs.

Sune Svens Morgans Ekbergs (Sune Sven Morgan Ekberg) bija Lattelecom Padomes loceklis no 2004. gada 10. decembra līdz 2007. gada 3. maijam. 2007. gada
oktobrī M. Ekbergs atstāja darbu TeliaSonera sakarā ar došanos pensijā. No 2004. gada 1. decembra M. Ekbergs ieņēma vecākā viceprezidenta un mārketinga
un tehnoloģijas daļas vadītāja amatu Norvēģijas, Dānijas un Baltijas valstu peļņas centrā. Telekomunikāciju nozarē M. Ekbergs ir strādājis kopš 1964. gada gan
Zviedrijā, gan arī ārvalstīs. Viņa atbildības sfērā ietilpa tehnoloģiju un mārketinga vadība. M. Ekbergs ir bijis arī vairāku padomju loceklis Zviedrijā, Eiropā un
Amerikas Savienotajās Valstīs.

Leifs Anders Gilders (Leif Anders Gylder) ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. A. Gilders ieņem viceprezidenta amatu TeliaSonera AB Platjoslas
pakalpojumu biznesa nozarē. A. Gilders ir ieņēmis vairākus vadošus amatus TeliaSonera grupā kopš 1983. gada. A. Gilders ir arī TEO LT padomes loceklis un AS
Eesti Telekom padomes loceklis.

Jānis Grēviņš ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa
amatu. Kopš 2003. gada aprīļa J. Grēviņš ir Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas direktors. Viņš lasa lekcijas un pēta mūsdienu informācijas
tehnoloģiju attīstību un moderno saziņas līdzekļu nozīmi projektu vadīšanā. No 1998. gada līdz 2003. gadam J. Grēviņš izstrādāja doktora disertāciju un strādāja
par projektu koordinatoru ASV Ņujorkas štata universitātes Buffalo Vadības fakultātē.

Kārlis Krēsliņš ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa
amatu. K. Krēsliņš ir Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors informācijas tehnoloģiju jomā. Kopš 2005. gada novembra ir EMBA programmas direk-
tors, piedalījies starptautiskos pētniecības projektos, ir uzstājies ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autors. No 1993.
līdz 1997. gadam viņš izstrādāja doktora disertāciju un vadīja seminārus Apvienotās Karalistes Lafboro (Loughborough) universitātes Informācijas nodaļā.

Bjorns Gustavs Hugo Lindegrens (Björn Gustaf Hugo Lindegren) ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. B.Lindegrens ieņem Juridiskās daļas
direktora amatu TeliaSonera Platjoslas pakalpojumu biznesa nozarē. B. Lindegrens ir ieņēmis juriskonsulta amatu TeliaSonera grupā kopš 1986. gada.
B. Lindegrens ir TEO LT padomes loceklis un dažu citu TeliaSonera grupai piederošu meitasuzņēmumu padomes loceklis.

Ulfs Nasbergs (Ulf Anders Näsberg) bija Lattelecom Padomes loceklis no 2006. gada 16. janvāra līdz 2007. gada 3. maijam. No 2003. gada 1. decembra viņš ir
Biznesa uzraudzības un stratēģijas daļas direktors TeliaSonera AB Norvēģijas, Dānijas un Baltijas valstu peļņas centrā. U. Nasbergs telekomunikāciju nozarē ir
nostrādājis vairāk nekā 15 gadus, lielākoties ieņemot finanšu un informāciju tehnoloģiju vadītāja/direktora amatus TeliaSonera grupā.

Arno Pjatkins ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2005. gada 25. aprīļa. Viņš ir atsācis pildīt Tautas partijas preses sekretāra pienākumus. No 2004. gada decem-
bra līdz 2007. gada decembrim A. Pjatkins bija Ministru prezidenta padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos. Līdz 2000. gadam pildīja SIA AR Santa mediju
direktora pienākumus, bet līdz 1995. gadam strādāja žurnālā Rīgas Laiks.
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Mats Gorans Salomonsons (Mats Göran Salomonsson) bija Lattelecom Padomes loceklis no 2004. gada 10. decembra līdz 2007. gada 3. maijam. Iepriekš no
2004. gada marta viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. No 2007. gada janvāra M. Salomonsons ir galvenais finanšu direktors Mobilo
pakalpojumu biznesa nozarē TeliaSonera grupā. Laika posmā no 2003. līdz 2006. gadam viņš bija TeliaSonera AB galvenais finanšu direktors Norvēģijā, Dānijā
un Baltijas valstīs. 2002. gadā viņš bija Telia Mobile AB galvenais finanšu direktors. 2001.–2002. gadā M. Salomonsons bija Telia Mobile viceprezidents un mār-
ketinga un pārdošanas reģionālais vadītājs Zviedrijā. No 1996. līdz 2001. gadam viņš bija Telia Nära AB Zviedrijā galvenais finanšu direktors, vēlāk – izpilddirektors.
No 1973. līdz 1995. gadam M. Salomonsons ieņēma finanšu un kompānijas vadības amatus vairākās starptautiskās kompānijās gan Zviedrijā, gan ārvalstīs.

Inga Spriņķe ir Lattelecom Padomes locekle kopš 2006. gada 1. decembra. Viņa ir Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos.
Pirms tam strādājusi par labklājības un ekonomikas ministru sabiedrisko attiecību konsultanti, kā arī vadījusi sabiedrisko attiecību projektus privātajās institū-
cijās. Specializējusies organizāciju kultūras un iekšējās komunikācijas jautājumos.

Joakims Rolfs Sundstroms (Joakim Rolf Sundström) ir Lattelecom Padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. J. Sundstroms ieņem biznesa uzraudzības viceprezi-
denta amatu TeliaSonera Platjoslas pakalpojumu biznesa nozarē. J. Sundstroms telekomunikāciju nozarē strādā kopš 1983. gada gan Zviedrijā, gan ārvalstīs,
ieņemot dažādus finanšu vadības amatus. J. Sundstroms arī ir TEO LT padomes loceklis un dažu citu TeliaSonera grupai piederošu meitasuzņēmumu padomes
loceklis.
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VALDE

Nils Melngailis ir Lattelecom galvenais izpilddirektors un no 2004. gada līdz 2007. gada 9. decembrim pildīja valdes priekšsēdētāja pienākumus. Pirms tam viņš
bija atbildīgs par biznesa informāciju Eiropā, Tuvajos austrumos un Āfrikā, kā arī bija Ziemeļvalstu biznesa vienības pārvaldes loceklis firmā IBM.  Laikā no 1993.
līdz 2000. gadam viņš ieņēma vadošus amatus kā partneris firmā Coopers & Lybrand un pēc tam PricewaterhouseCoopers. Viņš darbojies kā stratēģiskās
apvienošanās un iepirkumu komandas loceklis Londonā, kā PricewaterhouseCoopers vecākais partneris Baltijas valstīs, kā arī minētās firmas
Viduseiropas menedžmenta komandas loceklis.

Juris Gulbis ir Lattelecom Valdes loceklis un Valdes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2007. gada 1.janvāra. Viņš ieņem arī galvenā finanšu direktora amatu. Pirms
tam J. Gulbis ieņēma Valdes locekļa un Galvenā izpilddirektora amatu uzņēmumā S.P.I. Group SA Ženēvā, Šveicē. Bija atbildīgs par visiem ikdienas vadības aspek-
tiem un S.P.I. Group stratēģiskās attīstības priekšlikumiem, jaunu produktu izstrādi un ieviešanu. Laikā no 2003. līdz 2005. gadam viņš ieņēma S.P.I. Spirits (Cyprus)
Limited prezidenta amatu. Laika posmā no 1999. līdz 2003. gadam viņš ieņēma vadošus amatus a/s Latvijas balzams un a/s Ave Lat Grupa.

Jānis Ligers ir Lattelecom Valdes loceklis no 2005. gada 9. septembra. Viņš ieņem arī komercdirektora vietas izpildītāja amatu. Darba pieredze jau astoņus gadus
saistās ar Lattelecom. Iepriekš viņš vadījis interneta un datu pakalpojumu, jaunu biznesa virzienu attīstību, kā arī kopējo Lattelecom pakalpojumu attīstību.

Ingrīda Rone ir Lattelecom Valdes locekle no 2004. gada 10. decembra. Atkārtoti ievēlēta Valdes locekļa amatā ar 2007.gada 10.decembrī. Viņa ieņem Personāla
vadības direktores amatu. I. Rone ir Personāla vadības asociācijas valdes locekle. Iepriekšējo gadu profesionālā darbība ir saistīta ar personāla vadību. Viņa ir
ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijas zinātnēs un maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa vadības augstskolā. Iepriekš viņa
ieņēma Personāla vadītājas amatu a/s Laima un a/s Staburadze, kā arī SIA Pepsi Cola General Bottlers Latvia.

Valdis Vancovičs ir Lattelecom Valdes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra.  Atkārtoti ievēlēts Valdes locekļa amatā ar 2007. gada 10. decembri. Viņš ieņem
arī Tīkla direktora amatu. Telekomunikāciju nozarē strādā kopš 1992. gada, bet Lattelecom kopš 1994. gada beigām. Ieguvis daudzkanālu pārraides sistēmu
inženiera kvalifikāciju, inženierzinātņu maģistra grādu telekomunikācijās, kā arī izgājis telekomunikāciju vadības apmācības kursu Lielbritānijā gada garumā. Ar
izcilību pabeidzis biznesa vadības maģistra izglītību Slovēnijā. Lattelecom strādājis starptautisko telekomunikāciju pakalpojumu jomā, piedalījies kredīt -
uzraudzības organizēšanā, trīs gadus vadījis starpoperatoru biznesu un vairumtirdzniecību, kopš 2004. gada vada Tīkla dienestu. Līdz apstiprināšanai Lattelecom
Valdē  pildījis SIA Latvijas Mobilais Telefons Padomes locekļa pienākumus. Kopš 1998. gada regulāri uzstājies telekomunikāciju nozares jautājumiem veltītās
konferencēs Eiropā un ārpus tās robežām.
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FINANŠU APSKATS1

Ievads
Latvijas ekonomikā 2007. gadā bija vērojamas izaugsmes tempa pakāpeniska palēninājuma un stabilizācijas pirmās pazīmes, vienlaikus saglabājoties
augstas inflācijas inercei. Analītiķi 2007. gada kopējo IKP pieaugumu prognozē 10-11% apmērā (2006. gadā – 11,9%). 2007. gada 12 mēnešu vidējais patēriņa
cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 10,1% (2006. gadā šis rādītājs bija 6,5%). Savukārt gada inflācija 2007. gadā Latvijā
bija 14,1%. Inflāciju ietekmēja visi ar nekustamo īpašumu un biroju uzturēšanu saistītie pakalpojumi un preces, kā arī cenas strauji pieauga lielākajai daļai
pakalpojumu. Lielākā pazeminošā ietekme uz vidējo cenu līmeni bija telekomunikāciju pakalpojumiem, kas gada laikā kļuva lētāki vidēji par 6%, kā arī
cenas kritās TV un datortehnikai.

Ieņēmumi
Lattelecom koncerna ieņēmumi 2007. gadā bija LVL 148,5 miljoni, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bija par LVL 4,8 miljoniem jeb 3,4% vairāk. Lai gan
iedzīvotāji arvien vairāk izmanto mobilos telekomunikāciju pakalpojumus, 2007. gadā ir izdevies telekomunikāciju pakalpojumu ieņēmumus saglabāt
2006. gada līmenī. Lielākais samazinājums bija ieņēmumos no zvaniem uz mobilajiem tīkliem un vietējām sarunām, ko kompensē datu un interneta
pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par LVL 6,04 miljoniem jeb 22%. Ieņēmumi no saistītajiem pakalpojumiem (skatīt Finanšu pārskata 1. piezīmi) ir pieau-
guši par LVL 5,3 miljoniem jeb 21%, kas pamatā skaidrojams ar IT pakalpojumu un būvniecības pakalpojumu ieņēmumu pieaugumu attiecīgi par LVL 2,98
miljoniem un LVL 1,6 miljoniem.

Ieņēmumi
LVL (milj.)

Darbības rezultāti
Neskatoties uz izmaksu pieaugumu inflācijas rezultātā un sīvo konkurenci IT&T nozarē, EBITDA2 peļņas rādītājs 2007. gadā Lattelecom koncernam bija LVL 56
miljoni (2006. gadā – LVL 58,9 miljoni) un EBITDA peļņas normu izdevies noturēt 36% līmenī, kas ir par 4% mazāk kā 2006. gadā.
Personāla izmaksu palielinājums par LVL 5,2 miljoniem 2007. gadā saistīts ar 2007. gada sākumā un gada laikā veikto algu pārskatu.

Apgrozījuma pieaugums, apakšuzņēmēju un citu pakalpojumu cenu kāpums bija arī galvenais iemesls darbības izmaksu pieaugumam 2007. gadā.

Lattelecom koncerna peļņa no saimnieciskās darbības3 2007. gadā bija LVL 27,4 miljoni (2006. gadā peļņa bija LVL 29,2 miljoni).

Finanšu ieņēmumi un izmaksas
2007. gadā koncerna neto finanšu rezultāts bija LVL 356 tūkstoši peļņa (2006. gadā – LVL 298 tūkstoši peļņa). Šāds rezultāts sasniegts, jo vidējais kredītu
apjoms, salīdzinot ar 2006. gadu, bijis uz pusi mazāks, naudas līdzekļu atlikums bijis lielāks un vidējā depozīta procentu likme gadā bija augstāka, kas skaidro-
jams ar vispārējām procentu likmju svārstībām finanšu tirgū.

Asociētās sabiedrības finanšu rezultāti
2007. gadā Lattelecom asociētā sabiedrība SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) turpināja sekmīgi strādāt. Pārskata gadā Lattelecom peļņas daļa no 23% ie gul -
dījuma LMT kapitālā pieauga par 5% salīdzinājumā ar 2006. gadu un sasniedza LVL 14,6 miljonus (2006. gadā – LVL 13,868 miljoni).

Nodokļi
Lattelecom koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. 2007. gadā dažādos nodokļos naudas izteiksmē tika samaksāti LVL 34,6 miljoni
(2006. gadā – LVL 32 miljoni), tajā skaitā LVL 8,8 miljoni, kas ieturēti no darbiniekiem aprēķinātām summām (2006. gadā – LVL 7,5 miljoni).
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1 Visi skaitļi un komentāri attiecas uz Lattelecom koncerna konsolidētajiem rezultātiem, ja nav norādīts citādi
2 EBITDA (peļņa no saimnieciskās darbības pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un zaudējumiem no pamatlīdzekļu izslēgšanas) šeit ir minēta kā teleko-

munikāciju nozarē un investoru vidē plaši lietots rādītājs, lai gan tas nav vispārpieņemts grāmatvedības termins un to nevajadzētu skaidrot kā alternatīvu darbības peļņai un

naudas plūsmai
3 Peļņa no saimnieciskās darbības – peļņa pirms procentiem, nodokļiem un ieņēmumiem no līdzdalības asociētajās sabiedrībās



Gada peļņa
2007. gadā Lattelecom koncerna peļņa bija LVL 38,1 miljons, kas ir par 2,4% mazāka par iepriekšējā gada rezultātu (2006. gadā – LVL 39 miljoni). Kapitāla atdeve
2007. gadā bija 19,7% (2006. gadā – 20,4%). Patreizējā ekonomiskajā, politiskajā un tirgus vidē Lattelecom koncerna darbības rezultāti ir uzskatāmi par veiksmīgiem.

Peļņa
LVL (milj.)

Meitassabiedrības
Koncerna sastāvs 2007. gadā palicis nemainīgs.
2007. gada Lattelecom meitassabiedrību darbības rezultāti:

Meitassabiedrības Ieņēmumi Peļņa
LVL ’000 LVL ’000

SIA Citrus Solutions 22 075 1 320
SIA Lattelecom BPO 8 609 1 283
SIA Lattelecom Technology 24 199 (8)
SIA Baltijas Datoru Akadēmija* 1 012 157

*Baltijas Datoru Akadēmija ir 100% Lattelecom Technology meitassabiedrība

Naudas plūsma
Lattelecom koncerna neto naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2007. gadā bija 68,5 miljoni (2006. gadā – LVL 66,3 miljoni). Palielinājumu galvenokārt
izraisīja lielāks saņemto dividenžu apjoms un procentu ieņēmumu pieaugums.

Neto naudas izlietojums no darbības ar ieguldījumiem 2007. gadā bija LVL 31,6 miljoni, kurus pamatā veido resursi, kas tika izlietoti kapitālieguldījumiem.

Neto naudas izlietojums no finansiālās darbības 2007. gadā bija LVL 36,3 miljoni (2006. gadā – LVL 38,2 miljoni), kas galvenokārt skaidrojams ar un dividenžu
izmaksu un finanšu līzinga maksājumiem.

2007. gada 31. decembrī koncerna rīcībā bija nauda un tās ekvivalenti LVL 3,8 miljonu apmērā (2006. gadā – LVL 3,1 miljoni). 2007. gada beigās īstermiņa
saistību atlikums bija LVL 25,7 miljoni (2006. gadā – LVL 25,1 miljoni). Papildus, lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti, koncernam ir pieejamas arī neizmantotas
kredītlīnijas LVL 47,2 miljonu apmērā.

Kapitālieguldījumi
Kapitālieguldījumu apjoms 2007. gadā bija LVL 29,2 miljoni (2006. gadā – LVL 30,3 miljoni). Ieguldījumi galvenokārt tika veikti platjoslas tīkla, piekļuves tīkla
paplašināšanā, elektronisko sakaru tīkla modernizācijā un jauno pakalpojumu attīstībā (lielākie projekti šogad – digitālās TV attīstība un WiMax tīkla izveide).
Kopš modernizācijas programmas sākuma 1994. gadā līdz 2007. gada beigām kopējie kapitālieguldījumi ir sasnieguši LVL 563,9 miljonu.

Kapitālieguldījumi
LVL (milj.)
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KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2007. GADU

Piezīme 2007 2006
LVL’000 LVL’000

Turpināmās darbības
Ieņēmumi 1 148 533 143 712

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 3 128 1 926
Valsts dotācijas 1 1 845 -
Izmaksas no citiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem 2 (13 571) (15 506)
Personāla izmaksas 3 (34 316) (29 124)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 4 (50 116) (41 834)
Zaudējumi no vērtības samazināšanās, nolietojums un amortizācija 8,9 (28 336) (29 929)
Guvumi/(zaudējumi) no pamatlīdzekļu atsavināšanas 208 (1)
Kopā darbības izmaksas (126 131) (116 394)

Peļņa no saimnieciskās darbības 27 375 29 244

Finanšu ieņēmumi 5 419 452
Finanšu izmaksas 5 (63) (154)
Ieņēmumi no līdzdalības asociētajās sabiedrībās (pēc ienākuma nodokļa) 10 14 578 13 868
Peļņa pirms nodokļiem 42 309 43 410
Ienākuma nodokļi 6 (4 238) (4 621)
Peļņa par periodu no turpināmām darbībām 38 071 38 789

Pārtrauktās darbības
Peļņa par periodu no pārtrauktām darbībām 21 - 235
Gada peļņa 38 071 39 024

Peļņa uz vienu kapitāla daļu (LVL) 7 0,261 0,267
Peļņa no turpināmām darbībām uz vienu kapitāla daļu (LVL) 7 0,261 0,266

Piezīmes no 17. līdz 36. lappusei ir konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

SIA Lattelecom Valdes vārdā
Valdes priekšsēdētāja vietnieks Galvenais izpilddirektors

Juris Gulbis Nils Melngailis

Rīgā, 2008. gada 7. februārī
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KONSOLIDĒTĀ BILANCE 2007. GADA 31. DECEMBRĪ

Piezīme 2007. gada 2006. gada
31. decembrī 31. decembrī

LVL’000 LVL’000
AKTĪVI
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi 8 10 705 12 250
Pamatlīdzekļi 9 182 844 180 721
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās 10 31 797 31 192
Ilgtermiņa debitoru parādi 11 218 762
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi 6 128 163

225 692 225 088
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 12 3 277 4 574
Debitoru parādi 13 20 386 15 167
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi 1 253 1 380
Pārmaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis 1 480 1 285
Nauda un tās ekvivalenti 14 3 788 3 122

30 184 25 528
Aktīvi kopā 255 876 250 616

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
Kapitāls un rezerves
Parasto daļu kapitāls 146 079 146 079
Nesadalītā peļņa 70 399 68 382

216 478 214 461
Ilgtermiņa saistības
Atliktā ienākuma nodokļa saistības 6 7 839 7 828
Nākamo periodu ieņēmumi 16 5 859 3 225

13 698 11 053
Īstermiņa saistības
Kreditoru parādi 17 18 025 18 459
Nākamo periodu ieņēmumi un klientu avansa maksājumi 18 4 035 2 753
Uzņēmumu ienākuma nodoklis - 362
Uzkrājumi 19 3 640 3 528

25 700 25 102
Pašu kapitāls un saistības kopā 255 876 250 616

Piezīmes no 17. līdz 36. lappusei ir konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

SIA Lattelecom Valdes vārdā
Valdes priekšsēdētāja vietnieks Galvenais izpilddirektors

Juris Gulbis Nils Melngailis

Rīgā, 2008. gada 7. februārī
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KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ PAR 2007. GADU

Piezīme Parasto daļu Nesadalītā Kopā
kapitāls peļņa
LVL’000 LVL’000 LVL’000

Atlikums 2006. gada 1. janvārī 146 079 49 204 195 283
Izmaksātas dividendes 7 - (19 846) (19 846)
2006. gada peļņa - 39 024 39 024
Atlikums 2006. gada 31. decembrī 146 079 68 382 214 461

Atlikums 2007. gada 1. janvārī 146 079 68 382 214 461
Izmaksātas dividendes 7 - (36 054) (36 054)
2007. gada peļņa - 38 071 38 071
Atlikums 2007. gada 31. decembrī 146 079 70 399 216 478

Piezīmes no 17. līdz 36. lappusei ir konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

SIA Lattelecom Valdes vārdā
Valdes priekšsēdētāja vietnieks Galvenais izpilddirektors

Juris Gulbis Nils Melngailis

Rīgā, 2008. gada 7. februārī
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KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2007. GADU

Piezīme 2007 2006
LVL’000 LVL’000

Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Peļņa pirms nodokļiem no turpināmām darbībām 42 309 43 410
Peļņa pirms nodokļiem no pārtrauktām darbībām - 335
Peļņa pirms nodokļiem 42 309 43 745
Korekcijas par:
zaudējumiem no vērtības samazināšanās, nolietojumu un amortizāciju 8,9 28 336 29 937
peļņu no pamatlīdzekļu atsavināšanas (208) (355)
neto procentu ienākumiem (365) (43)
ieņēmumiem no ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās 10 (14 578) (13 868)
valūtas kursa svārstībām 6 2
Peļņa no saimnieciskās darbības pirms izmaiņām apgrozāmajā kapitālā 55 500 59 418

Debitoru parādu (palielinājums)/samazinājums (3 337) 1 334
Krājumu samazinājums/(palielinājums) 1 318 (1 809)
Kreditoru parādu palielinājums 5 537 415
No saimnieciskās darbības iegūtie naudas līdzekļi 59 018 59 358
Saņemtās dividendes 10 13 973 12 964
Saņemtie procenti 420 198
Samaksātie procenti (189) (367)
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis (4 714) (5 847)
Neto naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības 68 508 66 306
Tajā skaitā no pārtrauktām darbībām 21 - 40

Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem
Nemateriālo ieguldījumu iegāde (1 719) (2 723)
Pamatlīdzekļu iegāde (29 072) (27 982)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un ieguldījumu pārdošanas 453 904
Ieguldījums finanšu nomā (1 244) (1 406)
Meitassabiedrības iegāde - (837)
Ieņēmumi no meitassabiedrības pārdošanas 21 - 644
Neto naudas izlietojums no darbības ar ieguldījumiem (31 582) (31 400)
Tajā skaitā no pārtrauktām darbībām 21 - (46)

Naudas plūsma no finansiālās darbības
Samaksātās dividendes 7 (36 054) (19 846)
Saņemti aizņēmumi 14 057 -
Atmaksāti aizņēmumi (14 056) (18 177)
Finanšu nomas maksājumi (207) (152)
Neto naudas izlietojums no finansiālās darbības (36 260) (38 175)
Tajā skaitā no pārtrauktām darbībām 21 - (46)

Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) 666 (3 269)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 3 122 6 391
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 14 3 788 3 122

Piezīmes no 17. līdz 36. lappusei ir konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

SIA Lattelecom Valdes vārdā
Valdes priekšsēdētāja vietnieks Galvenais izpilddirektors

Juris Gulbis Nils Melngailis

Rīgā, 2008. gada 7. februārī
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PIEZĪMES 2007. GADA FINANŠU PĀRSKATIEM

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Lattelecom Koncerna (Koncerns vai Lattelecom) galvenās darbības jomas ir fiksētā tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana (balss un datu pārraides,
un interneta pakalpojumi), ar informācijas tehnoloģiju saistītie pakalpojumi, kontaktu centra pakalpojumi komercsabiedrībām un privātajiem klientiem,
elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtu pārdošana un apkalpošana, kā arī elektronisko sakaru infrastruktūras projektēšana, būvniecība un apkalpošana.
Koncerna darbinieku skaits gada beigās bija 2 955.

Koncerna mātessabiedrība – SIA Lattelecom (Mātessabiedrība) ir nodibināta 1992. gada 9. janvārī kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (reģistrācijas adrese
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija). 1994. gada 14. janvārī Latvijas valdība un TILTS Communications AS, simtprocentīga meitassabiedrība TeliaSonera
koncernā, nodibināja kopuzņēmumu. Latvijas Republikai pieder 51% no Lattelecom pamatkapitāla, Tilts Communications AS – 49%.

2007. gada beigās SIA Lattelecom pieder četras meitassabiedrības: SIA Citrus Solutions, SIA Lattelecom BPO, SIA Lattelecom Technology un SIA Lattelekom
Sakaru Sistēmas. Turklāt SIA Lattelecom pastarpināti pieder SIA Baltijas Datoru Akadēmija, kas ir SIA Lattelecom Technology 100% meitassabiedrība.

SIA Citrus Solutions tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 28. jūnijā (reģistrācijas adrese Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1082, Latvija).
Citrus Solutions galvenais darbības veids ir elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi.
SIA Lattelecom BPO tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 11. jūlijā (reģistrācijas adrese Dzirnavu 16, Rīga, LV-1010, Latvija).
Lattelecom BPO pamatdarbības veids ir klientu kontaktu apstrādes pakalpojumi un biznesa procesu ārpakalpojumu sniegšana.

2005. gada novembrī SIA Lattelecom kļuva par SIA Microlink Latvia (tagad Lattelecom Technology) vienīgo kapitāla daļu īpašnieku. SIA Lattelecom Technology
(reģistrācijas adrese Skanstes 13, Rīga, LV-1013, Latvija) ir viens no vadošajiem Latvijas informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem, kas nodrošina plaša spektra
IT risinājumus un pakalpojumus valsts un privātā sektora korporatīvajiem klientiem.

SIA Lattelekom Sakaru Sistēmas ir nodibināta 2000. gada 16. augustā (reģistrācijas adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija) kā 100% SIA Lattelecom
meitas sabiedrība. 2006. gadā Lattelecom koncernā notiekošās restrukturizācijas ietvaros Lattelekom Sakaru Sistēmas pamatdarbība – telekomunikāciju
iekārtu un datortehnikas tirdzniecība un klientu telekomunikāciju sistēmu un iekārtu apkalpošana – tika pārnesta uz koncerna sabiedrībām. Pārskata gada
laikā Lattelekom Sakaru Sistēmas netika veikta aktīva saimnieciskā darbība. Sabiedrības turpmākās attīstības iespējas joprojām tiek izskatītas.

Koncerna emitētie vērtspapīri netiek piedāvāti publiskā apgrozībā.

Šie konsolidētie finanšu pārskati tiks apstiprināti Lattelecom Padomes sēdē 2008. gada 19. martā.

UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES
(a) Grāmatvedības pamatprincipi
Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā
(ES) un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā finanšu pārskatu Interpretācijas komiteja, kuri pieņemti lietošanai ES.

2007. gadā Koncerns ieviesa sekojošus SFPS un SFPS skaidrojumus: 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana (obligāti piemērojams sākot ar 2007.
gada 1. janvāri), Grozījumi 1. SGS Informācijas atklāšana par Kapitālu (obligāta piemērošana sākot ar 2007. gada 1. janvāri), 7. SFPS skaidrojums – 29. SGS
Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju Pārveidošanas metodes pielietošana (piemērojams sākot ar 2006. gada 1. martu), 2. SFPS Darbības joma – 8. SFPS
skaidrojums (piemērojams sākot ar 2006. gada 1. maiju), 9. SFPS skaidrojums Iegulto atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana (piemērojams sākot ar
2006. gada 1. jūniju), 10. SFPS skaidrojums Starpperioda finanšu pārskati un vērtības samazināšanās (piemērojams sākot ar 2006. gada 1. novembri). Jauno
standartu un standartu skaidrojumu sākotnējā ieviešana būtiski neietekmēja Koncerna finanšu pārskatus.
Koncerns vienmēr ir lietojis 23. SFPS Aizņēmuma izmaksas atļauto alternatīvo metodi, kas sakrīt ar ierosinātām 23. SFPS izmaiņām (obligāti piemērojamām
sākot ar 2009. gada 1. janvāri). Tādējādi, nākotnes pārstrādātā 23. SFPS ieviešana neietekmēs Koncerna finanšu rezultātus, jo aizņēmumu izmaksas, kas tieši
attiecināmas uz kritērijiem atbilstošu aktīvu iegādi, Koncernā vienmēr tika kapitalizētas.
Koncerns nav ieviesis sekojošus SFPS un SFPS skaidrojumus, kas ir stājušies spēkā, bet vēl nav obligāti piemērojami: 8. SFPS Darbības segmenti (obligāti
piemērojami ar 2009. gada 1. janvāri), 11. SFPS skaidrojums – SFPS 2 Koncerns un darījumi ar pašu akcijām (spēkā pēc pieņemšanas ES, bet ne ātrāk kā ar 2007.
gada 1. martu), 12. SFPS skaidrojums Koncesijas līgumi (spēkā pēc pieņemšanas ES, bet ne ātrāk kā sākot ar 2008. gada 1. janvāri). 13. SFPS skaidrojums
Klientu Lojalitātes programmas (obligāti piemērojami sākot ar 2008. gada 1. jūliju), 14. SFPS skaidrojums Noteiktā plāna aktīva limits, minimālās kapitāla
prasības un to mijiedarbība (obligāti piemērojami sākot ar 2008. gada 1. janvāri).

Konsolidētajos finanšu pārskatos ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Koncerna sabiedrību grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta saskaņā ar
Latvijas grāmatvedības likumdošanas aktiem. Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši SFPS, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas prin-
cipu. Visas konsolidētajos finanšu pārskatos ietvertās summas ir izteiktas tūkstošos Latvijas latu (LVL), ja nav norādīts citādi. Kontu atlikumi 2007. gada
31. decembrī atspoguļo Koncerna finansiālo stāvokli attiecīgās dienas beigās.
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(b) Aplēses un pieņēmumi
Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, vadībai saskaņā ar SFPS nākas pamatoties uz noteiktām aplēsēm un pieņēmumiem, kas attiecas uz aktīvu,
saistību, ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām saistībām. Aplēses galvenokārt attiecas uz pamatlīdzekļu kalpošanas laiku, šaubīgo
debitoru un novecojušo krājumu atzīšanu, kā arī uz vērtības samazināšanās novērtējumu. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz visaptverošo
vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām. Jomas, kurās vislielākajā mērā tika
izmantotas vadības veiktās aplēses un pieņēmumi ir izklāstīti turpmāk.

(i) Nemateriālās vērtības samazinājums
Katra finanšu gada beigās tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Tas prasa identificēt naudu iene-
sošo vienību, uz ko nemateriālā vērtība attiecas, un noteikt tās lietošanas vērtību. Lietošanas vērtības noteikšana prasa aplēst naudu ienesošās vienības
sagaidāmās nākotnes naudas plūsmas, kā arī izvēlēties piemērojamo diskonta likmi, lai aprēķinātu nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību (8. piezīme).

(ii) Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki
Aktīvu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par
izmaiņām tehnoloģijās, par aktīvu atlikušo ekonomiski lietderīgo izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli. 2007. gadā veiktās izmaiņas pamatlīdzekļu liet-
derīgās lietošanas laikos būtiski neietekmēja koncerna 2007. gada rezultātus.

(iii) Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Koncerns veido vispārējos uzkrājumus nedrošiem parādiem. Aprēķini tiek veikti balstoties uz debitoru parādu vecuma analīzi un vadības iepriekšējo pieredzi
par zaudējumiem no parādu norakstīšanas (13. piezīme).

(c) Konsolidācija
(i)Ieguldījumi meitassabiedrību kapitālā
Konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļautas Meitassabiedrības, kurus kontrolē Mātessabiedrība. Par kontroli tiek uzskatīta situācija, kad Mātessabiedrība kontrolē
vairāk kā pusi balsstiesīgā kapitāla vai citādi ir spējīga noteikt uzņēmuma darbību. Meitas sabiedrību darbības rezultāti tiek konsolidēti no kontroles iegūšanas brīža
un konsolidācija tiek pārtraukta, kad Mātes sabiedrība pārstāj kontrolēt Meitassabiedrību. Mātessabiedrība un meitassabiedrību finanšu pārskatu sagatavošanas
periodi ir vienādi un sakrīt ar kalendāro gadu. Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotas vienotas grāmatvedības uzskaites politikas. Sagatavojot konsolidētos finanšu
pārskatus, visi Koncerna sabiedrību savstarpējie darījumi, atlikumi un nerealizētā peļņa vai zaudējumi no darījumiem starp Koncerna sabiedrībām tiek izslēgti.
Meitassabiedrību iegāde tiek uzskaitīta, lietojot pirkšanas metodi. Iegādes izmaksas tiek novērtētas atdoto aktīvu, emitēto pašu kapitāla instrumentu, radušo vai
pārņemto saistību patiesajās vērtībās iegādes datumā, kam pieskaitītas jebkādas izmaksas, kas tieši attiecināmas uz meitasuzņēmumu iegādi. Iegādes datums
ir datums, kurā faktiski tiek iegūta kontrole pār iegādāto uzņēmumu. Iegādes izmaksu pārsniegums pār iegādātiem neto aktīviem patiesajās vērtībās tiek uzskaitīts
kā nemateriālā vērtība. Papildus informācija par nemateriālo vērtību tiek atklāta piezīmē (e) „Nemateriālie ieguldījumi”.

(ii) Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Tie ir ieguldījumi sabiedrībās, kuros Koncernam ir būtiska ietekme, bet
nav tiesību kontrolēt otras sabiedrības darbību, un pieder no 20 līdz 50% balsstiesīgā kapitāla.
Ieguldījumu uzskaite pēc pašu kapitāla metodes paredz peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīt Koncernam pienākošos daļu no asociētās sabiedrības neto
peļņas vai zaudējumiem, izslēdzot nerealizēto peļņu vai nerealizētos zaudējumus no darījumiem starp Koncernu un asociēto sabiedrību Koncernam
piederošo daļu apmērā. No asociētās sabiedrības saņemtās dividendes attiecīgi samazina ieguldījumu uzskaites vērtību. Līdzdalība asociētajās sabiedrībās
Koncerna bilancē tiek uzrādīta vērtībā, kas ir vienāda ar tā daļu no asociētās sabiedrības neto aktīvu summas, iekļaujot nemateriālo vērtību, kas radusies,
veicot attiecīgos ieguldījumus. Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā Koncerna bilancē tiek klasificēti kā ilgtermiņa ieguldījumi.

(d) Ārvalstu valūtas novērtēšana
Koncerna funkcionālā un pārskata valūta ir lats (LVL). Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek konvertēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas
noteiktā valūtas kursa. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies šo darījumu rezultātā, kā arī no ārvalstu valūtā esošo monetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas
vietējā valūtā, tiek uzskaitīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Gada beigās ārvalstu valūtā esošie finanšu aktīvi un saistības tiek pārvērtētas pēc Latvijas Bankas
noteiktā valūtas kursa, kāds ir spēkā 31. decembrī, un visas attiecīgās valūtas kursa svārstības tiek uzskaitītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Lata maiņas kurss attiecībā pret USD pēdējo divu gadu laikā bija šāds:

2007 2006
Vidējais valūtas kurss (USD:LVL) LVL 0,5137 LVL 0,5601
Valūtas kurss 31. decembrī (USD:LVL) LVL 0,4840 LVL 0,5360

Gatavojoties Latvijas pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka ir noteikusi lata un eiro piesaistes kursu EUR 1 = LVL 0,702804,
un tas ir spēkā no 2005. gada 1. janvāra. 

(e)Nemateriālie ieguldījumi
(i) Nemateriālā vērtība
Iegādes izmaksu pārsniegums pār koncerna daļu iegādātās sabiedrības identificējamo neto aktīvu, saistību un iespējamo saistību patiesajās vērtībās iegādes
datumā tiek atzīts kā nemateriālā vērtība. Nemateriālā vērtība netiek amortizēta, bet katrā finanšu gada beigās tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas
norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālā vērtība tiek uzskatīta pēc tās iegādes izmaksām, atskaitot uzkrā-
tos zaudējumus no vērtības samazināšanās.
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(ii) Izpētes un attīstības izmaksas
Izpētes izmaksas tiek atzītas izdevumos tajā pārskata periodā, kad tās radušās. Atsevišķo projektu attīstības izmaksas tiek kapitalizētas, ja Koncerns var
pierādīt, ka ir tehniskais pamatojums tam, ka nemateriālo aktīvu, kas radies attīstības rezultātā, ir iespējams pabeigt lai tas būtu pieejams lietošanai vai pār-
došanai, ka ir nodoms to pabeigt un ir spēja to lietot vai pārdot, ka nemateriālais aktīvs nesīs nākotnes saimnieciskos labumus, ir pieejami pietiekoši resursi
nemateriālā aktīva pabeigšanai un var ticami novērtēt izdevumus tā attīstības laikā.
Pēc sākotnējās atzīšanas attīstības izmaksas tiek atzītas kā nemateriālais aktīvs tā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus
no vērtības samazināšanās. Aktīvs tiek amortizēts to paredzamajā izmantošanas laikā. Katrā bilances datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas
norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies.

(iii) Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pārējos nemateriālajos ieguldījumos tiek iekļautas preču zīmes, klientu līgumi, datorprogrammu licences, kapitalizētās projektu grupu personāla izmaksas
un ar datorprogrammu ieviešanu saistītas pakalpojumu izmaksas. Gadījumos, ja datorprogramma ir iekārtas neatņemama sastāvdaļa un tā nevar darboties
bez šīs speciālās programmas, datorprogramma tiek uzskaitīta pamatlīdzekļos. Izmaksas, kas tieši saistītas ar datorprogrammu produktu izveidošanu un
ietver sevī nākotnē sagaidāmus ekonomiskus labumus, kas pārsniegs izmaksas periodā, kas ilgāks par vienu gadu, tiek atzītas par nemateriāliem ieg-
uldījumiem. Pārējie nemateriālie ieguldījumi tiek amortizēti pēc lineārās metodes to prognozēto lietderīgās izmantošanas laikā:

Lietošanas
laiks gados

Preču zīmes 3 – 7
Klientu līgumi 3 – 7
Datorprogrammas 3 – 5

Pārējie nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti pēc to iegādes izmaksām, atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās.
Ja nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no nemateriālā ieguldījuma neto pārdošanas
vērtības un izmantošanas vērtības, tad tā uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Katrā bilances datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Atgūstamā vērtība nema-
teriālajiem aktīviem, kas vēl nav gatavi izmantošanai, tiek noteikta katru gadu, neatkarīgi no tā, vai pastāv kādas pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība
varētu būt samazinājusies. Vērtības samazināšanās novērtējuma mērķiem nemateriālie ieguldījumi tiek sadalīti grupās tā, lai tie atspoguļotu pēc iespējas
mazāku vienību, kurai var skaidri noteikt ar to saistīto naudas plūsmu apjomu.

(f ) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Pamatlīdzekļu noli-
etojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, attiecinot pamatlīdzekļu iegādes izmaksas vienādās daļās līdz to paredzamajai izslēgšanas vērtībai uz
pamatlīdzekļu prognozēto lietošanas laiku gados:

Lietošanas
laiks gados

Ēkas 10 – 40
Sakaru līnijas un būves 20 – 40
Telekomunikāciju iekārtas 5 – 10
Pārējie pamatlīdzekļi 3 – 7

Zeme netiek amortizēta, jo tiek uzskatīts, ka tās lietošanas laiks ir neierobežots.
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts vismaz vienu reizi gadā. Efekts, ko rada izmaiņas lietderīgā lietošanas laikā, tiek iekļauts peļņas vai
zaudējuma aprēķinā periodā, kad notikušas izmaiņas, un nākamajos periodos.
Ja pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no pamatlīdzekļa neto pārdošanas vērtības un izman-
tošanas vērtības, tad pamatlīdzekļa uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Katrā bilances datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka pamatlīdzekļa vērtība varētu būt samazinājusies. Vērtības samaz-
ināšanās novērtējuma mērķiem pamatlīdzekļi tiek sadalīti grupās tā, lai tie atspoguļotu pēc iespējas mazāku vienību, kurai var skaidri noteikt ar to saistīto
naudas plūsmu apjomu. Viss telekomunikāciju tīkls tiek uzskatīts par vienu naudas līdzekļu ienesošu vienību.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek noteikti, salīdzinot ieņēmumus no pārdošanas ar pamatlīdzekļu bilances vērtību, un tiek iekļauti
peļņā no saimnieciskās darbības. Nomātā īpašuma uzlabojumi ir atspoguļoti pozīcijā „Zeme un ēkas” un tiek amortizēti īsākajā no ēkas lietošanas laika vai
nomas perioda.
Procentu izmaksas par pamatlīdzekļu izveidošanas finansēšanai izmantotajiem aizņēmumiem tiek kapitalizētas pamatlīdzekļu uzskaites vērtībā kā daļa no
attiecīgo pamatlīdzekļu izmaksām laika posmā, kas ir nepieciešams pamatlīdzekļu izveidošanai un nodošanai ekspluatācijā. Saimnieciskās darbības izde-
vumi, kas tieši attiecināmi uz pamatlīdzekļu izveidošanu, tiek kapitalizēti, izmantojot stundu likmi, kas ir pielīdzināma darbības izmaksām uzkrātām stundas
laikā pamatlīdzekļu izveidošanas procesā.



(g) Finanšu aktīvi
Finanšu instrumenti tiek klasificēti atbilstoši noteiktai kategorijai: finanšu aktīvi patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, aizdevumi un debitoru
parādi, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi un pārdošanas pieejami finanšu aktīvi.
Zaudējumi no vērtības samazināšanās vai bezcerīgajiem parādiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja pastāv varbūtība, ka Koncerns nesaņems
summas saskaņā ar līguma nosacījumiem un izrakstītiem rēķiniem. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva uzskaites
vērtību un to atgūstamo vērtību, kas ir paredzamās nākotnes naudas plūsmas pašreizējā vērtība, par diskonta likmi izmantojot sākotnējo efektīvo pro-
centu likmi. Iepriekš atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek apvērsti, ja vērtības samazināšanās zaudējumu summa samazinās un šo
samazināšanos var sasaistīt ar notikumu, kas norisinājies pēc norakstīšanas. Apvēršanas rezultātā radusies uzskaites summa nepārsniedz to summu, kāda
būtu bijusi amortizētā pašizmaksa, ja nebūtu atzīta vērtības samazināšanās. Apvērstā summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(i) Debitoru parādi
Debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti pēc patiesās vērtības, kas parasti ir izrakstīto rēķinu summas un turpmāk debitoru parādi tiek uzrādīti amortizētajā
iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi, atskaitot uzkrājumu nedrošiem parādiem. Uzkrājumi atsevišķiem debitoru parādiem tiek veidoti
gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka šo debitoru parādu atgūšana ir neiespējama. Papildus tiek veidoti vispārējie uzkrājumi, kuri aprēķināti bal-
stoties uz debitoru parādu vecuma analīzi un iepriekšējo pieredzi par zaudējumiem no parādu norakstīšanas.
Debitoru parādi tiek uzrādīti apgrozāmajos līdzekļos, izņemot summas, kuru atmaksāšanas termiņš pārsniedz 12 mēnešus. Šīs summas tiek uzrādītas ilgter-
miņa ieguldījumos.

(ii) Nauda un tās ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti ir atlikumi banku norēķinu kontos, nauda kasēs, nauda ceļā un banku depozīti, kuru sākotnējais noguldījuma termiņš
nepārsniedz trīs mēnešus.
Naudas plūsmas pārskats tika sagatavots saskaņā ar netiešo metodi, veicot korekcijas, lai saskaņotu peļņu pirms nodokļiem ar naudas plūsmu no
saimnieciskās darbības.

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta tad, kad tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva beidzas vai tās tiek nodotas un Koncerns nodod visus ar
aktīvu saistītus īpašumtiesību riskus un atlīdzības.

(h) Finanšu saistības
(i) Kreditoru parādi
Kreditoru parādu summas sākotnēji tiek novērtētas patiesajā vērtībā, un turpmāk tiek uzrādītas amortizētajās izmaksās, izmantojot efektīvo procentu
metodi. Kreditoru parādu uzskaites vērtība aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību, jo apmaksas termiņš ir salīdzinoši īss. Finanšu saistības tiek izslēgtas no
bilances, kad līguma noteiktās saistības ir izpildītas, atceltas vai beigušās.

(ii) Aizņēmumi
Visi aizņēmumi tiek atzīti iegādes vērtībā, kas ir saņemtās atlīdzības patiesā vērtība, atskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz aizņēmuma iegādi.
Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek novērtēti pēc amortizētās pašizmaksas, izmantojot efektīvo procentu metodi. Ieņēmumi vai zaudējumi tiek atzīti
peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu ieņēmumi vai izdevumi, kad saistības tiek izslēgtas no bilances, izmantojot amortizācijas procesu. Aizņēmumu
daļa, kuras atmaksas termiņš pārsniedz 12 mēnešus, tiek iekļauta ilgtermiņa saistībās.
Aizņēmumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz nepabeigta aktīva iegādi vai būvniecību, tiek kapitalizētas kā šā aktīvu objekta izmaksas.
Kapitalizējamās aizņēmumu izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstošā aktīva iegādi vai būvniecību, nosaka, izdevumiem par šo
aktīvu piemērojot kapitalizācijas likmi. Kapitalizācijas likme atbilst vidējām svērtām aizņēmumu izmaksām par aizņēmumiem, kas nav atmaksāti peri-
oda laikā.

(i) Nomas līgumi
Nomas darījumi, kuri pēc būtības nodod nomas ņēmējam visus riskus un atlīdzību, kas raksturīgi īpašumtiesībām uz aktīvu objektu, tiek klasificēti kā finanšu
nomas darījumi. Visi citi nomas darījumi tiek klasificēti kā operatīvā noma.

(i) Koncerna sabiedrība ir iznomātājs
Ja Koncerna sabiedrības aktīvi tiek iesaistīti operatīvajā nomā, nomas ieņēmumi tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas
līguma periodā. Sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās, no nomas darījuma nokārtošanas, tiek iekļautas iznomātā aktīva uzskaites vērtībā un atzītas peļņas
vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad tiek atzīti ienākumi no nomas.
Ja Koncerna sabiedrība ir finanšu nomas devējs, sabiedrība iznomāto aktīvu atspoguļo bilancē kā debitoru parādu, kas vienāds ar nomas maksājumu
pašreizējo vērtību. Ieņēmumus no nomas ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas līguma periodā, izmantojot konstantu periodisku procentu likmi
par prasību atlikumu.

(ii) Koncerna sabiedrība ir nomnieks
Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas līguma periodā.
Ja Koncerna sabiedrība ir finanšu nomas ņēmējs, sabiedrība ietver bilancē gan pamatlīdzekli, gan saistības zemākajā no pamatlīdzekļa patiesās vērtības
nomas sākumā vai minimālo līzinga maksājumu pašreizējās vērtības. Katrs nomas maksājums tiek sadalīts saistību samazinājumā un finanšu maksājumā,
kuru aprēķina, pielietojot pastāvīgu procentu likmi atlikušajai saistību vērtībai. Procentu maksājumi tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas ter-
miņa laikā. Nomāto pamatlīdzekli amortizē īsākajā no nomas termiņa vai lietderīgās izmantošanas laika.
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(j) Krājumi
Krājumi tiek vērtēti pēc zemākās no iegādes izmaksām vai aplēstās neto pārdošanas vērtības. Iegādes vērtību nosaka, izmantojot vidējo svērto krājumu
novērtēšanas metodi.

(k) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad Koncernam pagātnes notikumu rezultātā ir radušās pašreizējas juridiskas vai loģiskas saistības, un ir paredzams, ka
šo saistību nokārtošanai būs nepieciešami ekonomisku vērtību ietveroši resursi un ir iespējams ticami noteikt šo saistību apjomu.
Bilancē uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas ir nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir bilances datumā.
Uzkrājumi tiek izmantoti tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši izveidoti, un tie tiek samazināti, ja iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama.
Uzkrājumi restrukturizācijas izmaksām ietver darbinieku atlaišanas pabalstus, un tie tiek izveidoti periodā, kurā Koncerns uzņemas juridiskas vai loģiskas saistības
veikt šādas izmaksas. Izmaksas, kuras ir saistītas ar Koncerna ikdienas darbību, netiek iekļautas uzkrājumos restrukturizācijas izmaksām.

(l) Iespējamie aktīvi un saistības
Iespējamie aktīvi netiek atzīti finanšu pārskatā, bet informācija tiek atklāta piezīmē, ja ekonomisko labumu ieplūšana ir varbūtēja. Iespējamās saistības
finanšu pārskatā netiek atzītas. Informācija par iespējamām saistībām tiek atklāta piezīmē, izņemot gadījumus, kad ekonomiskos labumus ietverošu resursu
aizplūšanas iespēja ir niecīga.

(m) Darbinieku labumi
(i) Darbinieku īstermiņa labumi
Darbinieku īstermiņa labumi tiek atzīti izmaksās tajā pārskata periodā, kad darbinieks ir veicis darbu. Labumi ietver algas, sociālās apdrošināšanas iemak-
sas, prēmijas, apmaksātu atvaļinājumu un citus labumus.

(ii) Pensiju fonds
Koncerna sabiedrības ir izveidojušas noteiktu iemaksu pensiju fondu. Noteiktu iemaksu plāns ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns, saskaņā ar kuru
sabiedrība veic noteiktas iemaksas atsevišķā fondā un tai nebūs juridiska vai prakses radīta pienākuma veikt turpmākas iemaksas, ja fondam nav pietiekamu
aktīvu, lai samaksātu visus darbinieku pabalstus par darbinieku darbu pārskata periodā un iepriekšējos periodos.
Katru mēnesi AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds tiek veikti maksājumi 5,5% apmērā no katra pensiju programmas dalībnieka darba samaksas. Maksājumi fik-
sēta ieguldījuma pensiju fondā tiek uzskaitīti izdevumos tajā periodā, kad attiecīgais darbinieks ir sniedzis darba līgumā paredzētos pakalpojumus.

(n) Atliktais ienākuma nodoklis
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot saistību metodi visām pagaidu starpībām starp aktīvu un saistību vērtībām, kas tiek izmantotas nodokļu
aprēķiniem, un to vērtību grāmatvedības uzskaitē. Lai noteiktu atliktā nodokļa aktīvu un saistību apjomu, tiek izmantotas nodokļu likmes, kas sagaidāmas
periodos, kad attiecīgais aktīvs tiks izmantots vai saistība nokārtota, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm.
Atliktā nodokļa aktīvi tiek atzīti, ja pastāv liela varbūtība, ka nākotnē tiks iegūta ar nodokli apliekamā peļņa, attiecībā pret kuru varēs izmantot atskaitāmās
pagaidu starpības.
Atliktā nodokļa aktīvs tiek atzīts no pagaidu starpībām, kas saistītas ar ieguldījumiem meitassabiedrībās un asociētās sabiedrībās, izņemot, ja mātessa-
biedrība var kontrolēt pagaidu starpības apvērses laiku un ir ticams, ka tuvākajā laikā nenotiks pagaidu starpības apvērse.
Pagaidu starpības veidojas galvenokārt no pamatlīdzekļu nolietojuma un uzkrātajām saistībām.

(o) Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējam tiek nodoti (parasti preču piegādes brīdī) nozīmīgi ar preču īpašuma tiesībām saistīti riski un atlīdzības.

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad pakalpojums tiek sniegts klientiem vai citiem elektronisko pakalpojumu operatoriem saskaņā ar
līgumā noteiktiem termiņiem un nosacījumiem. Ieņēmumi no sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem tiek atzīti šo pakalpojumu sniegšanas brīdī,
pamatojoties uz patērēto telekomunikāciju tīkla un iekārtu lietošanas laiku. Ieņēmumi ietver maksu par tālruņa sarunām, par kurām vēl nav izrakstīts rēķins,
ciktāl tās var tikt identificētas. Ieņēmumi no ārvalstu telekomunikāciju uzņēmumiem tiek noteikti, pamatojoties uz likmēm, par kurām ar katru no šiem
uzņēmumiem ir panākta vienošanās.
Sniedzot norēķinu pakalpojumus, trešo personu vārdā iekasētās summas netiek atzītas par ieņēmumiem, ieņēmumos tiek atzīta maksa par norēķinu
pakalpojumu sniegšanu.
Ieņēmumi, kas gūti no priekšapmaksas zvanu un datu pārraides karšu pārdošanas, tiek atzīti pakalpojuma sniegšanas periodā, nevis pārdošanas brīdī.

Ieņēmumi finanšu pārskatos tiek atspoguļoti bruto summā, ja uzņēmums gūst ieņēmumus no preču pārdošanas vai/un pakalpojumu sniegšanas, vai neto
summā (klientiem izrakstītas rēķinu summas mīnus summas samaksātās partneriem), ja uzņēmums piedāvā klientiem preces vai pakalpojumus, kurus gal-
venokārt nodrošina trešo pušu piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji (partneri). Bruto vai neto ieņēmumu atspoguļošana ir atkarīga no pārdošanas darījuma
būtības, kuru var ietekmēt dažādi fakti un apstākļi, un prasa īpašu vadības novērtējumu.

Ieņēmumi no ilgtermiņa līgumiem tiek atzīti, izmantojot līgumdarba izpildes apjomu procentos bilances datumā. Ilgtermiņa līgumi tiek noslēgti, piemēram,
par elektronisko sakaru tīkla izbūvi un datorprogrammas izveidošanu un ieviešanu. Ja ilgtermiņa līguma rezultātu var ticami aplēst, ar šādu līgumu saistī-
tus ieņēmumus un izmaksas atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecīgi par ieņēmumiem un izdevumiem, ņemot vērā līgumdarba izpildes apjomu
procentos bilances datumā. Ja ilgtermiņa līguma rezultātu nav iespējams ticami aplēst, ieņēmumus atzīst tikai tādā apmērā, kādā radušās ar līgumu saistītās
izmaksas, kuras iespējams atgūt, un gaidāmo peļņu neatzīst. Ar līgumu saistītās izmaksas atzīst par izdevumiem periodā, kurā tās radušās. Gaidāmie
zaudējumi no līguma uzreiz tiek atzīti par izdevumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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Procentu ienākumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālo laika sadalījumu un ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.
Ienākumi no līdzdalības koncerna citu sabiedrību kapitālos (dividendes) tiek atzīti tad, kad ir noteiktas tiesības saņemt maksājumu.

(p) Valsts dotācijas
Valsts dotācijas, kuras var saņemt kā kompensāciju par jau esošiem izdevumiem vai zaudējumiem tiek atzītas ienākumos tajā periodā, kurā rodas tiesības
dotāciju saņemt. Papildu informācija sniegta 1. piezīmē.

(r) Pelņa uz vienu kapitāla daļu
Peļņa uz vienu kapitāla daļu ir aprēķināta, izdalot pārskata gada peļņu ar vidējo apgrozībā esošo parasto kapitāla daļu skaitu pārskata gadā. Vidējais
apgrozībā esošo parasto daļu skaits tiek koriģēts, ņemot vērā laika svara faktoru.

(s) Dividendes
Dividendes tiek atzītas Koncerna finanšu pārskatos tajā periodā, kurā Koncerna dalībnieku pilnsapulce apstiprina dividenžu izmaksāšanu.

(t) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatos atzītās summas tiek koriģētas, ņemot vērā notikumus pēc bilances datuma, un tas par Koncernu dod papildu informāciju, kas pastāvēja
uz bilances sastādīšanas datumu (koriģējošie notikumi). Notikumi pēc bilances datuma, kuri netiek uzskatīti par koriģējošiem, tiek atspoguļoti finanšu
pārskatu piezīmē, ja tie ir būtiski.

(u) Salīdzinošie rādītāji
Gadījumos, kad atsevišķo finanšu pārskatu posteņu klasifikācija tiek izmainīta, lai sniegtu skaidrāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli, tā darbības
rezultātiem un naudas plūsmām, salīdzinošie rādītāji tiek koriģēti saskaņā ar jauno klasifikāciju.
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1. PIEZĪME

IEŅĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumiem:
ieņēmumi no elektronisko sakaru balss pakalpojumiem (1) 71 615 77 953
ieņēmumi no elektronisko sakaru operatoru pakalpojumiem (2) 13 742 13 932
ieņēmumi no datu un interneta pakalpojumiem 33 130 27 095

118 487 118 980
Ieņēmumi no saistītiem pakalpojumiem (3) 30 046 24 732
Kopā 148 533 143 712

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (4) 3 128 1 926

Valsts dotācijas (5)
– atlīdzība par zaudējumiem 2006. gadā 1 845 -
Kopā 153 506 145 638

(1) Ieņēmumos no elektronisko sakaru balss pakalpojumiem ietverti visi ieņēmumi no balss pakalpojumiem vietējā un starptautiskā sakaru tīklā, no
ierīkošanas un abonēšanas pakalpojumiem.
(2) Ieņēmumos no elektronisko sakaru operatoru pakalpojumiem ietverti ieņēmumi no starpsavienojumiem ar vietējiem un ārzemju elektronisko sakaru
operatoriem, pārraides tilpuma un līniju nomas.
(3) Ieņēmumos no saistītiem pakalpojumiem ietverti ieņēmumi no elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju iekārtu pārdošanas un apkalpošanas,
no kontaktu centru pakalpojumiem, no telekomunikāciju infrastruktūras būvniecības un apkalpošanas, kā arī no apmācības pakalpojumiem.
(4) Pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos tiek ietverti ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas, soda nauda par laikā nesamaksātiem klientu
rēķiniem, kā arī apdrošināšanas atlīdzības.
(5) Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu nosaka un uni-
versālā pakalpojuma saistības (UPS) elektronisko sakaru komersantam uzliek Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmumiem Lattelecom tika uzliktas universālā pakalpojuma saistības gan iepriekšējos, gan 2006. gadā, gan arī 2007. gadā.
Universālā pakalpojuma saistībās noteica, ka lietotājiem jānodrošina piekļuve publiskajam fiksētajam telefonu tīklam (saistība spēkā no 2006. gada 1.
oktobra) ar iespēju saņemt vietējo, iekšzemes un starptautisko sarunu pakalpojumi, datu pārraides pakalpojumi ar pārraides ātrumu ne mazāku kā 9 600
bit/s, jānodrošina pieeja visaptverošam abonentu sarakstam un visaptverošam uzziņu dienestam, kā arī saistība uzturēt taksofonus.
2007. gadā pēc izmaiņām Elektronisko sakaru likumā Lattelecom iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2006. gada universālā
pakalpojuma saistību izpildes kompensējamo tīro izmaksu aprēķinu. 2007. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja
2006. gada UPS kompensējamo zaudējumu summu LVL 1,845 miljonu apmērā. Apstiprinātā summa tika atzīta ienākumos peļņas vai zaudējumu
aprēķinā par 2007. gadu.
2007. gada universālā pakalpojuma saistību izpildes rezultātā radušas kompensējamās tīrās izmaksas netika atzītas ienākumos periodā uz kuru tās attiecas,
jo līdz finanšu pārskatu apstiprināšanas dienai nebija iespējams veikt precīzu UPS izpildes tīro izmaksu aprēķinu.

2. PIEZĪME

IZMAKSAS CITIEM ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Maksājumi ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem (2 332) (2 412)
Maksājumi vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem (11 239) (13 094)
Kopā (13 571) (15 506)
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3. PIEZĪME

PERSONĀLA IZMAKSAS

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Darba alga (28 793) (23 972)
Atlaišanas pabalsti (396) 175
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (6 777) (5 511)
Pensijas – iemaksas fiksētā ieguldījuma fondā (1 339) (1 138)
Citi pabalsti (670) (603)

(37 975) (31 049)
Izmaksas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (8. un 9.b piezīme) 3 659 1 925
Kopā (34 316) (29 124)

2007 2006
Darbinieku skaits 31. decembrī 2 955 2 941
Gada vidējais pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits 2 887 2 858

4. PIEZĪME

PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

2007 2006
LVL’000 LVL’000

IT, būvniecības, uzziņu dienesta izmaksas (21 748) (16 108)
Elektroniskā sakaru tīkla tehniskās izmaksas (6 976) (6 923)
Telpu noma, uzturēšana un komunālie pakalpojumi (6 175) (5 356)
Administrācijas izmaksas (4 664) (3 717)
Transporta izmaksas (3 877) (3 184)
IT izmaksas (1 737) (1 574)
Mārketinga un reklāmas izmaksas (2 459) (2 318)
Norēķinu izmaksas (1 428) (1 481)
Materiālu izmaksas (1 157) (750)
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas (391) (422)
Nekustamā īpašuma nodoklis (359) (711)

(50 971) (42 544)
Izmaksas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (9.b piezīme) 855 710
Kopā (50 116) (41 834)
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5. PIEZĪME

FINANŠU IEŅĒMUMI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Procentu ieņēmumi 419 196
Neto peļņa no valūtas kursa svārstībām - 256
Kopā 419 452

FINANŠU IZMAKSAS

Procentu izmaksas:
par aizņēmumiem (169) (331)
citas (16) (8)
kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (9.b piezīme) 131 185

(54) (154)
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām (9) -
Kopā (63) (154)

6. PIEZĪME

IENĀKUMA NODOKĻI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas (4 192) (4 910)
Atliktais ienākuma nodoklis (izmaksas)/ieņēmumi (46) 289
Kopā (4 238) (4 621)

2007. un 2006. gadā, aprēķinot uzņēmuma ienākuma nodokli par pārskata gadu, tika piemērota spēkā esošā nodokļa likme 15%.

Grāmatvedības peļņas salīdzinājums ar apliekamo ienākumu un uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Peļņa pirms nodokļiem no turpināmām darbībām 42 309 43 410
Peļņa pirms nodokļiem no pārtrauktām darbībām - 335
Peļņa pirms nodokļiem 42 309 43 745

Aprēķinātais ienākuma nodoklis pēc 15% likmes 6 346 6 562
Nodokļu korekcijas par:
izdevumiem, kas nav atskaitāmi, nosakot apliekamo ienākumu 87 189
ieņēmumiem, kas nav apliekami ar nodokli (2 195) (2 030)
Kopā 4 238 4 721

Ienākuma nodoklis peļņas vai zaudējumu aprēķinā 4 238 4 621
Ienākuma nodoklis no pārtrauktās darbībās - 100
Kopā 4 238 4 721

2007. gada 31. decembrī atliktā ienākuma nodokļa aprēķinā tika izmantota 15% nodokļa likme.
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Atlikums pārskata gada sākumā (7 665) (7 972)
Atliktā nodokļa (izmaksas)/ienākumi (46) 289
Attiecināmi uz pārtrauktām darbībām - 22
Meitassabiedrības izslēgšana (21. piezīme) - (4)
Atlikums pārskata gada beigās (7 711) (7 665)
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6. PIEZĪME

IENĀKUMA NODOKĻI (turpinājums)

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistības ir savstarpēji izslēgti, ja pastāv juridiskas tiesības veikt pārskata perioda ienākuma nodokļa aktīvu ieskaitu pret
pārskata perioda nodokļa saistībām un, ja atliktais ienākuma nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrācijas institūciju.

Bilancē uzrādītās atliktā ienākuma nodokļa summas pēc savstarpējas izslēgšanas ir šādas:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi 128 163
Atliktā ienākuma nodokļa saistības (7 839) (7 828)
Kopā (7 711) (7 665)

Atliktā nodokļa saistības, kuras attiecas uz uzņēmuma ienākuma nodokļa summu no LVL 29,007 miljoniem nerealizētās peļņas no ieguldījuma asociētā
sabiedrībā, netiek atzītas, jo par saņemtajām dividendēm nodoklis nav jāmaksā un, neskatoties uz to, ka pastāv neoficiāla informācija, kas netieši norāda
uz iespējamo SIA Lattelecom piederošo SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) pamatkapitāla daļu pārdošanu, uz šī pārskata sagatavošanas brīdi nav juridiska
pamatojuma, kas apliecinātu nodomu pārdot Sabiedrībai piederošās LMT pamatkapitāla daļas.
Tādējādi Koncerna gada pārskatā politika attiecībā uz atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atzīšanu netiek mainīta un ir tāda pati kā iepriekšējos gados.
Ieguldījums tiek atspoguļots kā ilgtermiņa ieguldījums asociētajā sabiedrībā un papildus atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības netiek atzītas
2007. gada pārskatā.

Bilancē uzrādītā atliktā ienākuma nodokļa summas attiecās uz sekojošām pagaidu starpībām, kas rodas starp aktīva vai saistību uzskaites vērtību bilancē
un to nodokļa bāzi:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi (8 608) (8 641)
Uzkrātās saistības 1 174 976
Valsts dotācijas (1. piezīme) (277) -
Kopā (7 711) (7 665)

7. PIEZĪME

PEĻŅA UZ VIENU KAPITĀLA DAĻU

2007 2006
Gada peļņa (LVL ‘000) 38 071 39 024
Parasto kapitāla daļu skaits 146 079 000 146 079 000
Pamatpeļņa un mazinātā peļņa uz vienu kapitāla daļu no turpināmām darbībām (LVL) 0,261 0,266
Pamatpeļņa un mazinātā peļņa uz vienu kapitāla daļu no pārtrauktās darbības (LVL) - 0,001
Pamatpeļņa un mazinātā peļņa uz vienu kapitāla daļu (LVL) 0,261 0,267

Lattelecom daļu kapitāls saskaņā ar uzņēmuma statūtiem sastāv no 146 079 000 daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 lats.
Mātessabiedrībā nav paredzama pamatkapitāla parasto daļu emisija, kuras rezultātā notiktu aprēķinā izmantojamā daļu skaita korekcija, tādēļ koriģētās
peļņas apjoms uz vienu kapitāla daļu ir vienāds ar pamata peļņu uz vienu kapitāla daļu.
Samaksātās dividendes 2007. gadā un 2006. gadā bija LVL 36,054 miljoni (LVL 0,25 uz vienu kapitāla daļu) un attiecīgi LVL 19,846 miljoni (LVL 0,14 uz vienu
kapitāla daļu).
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8. PIEZĪME

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

Nemateriālā Klientu Preču Dator- Dator- Kopā
vērtība līgumi zīmes programmas programmu

un dator- izveidošana
programmu

licences
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000

Atlikusī vērtība
2005. gada 31. decembrī 4 407 1 283 429 6 644 551 13 314
Papildinājumi - - - 1 537 765* 2 302
Meitassabiedrības iegāde 348 - - - - 348
Meitassabiedrības izslēgšana
(21. piezīme) (335) (78) (38) (50) - (501)
Izslēgti pārskata gadā - - - (2) - (2)
Amortizācija – turpināmās darbības - (286) (131) (2 543) - (2 960)
Amortizācija – pārtrauktās darbības - - - (1) - (1)
Zaudējumi no aktīvu vērtības
samazināšanās - - (250) - - (250)
Atlikusī vērtība
2006. gada 31. decembrī 4 420 919 10 5 585 1 316 12 250

2006. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 4 420 1 196 390 18 137 1 316 25 459
Uzkrātā amortizācija - (277) (380) (12 552) - (13 209)
Atlikusī vērtība 4 420 919 10 5 585 1 316 12 250

Atlikusī vērtība
2006. gada 31. decembrī 4 420 919 10 5 585 1 316 12 250
Papildinājumi - - - 2 033 (656)* 1 377
Izslēgti pārskata gadā - - - (1) - (1)
Amortizācija - (282) (3) (2 636) - (2 921)
Atlikusī vērtība
2007. gada 31. decembrī 4 420 637 7 4 981 660 10 705

2007. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 4 420 1 196 391 19 268 660 25 935
Uzkrātā amortizācija - (559) (384) (14 287) - (15 230)
Atlikusī vērtība 4 420 637 7 4 981 660 10 705

Veicot nemateriālās vērtības samazināšanās testu Lattelecom Technology, kas ir 100% Lattelecom meitassabiedrība, tika noteikta kā viena naudas līdzekļu
ienesoša vienība. Šī vienība pārstāv Koncerna zemāko līmeni, kurā nemateriālā vērtība tiek uzraudzīta vadības mērķiem. Lattelecom Technology naudas
ienesošās vienības atgūstamā vērtība tika noteikta aprēķinot tās lietošanas vērtību. Aprēķinā tika izmantotas naudas plūsmas prognozes, kas balstītas uz
vadības apstiprinātu piecu gadu finanšu budžetu, pielietojot diskontēšanas likmi 15% (2006. gadā – 13%). Naudas plūsmas aplēses par periodu, kas
pārsniedz piecu gadu periodu, tika aprēķinātas izmantojot ekstrapolāciju un nemainīgu pieauguma likmi 5,5% (2006. gadā – 5%) apmērā, kas ir zemāka
par Latvijas IT tirgus vidējo ilgtermiņa pieauguma likmi. 2006. gada beigās naudas ienesošās vienības Lattelecom Technology vērtība pārsniedza tās uzskaites
vērtību. Rezultātā naudu ienesošās vienības vērtības un uz to attiecinātās nemateriālās vērtības samazinājums nav jāatzīst.
Veicot Lattelecom Technology lietošanas vērtības analīzi, tika konstatēts, ka nekādas iespējamās izmaiņas galvenajos pieņēmumos nevar izraisīt vienības
atgūstamās vērtības samazinājumu zemāk par tās uzskaites vērtību.

(*) Datorprogrammu izveidošanas papildinājumi ir uzrādīti neto vērtībā pēc datorprogrammu nodošanas ekspluatācijā.

Nemateriālo ieguldījumu papildinājumos ietvertas darbības izmaksas, kas tieši saistītas ar datorprogrammu ieviešanu un tiek kapitalizētas, balstoties uz
šajos projektos ieguldīto darba stundu skaitu. Kopējo kapitalizēto izmaksu apjoms 2007. gadā bija LVL 1,397 miljoni (2006. gadā – LVL 584 tūkstoši;
3. piezīme).
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9. PIEZĪME

PAMATLĪDZEKĻI

Zeme Sakaru līnijas Elektronisko Pārējie Nepabeigtās Kopā
un ēkas un būves sakaru iekārtas pamatlīdzekļi celtniecības

objekti
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000

Atlikusī vērtība
2005. gada 31. decembrī 16 226 100 609 43 985 5 632 13 907 180 359
Papildinājumi 1 504 9 907 10 297 3 551 2 755* 28 014
Meitassabiedrības izslēgšana
(21. piezīme) - - - (63) - (63)
Izslēgti pārskata gadā (30) (298) (312) (223) - (863)
Nolietojums – turpināmas darbības (1 109) (9 348) (13 435) (2 827) - (26 719)
Nolietojums – pārtrauktās darbības - - - (7) - (7)
Pārklasificēti (44) 40 7 (3) - -
Atlikusī vērtība
2006. gada 31. decembrī 16 547 100 910 40 542 6 060 16 662 180 721

2006. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 24 800 167 214 222 402 24 736 16 662 455 814
Uzkrātais nolietojums (8 253) (66 304) (181 860) (18 676) - (275 093)
Atlikusī vērtība 16 547 100 910 40 542 6 060 16 662 180 721

Atlikusī vērtība
2006. gada 31. decembrī 16 547 100 910 40 542 6 060 16 662 180 721
Papildinājumi 2 543 6 796 16 883 2 636 (1 043)* 27 815
Izslēgti pārskata gadā (4) (37) (156) (60) - (257)
Nolietojums (1 200) (8 431) (13 143) (2 641) - (25 415)
Klasificēti kā pārdošanai turēti (20) - - - - (20)
Pārklasificēti 30 140 (52) (118) - -
Atlikusī vērtība
2007. gada 31. decembrī 17 896 99 378 44 074 5 877 15 619 182 844

2007. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 27 291 173 630 234 584 23 898 15 619 475 022
Uzkrātais nolietojums (9 395) (74 252) (190 510) (18 021) - (292 178)
Atlikusī vērtība 17 896 99 378 44 074 5 877 15 619 182 844

(*) Nepabeigtās celtniecības objektu papildinājumi ir uzrādīti neto vērtībā pēc gatavo pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā.

Kategorijas „Zeme un ēkas” atlikušajā vērtībā ir ietverta zemes iegādes vērtība LVL 1,522 miljonu apmērā (2006. gadā – LVL 1,083 miljoni).

2007. gadā pamatlīdzekļu (telefoni un pārraides iekārtas) lietderīgās lietošanas laiks tika pārskatīts un nolietojuma likmes tika attiecīgi koriģētas. Izmaiņas
lietderīgā lietošanas laikā būtiski neietekmēja finanšu rezultātus un bilances posteņus.

(a) Nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcija
Kategorijā “Zeme un ēkas” ir ietvertas nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas izmaksas:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Iegādes cena 1 133 1 134
Uzkrātais nolietojums (605) (564)
Atlikusī vērtība 528 570

20.b piezīmē ir atspoguļota informācija par Koncerna saistībām attiecībā uz īpašuma nomas tiesībām.
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9. PIEZĪME

PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums)

(b) Pašu uzņēmumu kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
Pamatlīdzekļu papildinājumos ietvertas kapitalizētās izmaksas, kas ir dažādu uzņēmuma struktūrvienību radītas izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumu
projektiem un ir kapitalizētas, balstoties uz šajos projektos ieguldīto stundu skaitu. Procentu izdevumi par kapitālieguldījumu projektos ieguldītajiem aizņē-
mumiem ir iekļauti nepabeigtās celtniecības objektu izmaksās. Vidējā kapitalizēto procentu likme 2007. gadā bija 4,57% (2006. gadā – 3,27%). Kopējā
kapitalizēto izmaksu summa 2007. gadā bija LVL 3,248 miljoni (2006. gadā – LVL 2,237 miljoni; 3., 4. un 5. piezīme).

(c) Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi
Koncerns savā saimnieciskajā darbībā izmanto arī pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus. Šo pamatlīdzekļu sākotnējā iegādes vērtība ir LVL 61,325 miljoni
(2006. gadā – LVL 61,568 miljoni).

(d) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu
Īpašumtiesības uz Mātessabiedrības nekustamā īpašuma objektiem – zemi un ēkām – 2007. gada 31. decembrī zemesgrāmatā bija reģistrētas 90% apmērā
(2006. gadā – 89%) no kopējā Mātes sabiedrībai piederošā zemes un ēku objektu skaita. Pārējie vēl nereģistrētie objekti atrodas dokumentu reģistrācijai
zemesgrāmatā sagatavošanas procesā.

10. PIEZĪME

IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā 31 192 30 288
Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pirms nodokļiem 16 812 16 002
Daļa no asociētās sabiedrības nodokļiem (2 234) (2 134)
Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pēc nodokļiem 14 578 13 868
Saņemtās dividendes (13 973) (12 964)
Uzskaites vērtība pārskata gada beigās 31 797 31 192

SIA Lattelecom pieder 23% no SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) daļu kapitāla. 2006. un 2007. gadā nekādas pārmaiņas līdzdalībā nav notikušas.
LMT ir mobilo telekomunikāciju operators Latvijā. LMT galvenie darbības veidi ir mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana, mobilo tālruņu tīklu un sistēmu
izveidošana un uzturēšana (22. piezīme).

LMT finanšu pārskatu kopsummas

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Ieņēmumi 199 780 186 731
Gada peļņa 63 382 60 297

Bilance
Ilgtermiņa ieguldījumi 120 944 102 771
Apgrozāmie līdzekļi 45 292 57 304
Aktīvi kopā 166 236 160 075

Pašu kapitāls 138 250 135 619
Ilgtermiņa kreditori 3 317 3 746
Īstermiņa kreditori 24 669 20 710
Pašu kapitāls un saistības kopā 166 236 160 075
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11. PIEZĪME

ILGTERMIŅA DEBITORU PARĀDI

Summa LVL 218 tūkstoši ietver LVL 48 tūkstošus (2006. gadā – LVL 57 tūkstoši) ilgtermiņa debitoru parādus par telekomunikāciju tīkla izbūvi, kā arī ilgter-
miņa debitoru parādus LVL 170 tūkstošu (2006. gadā – LVL 705 tūkstoši) apmērā no finanšu līzinga līgumiem ar atmaksas laiku no 1 līdz 5 gadiem. Līzinga
objekti ir klientu telekomunikāciju iekārtas un datori. Daļa no finanšu līzinga parādiem ar atmaksas laiku līdz 1 gadam ir iekļauta īstermiņa debitoru parā-
dos (13. piezīme).

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Bruto ieguldījums finanšu nomā 1 743 1 827
Nenopelnītie finansēšanas ienākumi (164) (103)
Neto ieguldījums finanšu nomā: 1 579 1 724
- ilgtermiņa daļa 170 705
- īstermiņa daļa 1 409 1 019

12. PIEZĪME

KRĀJUMI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Krājumi saimnieciskajai darbībai (iegādes vērtībā) 1 636 2 133
Preces pārdošanai (iegādes vērtībā) 1 676 2 487
Avansa maksājumi par krājumiem 78 58
Uzkrājumi novecojušiem un lēnas aprites krājumiem (113) (104)
Kopā 3 277 4 574

Izmaiņas uzkrājumos novecojušiem un lēnas aprites krājumiem:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Atlikums pārskata gada sākumā 104 114
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 56 54
Norakstīti krājumi (47) (64)
Atlikums pārskata gada beigās 113 104

13. PIEZĪME

DEBITORU PARĀDI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Pircēju un pasūtītāju parādi 13 481 11 634
Citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju parādi 2 546 3 606
Uzkrātie ieņēmumi 2 952 620
Valsts dotācijas (1. piezīme) 1 845 -
Citi debitoru parādi 1 042 1 249
Finanšu līzings – līdz 1 gadam (11. piezīme) 1 409 1 019
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (2 889) (2 961)
Kopā 20 386 15 167



31PIEZĪMES 2007. GADA FINANŠU PĀRSKATIEM
Lattelecom koncerna gadagrāmata 2007

13. PIEZĪME

DEBITORU PARĀDI (turpinājums)

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem:

Individuālie Vispārējie Kopā
uzkrājumi uzkrājumi

LVL’000 LVL’000 LVL’000
Atlikums 2006. gada 1. janvārī 2 826 278 3 104
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 327 95 422
Norakstīti bezcerīgie parādi (546) (19) (565)
Atlikums 2006. gada 31.decembrī 2 607 354 2 961

Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 352 39 391
Norakstīti bezcerīgie parādi (426) (37) (463)
Atlikums 2007. gada 31.decembrī 2 533 356 2 889

Debitoru parādu vecuma analīze:

Kopā Apmaksas Apmaksas termiņš pārsniegts
termiņš

nav pārsniegts
0 <30 30-90 90-180 180-365 >365

dienas dienas dienas dienas dienas dienas
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000

2007
Pircēju un pasūtītāju parādi 12 330 9 239 1 927 485 675 5 -
Citu elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzēju parādi 2 217 1 822 209 106 72 3 5
2006
Pircēju un pasūtītāju parādi 9 006 7 590 1 079 289 48 - -
Citu elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzēju parādi 3 273 2 463 263 416 94 - 37

Debitoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu telekomunikāciju operatoriem ir 45 dienas, vietējiem telekomunikāciju uzņēmumiem 30 dienas, teleko-
munikāciju pakalpojumu klientiem 15 dienas

14. PIEZĪME

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Naudas līdzekļi kasē un bankās 2 202 1 853
Īstermiņa banku depozīti 1 586 1 269
Kopā 3 788 3 122

2007. gada 31. decembrī īstermiņa depozītu bankās vidējā svērtā gada procentu likme bija 4,19% un vidējais termiņš – 7 dienas (2006. gadā – attiecīgi
3,75% un 6 dienas). Izmaiņas procentu likmēs ir skaidrojamas ar vispārējām procentu likmju svārstībām finanšu tirgū. 2007. gadā un 2006. gadā bankās
izvietoto depozītu termiņš nepārsniedza vienu mēnesi.
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15. PIEZĪME

AIZŅĒMUMI

2007. un 2006. gada 31. decembrī Lattelecom nebija aizņēmumu no bankām.
2007 2006

LVL’000 LVL’000
Pieejamie neizmantotie kredītresursi:
Ar termiņu līdz 1 gadam 5 000 5 984
Ar termiņu ilgāku par vienu gadu 42 168 42 168

Pieejamie neizmantotie kredītresursi ar termiņu līdz vienam gadam ir LVL 5,0 miljonu kredītlīnija no Hansabankas, kuras termiņš beidzas 2008. gadā.
Pieejamie neizmantotie kredītresursi ar termiņu ilgāku par vienu gadu ir rezerves finansējums EUR 60,0 miljonu apmērā, kura saņemšanai Lattelecom
2006. gada jūlijā parakstīja kredītlīnijas līgumus ar Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāli, SEB Latvijas Unibanka un Hansabanka un kas ir pieejams līdz 2009.-
2010. gadam. Par pieejamajiem kredītresursiem nav jāmaksā saistību maksa.

Koncerna aktīvi nav ieķīlāti kā aizņēmumu un pieejamo kredītresursu nodrošinājums.

2007. un 2006. gada laikā kredītresursi bija izmantoti galvenokārt eiro. 2007. gadā Lattelecom eiro aizņēmumu procentu likmes svārstījās robežās no 4,17%
līdz 5,04% (2006. gadā – attiecīgi no 2,66% līdz 3,67%). Izmaiņas procentu likmēs atbilda vispārējām svārstībām finanšu tirgū.

16. PIEZĪME

NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI

Summa LVL 5,859 miljoni (2006. gadā – LVL 3,225 miljoni) ietver saņemtos avansa maksājumus no klientiem par ilgtermiņa kabeļu tilpuma nomas tiesībām.
Avansa maksājumu īstermiņa daļa LVL 1,641 (2006. gadā – 1,020 miljoni) miljona vērtībā iekļauta īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos (18. piezīme).

17. PIEZĪME

KREDITORU PARĀDI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 7 572 7 335
Parādi citiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem 1 984 3 091
Parādi piegādātājiem par kapitālieguldījumiem 2 138 2 085
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2 190 1 961
Pārējie kreditori un uzkrātās saistības 4 141 3 987
Kreditoru parādi kopā 18 025 18 459

Kreditoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu telekomunikāciju operatoriem ir 45 dienas, vietējiem telekomunikāciju uzņēmumiem 30 dienas,
piegādātājiem un darbuzņēmējiem 30 dienas.

18. PIEZĪME

NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI UN KLIENTU AVANSA MAKSĀJUMI

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Klientu avansa maksājumi 2 394 1 733
Nākamo periodu ieņēmumi 1 641 1 020
Kopā 4 035 2 753
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19. PIEZĪME

UZKRĀJUMI

Atlaišanas Prēmijas Atvaļinājuma Garantijas Kopā
pabalsti nauda remonti
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000

Atlikums pārskata gada sākumā 190 2 386 870 82 3 528
Samaksāti pārskata gadā (62) (2 344) (2 843) - (5 249)
Izveidoti pārskata gadā - 2 258 3 125 - 5 383
Apvērstas neizmantotas summas - - - (22) (22)
Atlikums pārskata gada beigās 128 2 300 1 152 60 3 640

Uzkrājumi darbinieku prēmiju izmaksāšanai tiek veidoti, pamatojoties uz sabiedrības un individuālo mērķu izpildes novērtējumu saskaņā ar Koncerna
sabiedrībās ieviesto prēmēšanas shēmu.

20. PIEZĪME

ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS

(a) Kapitālieguldījumu saistības
Iekārtu un datorprogrammu iegādes darījumi, par kuriem ir noslēgti līgumi, bet kuri finanšu pārskatos nav ietverti saistībās, ir šādi:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Nemateriālo ieguldījumu iegāde 6 18
Pamatlīdzekļu iegāde 723 1 652
Kopā 729 1 670

(b) Īpašuma nomas saistības
Koncernam kā operatīvās nomas ņēmējam ir noslēgti līgumi par telpu, datoru un automašīnu nomas tiesībām. Kopējie nomas izdevumi 2007. gadā bija
LVL 2,409 miljoni (2006. gadā – LVL 1,125 miljoni). 2007. gada 31. decembrī minimālais saistību apjoms neatsaucamos īpašuma nomas darījumos bija šāds:

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Līdz 1 gadam 1 590 235
No 1 līdz 5 gadiem 271 165
Kopā 1 861 400

21. PIEZĪME

PĀRTRAUKTĀS DARBĪBAS

2006. gada jūnijā SIA Lattelecom Technology pārdeva 100% no pilnīgi piederošas meitas sabiedrības SIA FMS daļu kapitāla. SIA FMS galvenās darbības sfēras
bija finanšu grāmatvedības programmatūras risinājuma Apvārsnis un UVIS pārdošana un uzturēšana, kā arī datu analīzes risinājumu izplatīšana.

22. PIEZĪME

DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

TILTS Communications AS pieder 49% no SIA Lattelecom emitētā parasto daļu kapitāla.
Uzņēmumam TeliaSonera AB pieder 100% no TILTS Communications AS, tādējādi netiešā veidā tam pieder 49% no SIA Lattelecom daļu kapitāla. TeliaSonera
AB pieder arī 49% no SIA Latvijas Mobilais Telefons daļu kapitāla.
Latvijas Republikai pieder 51% no SIA Lattelecom emitētā parasto daļu kapitāla. Parastie tirdzniecības darījumi ar Latvijas valdību, ministrijām un aģen-
tūrām, kā arī darījumi ar valsts kontrolētiem uzņēmumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem nav uzskatāmi par darījumiem ar saistītām personām.
SIA Latvijas Mobilais Telefons (SIA Lattelecom pieder 23% kapitāla daļu) ir SIA Lattelecom asociētā sabiedrība no 1997. gada jūnija (10. piezīme).
Lattelecom koncernam pieder 50% AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (Pensiju fonds) akciju. Tomēr Lattelecom ir tikai formāls tās akcionārs, jo viss no Pensiju
fonda darbības izrietošais risks un ienākumi pieder Lattelecom darbiniekiem – Pensiju programmas dalībniekiem.

SIA Lattelecom būtiskie darījumi ar saistītajām sabiedrībām ir šādi:
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22. PIEZĪME

DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (turpinājums)

(a) Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem

2007 2006
LVL’000 LVL’000

LMT (telekomunikāciju un starpsavienojumu pakalpojumi) 5 553 3 535
TeliaSonera grupa (starptautisko tālruņa sakaru plūsma) 723 393
No 13 valsts kontrolētām sabiedrībām (IT pakalpojumi) 1 305 458
Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (telekomunikāciju un IT pakalpojumi) 13 26

7 594 4 412

(b)Saņemto preču un pakalpojumu izmaksas

2007 2006
LVL’000 LVL’000

LMT (mobilā tālruņa pakalpojumi, starpsavienojuma maksa) 6 746 7 742
TeliaSonera grupa (starptautisko tālruņa sakaru plūsma, dažādi pakalpojumi un iekārtas) 356 507
No 22 valsts kontrolētām sabiedrībām (telpu noma, dažādi pakalpojumi) 829 446

7 931 8 695

(c) Kreditoru/debitoru parādu atlikumi

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Saistīto sabiedrību debitoru parādi:
LMT 377 537
Valsts kontrolētie uzņēmumi 320 5
TeliaSonera grupa 76 178

773 720
Kreditoru parādi saistītajām sabiedrībām:
LMT 619 961
Valsts kontrolētie uzņēmumi 144 28
Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds 60 -
TeliaSonera grupa 53 128

876 1 117

(d) Vadības atalgojums

2007 2006
LVL’000 LVL’000

Atlīdzība par darbu 1 242 1 092
Iemaksas fiksēta ieguldījuma pensiju fondā 62 48
Pārējie labumi 28 38
Kopā 1 332 1 178

Padomes locekļiem, uzņēmuma direktoriem, viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošiem uzņēmumiem daļas vai daļu opciju līgumi uzņēmumā
Lattelecom nepieder.



35PIEZĪMES 2007. GADA FINANŠU PĀRSKATIEM
Lattelecom koncerna gadagrāmata 2007

23. PIEZĪME

FINANŠU RISKU VADĪBA

Finanšu riskus saistībā ar koncerna uzņēmumu likviditāti, valūtas un procentu likmju svārstībām un darījumu partneru kredītrisku koncernā centralizēti
pārvalda Lattelecom.

Koncerna uzņēmumu ikdienas darbība izraisa galvenokārt ārvalstu valūtas kursa un kredītprocentu likmju svārstību risku, kas var tieši ietekmēt uzņē-
mumu darbības rezultātus. Koncerns ierobežo ar ārvalstu valūtas kursu un procentu likmju svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas pamatdarbības un
finanšu aktivitātēm, nepieciešamības gadījumos izmantojot arī atvasinātos finanšu instrumentus. Finanšu riskus ierobežojošie pasākumi tiek veikti, lai
sekmētu koncerna saimniecisko darbību, un koncerna uzņēmumi neveic nekādus spekulatīvus darījumus, kuri varētu palielināt valūtas vai procentu lik-
mju risku.

(a) Finansējuma un likviditātes risks
Koncerna naudas līdzekļu pārvaldes politika paredz nodrošināt pietiekamu koncerna uzņēmumu likviditāti, kā arī to spēju finansēt savu darbību bez
jebkādiem finansējuma ierobežojumiem. Finansējuma un likviditātes risks tiek samazināts, diferencējot aizņēmumu portfeļa saistību izpildes termiņus un
saglabājot elastību finansējumā, nodrošinot vidēja termiņa kredītlīniju pieejamību.

Lattelecom pieejamo finansējumu veido kredītlīnijas EUR 60,0 miljonu apmērā, ko līdz 2009. – 2010. gadam uzņēmumam ir piešķīrušas Nordea Bank Finland
Plc. Latvijas filiāle, SEB Latvijas Unibanka un Hansabanka, un īstermiņa kredītlīnija LVL 5,0 miljonu apmērā no Hansabankas. Par pieejamajiem kredītresursiem
nav jāmaksā saistību maksa (15. piezīme).

2007. gada un 2006. gada 31. decembrī koncernam nebija aizņēmumu.

(b) Valūtas risks
Koncerna uzņēmumi ir pakļauti ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, ko izraisa norēķini ārvalstu valūtā. Koncerna politika ir ierobežot valūtas kursu
svārstību neto risku attiecībā uz skaidri zināmajiem un gaidāmajiem darījumiem ārvalstu valūtā, un Koncerns neuztur ar šādiem darījumiem nesaistītas
valūtas pozīcijas.

Norēķinos ar ārvalstu biznesa partneriem dominējošā valūta ir eiro. Gatavojoties Latvijas pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas
Banka ir noteikusi lata un eiro piesaistes kursu EUR 1 = LVL 0,702804 . Pateicoties lata piesaistei eiro un salīdzinoši sabalansētajai saimnieciskās darbības
naudas plūsmai ārvalstu valūtās, Koncerns ir pakļauts nenozīmīgam valūtas kursa svārstību riskam. Koncerna ārvalstu valūtas kursa svārstību risks attiecībā
uz skaidri zināmajiem un gaidāmajiem darījumiem ir novērsts.

Naudas līdzekļi ārvalstu valūtā bija uzkrāti valūtas kursa svārstību ierobežošanai attiecībā uz paredzamajiem darījumiem, bet nebija norādīti kā risku iero -
bežojošs instruments, tādēļ valūtas pārvērtēšanas rezultāts tika ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

2007. gada laikā koncerna aizņēmumi bija izmantoti eiro un latos.

(c) Procentu likmju risks
Koncerna finansējuma avotus veido galvenokārt pašu kapitāls, naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības un mazākā mērā arī aizņēmumi. Koncerns ir
pakļauts procentu likmju svārstību riskam, tā kā aizņēmumi no bankām un pieejamie kredītresursi ir ar mainīgām procentu likmēm, kas tiek fiksētas gal-
venokārt uz 1 vai 3 mēnešu periodu. 2007. gadā koncerna aizņēmumi bija izmantoti eiro un latos. 2007. gada 31. decembrī koncernam nebija aizņēmumu
(15. piezīme).

2007. gadā bankās izvietotajiem depozītiem bija fiksētas procentu likmes, un depozītu termiņš nepārsniedza vienu mēnesi (14. piezīme).

(d) Kredītrisks
Finanšu instrumenti, kuri potenciāli pakļauj koncernu zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir pircēju un pasūtītāju parādi, naudas līdzekļi
un īstermiņa depozīti bankās. Koncerna politika nodrošina to, ka preces un pakalpojumi tiek pārdoti klientiem ar atbilstošu kredītvēsturi. Kredītrisks attiecībā
uz pircēju un pasūtītāju parādiem ir ierobežots uzņēmumu plašā klientu loka dēļ. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti pēc šaubīgo parādu vērtības
atskaitīšanas. Koncerna partneri atvasināto finanšu instrumentu un naudas līdzekļu darījumos ir finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītreputāciju. Koncerns
stingri uzrauga un ierobežo kredītrisku, kāds koncerna uzņēmumiem ir pieļaujams ar katru atsevišķu finanšu institūciju. Koncerns nav pakļauts ievērojamai
kredītriska koncentrācijai.

(e) Patiesā vērtība
Finanšu aktīvu un saistību, kuru termiņš ir mazāks par vienu gadu, uzskaites vērtība aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību. Pārējo finanšu instrumentu patiesās
vērtības aprēķinos tiek izmantota diskontēto nākotnes naudas plūsmu metode, piemērojot perioda beigās pieejamās attiecīgās tirgus procentu likmes.
Parādsaistībām, par kurām ir jāveic procentu maksājumi, tiek piemērotas tirgus procentu likmes, un ir uzskatāms, ka šo saistību uzskaites vērtība atbilst to
patiesajai vērtībai. 2007. gadā koncernam nebija noslēgtu atvasināto finanšu instrumentu līgumu.
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24. PIEZĪME

NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM

Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā
būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.



NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIA „Lattelecom” dalībniekiem

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši SIA „Lattelecom” (Koncerna mātes uzņēmums) tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2007. gada konsolidētā finanšu
pārskata, kas atspoguļots pievienotā 2007. gada pārskatā no 13. līdz 36. lappusei, revīziju. Revidētais konsolidētais finanšu pārskats ietver Koncerna
2007. gada 31. decembra bilanci, 2007. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu
grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu
Koncerna mātes Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šī konsolidēta finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā. Šī atbildība ietver tādas iekšējās kontroles izvei-
došanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un
patiesu atspoguļojumu, atbilstoši grāmatvedības uzskaites principu izvēli un piemērošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem
revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka kon-
solidētos finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētā finanšu pārskatā uzrādīto summu un atklātās informācijas pama-
totību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska
novērtējumu konsolidētā finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzi -
numu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu
pamatotības, kā arī konsolidētā finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai. 

Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī,
kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem, kas apstiprināti lietošanai
Eiropas Savienībā.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2007. gada konsolidētā finanšu pārskatā no 3. līdz 7. lappusei,
un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007. gada konsolidētā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA Ernst & Young Baltic
Licence No. 17

Diāna Krišjāne Jekaterina Stuģe
Personas kods: 250873-12964 Personas kods: 180976-10708
Valdes priekšsēdētāja LR zvērinātā revidente

Sertifikāts Nr. 143

Rīgā, 2008. gada 7. februārī
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PIECU GADU STATISTIKA PAR PĀRSKATA GADU 31. DECEMBRĪ

2007 2006 2005 2004 2003
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Ieņēmumi 148 533 143 712 133 382 131 370 140 040
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 973 1 926 2 189 1 871 1 724
Kopā 153 506 145 638 135 571 133 241 141 764

Darbības izmaksas
Maksājumi citiem telekomunikāciju uzņēmumiem (13 571) (15 506) (18 051) (17 671) (18 226)
Personāla izmaksas (34 316) (29 124) (25 419) (21 842) (22 431)
Citas saimnieciskās darbības izmaksas (50 116) (41 834) (32 466) (28 848) (31 919)
Kopā darbības izmaksas bez nolietojuma (98 003) (86 464) (75 936) (68 361) (72 576)

EBITDA 55 503 59 174 59 635 64 880 69 188

Nolietojums un neto zaudējumi
no pamatlīdzekļu izslēgšanas (28 128) (29 930) (34 047) (39 257) (46 330)
Peļņa no saimnieciskās darbības 27 375 29 244 25 588 25 623 22 858

Neto finanšu ieņēmumi/izdevumi 14 934 14 166 12 848 12 013 9 535
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (4 238) (4 621) (3 856) (4 176) (5 167)
Peļņa no pārtrauktām darbībām - 235 70 - -
Gada peļņa 38 071 39 024 34 650 33 460 27 226

Bilance

Aktīvi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 193 549 192 971 193 673 192 407 219 432
Ieguldījumi 32 143 32 117 31 440 29 895 24 973
Apgrozāmie līdzekļi 30 184 25 528 26 300 17 718 39 477
Kopā aktīvi 255 876 250 616 251 413 240 020 283 882

Pašu kapitāls 216 478 214 461 195 283 204 085 212 625

Saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi - - - - 32 602
Īstermiņa aizņēmumi - - 18 179 12 000 10 000
Atliktā nodokļa saistības 7 839 7 828 8 175 9 101 9 843
Pārējās saistības 31 559 28 327 29 776 14 937 18 812
Kopā saistības 39 398 36 155 56 130 36 038 71 257

Kapitālieguldījumi 29 191 30 253 28 927 15 317 22 517
Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības 68 508 65 201 73 641 70 654 73 547
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2007 2006 2005 2004 2003
Galvenie finanšu rādītāji
EBITDA rentabilitāte 37% 41% 45% 49% 49%
Darbības peļņas rentabilitāte 18% 20% 19% 20% 16%
Kapitāla atdeve procentos (ROCE) 20% 20,4% 18,1% 16,6% 13,1%

Peļņa uz vienu kapitāla daļu (LVL) 0,26 0,27 0,24 0,23 0,19
Pašu kapitāla īpatsvars 85% 86% 78% 85% 75%

Darbības rādītāji
Darbinieku skaits gada beigās 2 955 2 941 3 062 2 814 3 035
Ieņēmumi uz vienu darbinieku (LVL) 50 265 48 865 43 560 46 684 46 142
Darbības peļņa uz vienu darbinieku (LVL) 9 264 9 944 8 357 9 106 7 531
Ieņēmumi uz vienu tālruņa līniju (LVL) 239 232 213 208 214

Tālruņa līniju skaits uz 100 iedzīvotājiem 27,4 27,1 27,2 27,3 28,2
Tālruņa līniju skaits (tūkst. līniju) 622 619 625 631 654
Ciparizācijas līmenis 97,1% 94,5% 92,6% 89,7% 88,7%
Tālruņu līniju skaits uz vienu darbinieku 210 210 204 224 215

Galveno finanšu rādītāju definīcijas
EBITDA= peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas, un zaudējumiem no pamatlīdzekļu izslēgšanas
Kapitāla atdeve procentos = (peļņa pirms nodokļiem + procenti + citas finanšu izmaksas) / izmantotais kapitāls (kopā aktīvi – bezprocentu saistības; vidē-
jais pārskata gadā)
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