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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

2003 metų pirmas pusmetis. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Emitento pavadinimas  akcinė bendrovė ,,Lietuvos telekomas’’ 
Įstatinis kapitalas   814 912 760 litų 
Būstinės adresas   Savanorių pr. 28, 2600 Vilnius, Lietuva 
Telefonas     1511 
Faksas      (8~5) 212 66 65 
Elektroninis paštas   info@telecom.lt 
Teisinė - organizacinė forma  akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta  1992 m. vasario 6 d., Vilniaus miesto valdyba 
Perregistravimo data ir vieta  1998 m. liepos 8 d., Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Registravimo Nr.   BĮ 98 - 195 
Įmonių rejestro kodas   2121543  
LR įmonių rejestro tvarkytoja  valstybės įmonė Registrų centras 
Interneto adresas    www.telecom.lt 

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita 
bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir 
visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais remiantis ji buvo rengiama, galima susipažinti 
akcinės bendrovės ,,Lietuvos telekomas’’ būstinėje Vilniuje, Savanorių pr. 28, darbo dienomis nuo 
8 iki 17 val. 

Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotiniu 
akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei 
likvidavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo bei Valdybos nutarimai (sprendimai), kiti 
pranešimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės 
įstatais ar Bendrovės organų nutarimais (sprendimais) privalo būti paskelbti visiems akcininkams 
ir/ar kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje ,,Lietuvos rytas” arba įteikiami kiekvienam 
akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai.  

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

4.1. už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, 
darbuotojai ir administracijos vadovas: 

Kjell-Ove Blom, AB ,,Lietuvos telekomas’’ generalinis direktorius,  
tel. (8~5) 236 76 00, faks. (8~5) 212 66 65. 

Jan-Erik Elserius, AB ,,Lietuvos telekomas’’ Finansų departamento direktorius ir vyriausiasis 
finansininkas, tel. (8~5) 236 76 03, faks. (8~5) 231 38 60. 

4.2. ------------ 
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5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų 
narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento 
konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija 
atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos 
investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius 
popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui 

Akcinė bendrovė ,,Lietuvos telekomas’’, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus 
pareigas Romualdo Degučio bei Finansų departamento direktoriaus ir vyriausiojo finansininko 
Jano Eriko Elseriuso, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra 
nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės 
vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui. 
 
 
 
L.e. AB ,,Lietuvos telekomas’’  
generalinio direktoriaus pareigas Romualdas Degutis
 ...............................……………… 
  
2003 m. liepos ____ d.  
  
 A.V. 
  
AB ,,Lietuvos telekomas’’ Finansų 
departamento direktorius ir vyriausiasis 
finansininkas Jan-Erik Elserius
 .................................……………. 
  
2003 m. liepos ____ d.  
  
 
 
Vilnius, 2003 m. liepa. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, 
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ 
NARIUS 

6. Emitento įstatinis kapitalas 

6.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 

Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotas AB ,,Lietuvos telekomas” įstatinis kapitalas 
yra 814 912 760 litų. 
AB ,,Lietuvos telekomas’’ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius 
(vnt.) 

Nominali vertė 
(Lt) 

Bendra 
nominali vertė 

(Lt) 

Įstatinio 
kapitalo dalis 

(%) 

Paprastosios vardinės akcijos (PVA) 814 912 760 1 814 912 760 100,00 

Iš viso: 814 912 760 - 814 912 760 100,00 

Visos AB ,,Lietuvos telekomas” akcijos yra apmokėtos. 

Dėl to, kad 2003 m. sausio 1 d. baigėsi Bendrovės specialiosios akcijos galiojimo terminas, 
remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, visuotinis akcininkų 
susirinkimas, įvykęs 2003 m. balandžio 28 d., nusprendė atšaukti Bendrovės specialios akcijos 
statusą ir pakeisti specialiąją akciją į paprastąją vardinę akciją. Pakeisti Bendrovės įstatai 
Valstybės įmonėje Registrų centre įregistruoti 2003 m. birželio 4 d. 

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

----------------------------- 

7. Akcininkai 

Akcininkai, 2003 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo: 

Akcininko vardas, pavardė (įmonės 
pavadinimas, rūšis, buveinės 

adresas, įmonių rejestro kodas) 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.) 

Turima 
įstatinio 
kapitalo 
dalis (%) 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų 

suteikiama 
balsų dalis (%) 

Akcininkui su 
kartu 

veikiančiais 
asmenimis 

priklausančių 
balsų dalis (%) 

,,Amber Teleholding A/S”*, 
Bredgade 26, Kopenhaga, DK-1260, 
Danija, įmonės kodas 244.793 

488 947 656 60,00 62,94 --- 

Valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės 
turto fondo, Vilniaus g. 16, LT-2001 
Vilnius, įmonės kodas 1007315 

73 621 795 9,03 9,48 --- 

PASTABA. * Visos ,,Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei ,,TeliaSonera AB“. 
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2003 m. birželio 30 d. bendras AB ,,Lietuvos telekomas” akcininkų skaičius sudarė 9399. 
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2003 m. balandžio 28 d., metu akcininkų 
skaičius sudarė 9130. 

2000 m. birželio 12 d. pradėta įgyvendinti ,,Lietuvos telekomo” tarptautinių depozitoriumo 
pakvitavimų (TDP) programa. Pagal programą vienas ,,Lietuvos telekomo” TDP atitinka 10  
AB ,,Lietuvos telekomas” paprastųjų vardinių akcijų. Programos bankas depozitoriumas yra 
,,Deutsche Bank Trust Company Americas”, 4 Albany Street, Niujorkas, NY 10006, JAV. 

2003 m. birželio 30 d. duomenimis, 111 837 950 AB ,,Lietuvos telekomas” akcijų pagrindu buvo 
išleisti 11 183 795 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 13,72 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo. 
2003 m. birželio 30 d. ,,Lietuvos telekomo” antrinė įmonė UAB ,,Lintkom” turėjo 12 698 412 
paprastųjų vardinių AB ,,Lietuvos telekomas” akcijų ir 2 539 683 ,,Lietuvos telekomo” 
tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus, t.y. 4,67 proc. ,,Lietuvos telekomo” įstatinio kapitalo. 
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, UAB ,,Lintkom” turimos  
AB ,,Lietuvos telekomas” akcijos yra laikomos ,,Lietuvos telekomo” nuosavomis akcijomis. 

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame 
kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių 
rinkos įstatymas 

AB ,,Lietuvos telekomas” į neviešąją vertybinių popierių apyvartą yra išleidęs šiuos skolos 
vertybinius popierius: 

Vertybinių popierių 
pavadinimas Skaičius (vnt.) Nominali 

vertė (Lt) 

Bendra 
nominali 
vertė (Lt) 

Vertybinių popierių 
registravimo numeris 

10 metų trukmės vardinės 
obligacijos su 12 proc. kupono 
norma 

12 000 1 000 12 000 000 A54011422 

2000 m. rugsėjo 28 d. Vertybinių popierių komisija neviešajai apyvartai įregistravo dešimties 
metų trukmės 12 000 nematerialių vardinių 1 000 litų nominalios vertės obligacijų, suteikiančių 
teisę gauti 12 procentų dydžio metines palūkanas, emisiją (akto Nr. AB-4791).  

Visa obligacijų emisija buvo išplatinta 2000 m. spalio 12 d. Obligacijų savininkai metinių kuponų 
mokėjimo dieną – kiekvienais metais nuo 2001 iki 2010 imtinai spalio 13 dieną turi teisę gauti 120 
litų (palūkanas) už vieną obligaciją. Emisija bus išperkama 2010 m. spalio 13 d. už nominalią 
vertę, jeigu Bendrovė arba investuotojai nepasinaudos išankstinio išpirkimo arba pardavimo 
teisėmis. Bendrovė, mokėdama premiją, turi teisę išpirkti obligacijas 2003 rugpjūčio 29 d. be 
atskiro investuotojų sutikimo. Lietuvos Respublikai vietos valiuta patvirtinus Europos Sąjungos 
piniginį vienetą eurą, Bendrovė turi teisę išpirkti, o investuotojai teisę parduoti obligacijas prieš 
2010 metų spalio 13 d. 

Per ataskaitinį laikotarpį šių vertybinių popierių savininkams išmokėjimų nebuvo. 
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9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta 

Į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialų sąrašą įtraukti šie AB ,,Lietuvos telekomas” 
vertybiniai popieriai: 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius 
(vnt.) 

Nominali vertė 
(Lt) 

Bendra nominali 
vertė (Lt) Emisijos kodas 

Paprastosios vardinės akcijos 814 912 760 1 814 912 760 12391 

Nuo 2000 m. birželio 16 d. ne daugiau kaip 28 549 990 ,,Lietuvos telekomo” tarptautinių 
depozitoriumo pakvitavimų (1 TDP atitinka 10 PVA) yra įtraukta į Oficialų Jungtinės Karalystės 
vertybinių popierių registravimo įstaigos sąrašą (Official List of the UK Listing Authority) ir gali 
būti kotiruojami Londono vertybinių popierių biržos ,,SEAQ (Stock Exchange Automated 
Quatations) International” sistemoje. Taip pat ,,Lietuvos telekomo” TDP galima prekiauti 
,,Nasdaq Stock Market Inc.” ,,PORTAL” rinkoje. 

Prekyba AB ,,Lietuvos telekomas” paprastosiomis vardinėmis akcijomis Nacionalinės vertybinių 
popierių biržos centrinėje rinkoje:  

Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia didžiausia mažiausia 

2003 01 01 – 2003 03 31 1,01 0,83 240 131 0 

2003 04 01 – 2003 06 30 1,41 1,00 902 134 0 
 

Paskutinės sesijos Bendra apyvarta 
Laikotarpis 

kaina (Lt) apyvarta (Lt) vnt. litais 

2003 01 01 – 2003 03 31 1,00 30 695 3 408 355 3 092 293 

2003 04 01 – 2003 06 30 1,41 98 764 10 108 348 11 569 524 
 
 
Prekyba AB ,,Lietuvos telekomas” paprastosiomis vardinėmis akcijomis pagal tiesioginiais 
sandoriais: 

Bendra apyvarta (Lt) 
Laikotarpis Vidutinė kaina 

(Lt) vnt. litais 

2003 01 01 – 2003 03 31 0,90 4 120 410 3 695 785 

2003 04 01 – 2003 06 30 1,11 1 375 643 1 526 385 
 
Prekyba ,,Lietuvos telekomo” tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių 
popierių biržoje:  

Kaina (JAV doleriai) Apyvarta (Didžiosios Britanijos svarai) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia didžiausia mažiausia 

2003 01 01 – 2003 03 31 3,075 2,650 666 716 0 

2003 04 01 – 2003 06 30 4,525 3,075 812 318 0 
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Paskutinės sesijos Bendra apyvarta 
Laikotarpis 

kaina (JAV dol.) apyvarta (svarais) vnt. D. Britanijos svarais

2003 01 01 – 2003 03 31 3,075 0 1 371 382 2 362 294 

2003 04 01 – 2003 06 30 4,525 35 004 1 071 400 2 340 382 

 
10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

2000 m. gruodžio 1 d. AB ,,Lietuvos telekomas” ir AB Vilniaus bankas, Gedimino pr. 12, 2600 
Vilnius, sudarė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių 
apskaita susijusių paslaugų. 

 
11. Valdymo organų nariai. 

AB ,,Lietuvos telekomas’’ organai yra: 
- visuotinis akcininkų susirinkimas, 
- valdyba, 
- generalinis direktorius. 

Valdyba (2003 m. birželio 30 d.) 

AB ,,Lietuvos telekomas’’ įstatuose nustatyta, kad Bendrovės valdybą sudaro devyni nariai. 
Valdybos nariai renkami dvejiems metams. 

Gintautas Žintelis - Valdybos pirmininkas nuo 1998 m. liepos 7 d. (dvejų metų kadencijai 
perrinktas 2002 m. balandžio 26 d., pasiūlė ,,Amber Teleholding A/S”),  
AB ,,Lietuvos telekomas“ vyriausiasis ekspertas informacijos technologijų (IT) ir 
telekomunikacijų klausimais. 1965 m. baigė Kauno technologijos universitetą, įgijo informacinių 
technologijų inžinieriaus specialybę. 1970 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis, 1980 m. - habil. 
mokslų daktaro laipsnis, 1983 m. - profesoriaus vardas, nuo 1991 m. - Lietuvos mokslų 
akademijos narys korespondentas. 1964–1992 m. dirbo Kauno technologijos universitete, kur 
1982-1992 m. vadovavo Skaičiavimo mašinų katedrai. 1992–1996 m. buvo Lietuvos Respublikos 
ryšių ir informatikos ministras. 1996–2002 m. dirbo AB Vilniaus banko prezidento patarėju ir 
Informacijos apsaugos skyriaus viršininku. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi.  

Morganas Ekbergas - Valdybos narys nuo 2001 m. balandžio 30 d. (dvejų metų kadencijai 
perrinktas 2002 m. balandžio 26 d., pasiūlė ,,Amber Teleholding A/S”), įmonės ,,TeliaSonera AB“ 
Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono padalinio viceprezidentas ir vyresnysis patarėjas. AB 
,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Erikas Hallbergas - Valdybos narys nuo 2003 m. balandžio 28 d. (pasiūlė ,,Amber Teleholding 
A/S“), įmonės ,,TeliaSonera AB“ Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono padalinio Baltijos 
šalių skyriaus vadovas. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
Matti Hyyrynenas – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (išrinktas dvejų metų 
kadencijai, pasiūlė ,,Deutsche Bank Trust Company Americas”), Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko Vilniaus atstovybės vadovas. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Vilnos 
akcinės bendrovės ,,Drobė“ stebėtojų tarybos narys. Kitų Lietuvos įmonių kapitale nedalyvauja. 
Kennetas Radne – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (išrinktas dvejų metų kadencijai, 
pasiūlė ,,Amber Teleholding A/S”), įmonės ,,TeliaSonera AB“ Telekomunikacijų tinklų ir 
technologijų padalinio vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už bendrovės fiksuoto ryšio balso 
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telefonijos produktus ir paslaugas. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių 
veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Andrius Šukys – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (išrinktas dvejų metų kadencijai, 
pasiūlė VĮ Valstybės turto fondas), VĮ Valstybės turto fondo turto valdymo direktorius. AB 
,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. AB ,,Lietuvos jūrų laivininkystė”,  
AB Klaipėdos transporto laivynas ir AB ,,Lietuvos avialinijos” stebėtojų tarybų pirmininkas,  
AB ,,Lietuvos dujos” valdybos narys. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Timo Virtanenas – Valdybos narys nuo 2000 m. liepos 5 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 
2002 m. balandžio 26 d., pasiūlė ,,Amber Teleholding A/S”), įmonės ,,TeliaSonera AB” 
Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono padalinio vyriausias patarėjas. AB ,,Lietuvos 
telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Ingmaras Jonssonas, Mikko Pirinenas ir Jaakko Nevanlinna atsistatydino iš Valdybos nuo 2003 m. 
balandžio 28 d. 2003 m. balandžio 28 d. vietoj atsistatydinusių Valdybos narių į Bendrovės 
valdybą einamajai Valdybos kadencijai išrinkti - Annika Christiansson, Erikas Hallbergas ir 
Matsas Salomonssonas. Annika Christianssonas ir Matsas Salomonssonas atsistatydino iš 
Valdybos nuo 2003 m. gegužės 28 d. 

Generalinis direktorius 

Tapio Paarma atsistatydino iš Bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo 2003 m.  
balandžio 30 d. AB ,,Lietuvos telekomas’’ generalinio direktoriaus ir prezidento pareigas  
T. Paarma ėjo nuo 1998 m. liepos 8 d. Nuo 2003 m. gegužės 1 iki gruodžio 31 d. T. Paarma eina 
laikinas Bendrovės vyriausiojo patarėjo pareigas. 

Nuo 2003 m. gegužės 1 d. Bendrovės generalinio direktoriaus ir prezidento (nuo 2003 m.  
liepos 1 d. - generalinio direktoriaus) pareigas eina Kjellis Ove Blomas (g. 1943 m.). K. O. Blomas 
baigė Chalmero aukštąją technikos mokyklą (1963–1967) ir įgijo civilinio inžinieriaus specialybę. 
1984 m. Geteborgo universitete jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Savo karjerą K. O. 
Blomas pradėjo informacijos technologijų ir duomenų apdorojimo srityje. Pirmoji darbovietė 
(1968–1973) - įmonė IBM (Stokholmas). Joje dirbo pardavimų stambiems verslo klientams atstovu. 
1974–1978 m. dirbo duomenų centre, 1985-1987 m. – vadovavo kitam duomenų centrui. 1988 m. 
pradėjo dirbti telekomunikacijų srityje. 1988–1992 m. - įmonės „Telia“ (Stokholmas) direktorius, 
direktorių valdybos narys. 1993 m. dirbo įmonės „Telia“centrinėje būstinėje Tinklų skyriaus 
direktoriumi. 1994-1995 m. - įmonės „Unisource Voice services“ rinkodaros direktorius. 1996 m. 
dirbo įmonės „Unisource“ centrinėje būstinėje Ciuriche, Šveicarijoje, generalinio direktoriaus 
pavaduotoju, atsakingu už strategiją ir verslo planavimą. 1997 m. tapo „Unisource Carrier 
services“ generalinio direktoriaus pavaduotoju ir vykdomuoju direktoriumi. 1998-2001 m. - 
įmonės „Netia“ (Varšuva, Lenkija) generalinio direktoriaus pavaduotojas ir vykdomasis 
direktorius, direktorių valdybos narys. 2002 m. tapo įmonės „Netia“ generaliniu direktoriumi. 
2002 m. spalį–gruodį dirbo įmonėje „Telia Networks International“. Yra UAB ,,Comliet“, UAB 
,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai“, UAB ,,Lintel“, UAB ,,Lintkom“ ir UAB Baltijos 
informacinių duomenų valdymo centro valdybų pirmininkas, UAB ,,TietoEnator Consulting“ 
valdybos narys. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale 
nedalyvauja. 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Nuo 2003 m. liepos 1 d. Romualdas Degutis (g. 1961 m.) eina Bendrovės vykdančiojo 
direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Nuo 1999 m. birželio 1 d. jis ėjo AB 
,,Lietuvos telekomas’’ vykdančiojo viceprezidento pareigas. Romualdas Degutis 1984 m baigė 
Kauno technologijos universitetą ir įgijo elektros ryšių inžinieriaus specialybę. Bendrovėje dirba 
nuo 1984 metų. 1993 metais buvo paskirtas AB ,,Lietuvos telekomas” Klaipėdos filialo 
direktoriumi. Yra UAB ,,Comliet’’, UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai’’, UAB ,,Lintel” ir 
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UAB ,,Lintkom’’ valdybų narys. 2003 m. birželio 30 d. turėjo 10 866 Bendrovės akcijas. Tai sudaro 
0,0013 proc. įstatinio kapitalo ir 0,0014 proc. balsų.  

Vyriausiasis finansininkas 
Janas Erikas Elseriusas (g. 1943 m.) eina AB ,,Lietuvos telekomas’’ Finansų departamento 
direktoriaus ir vyriausiojo finansininko pareigas nuo 1999 m. kovo 29 d. J. E. Elseriusas  
1967 metais baigė Uppsalos universitetą ir įgijo vadybos, vadybos ekonomikos, politinės 
ekonomikos ir statistikos bakalauro laipsnį. 1969-1972 metais dirbo Stokholmo miesto tarybos 
finansų skyriuje. Nuo 1972 metų - Švedijos telekomunikacijų įmonių administracijos (,,Telia”) 
Finansų departamento biuro vadovas. Nuo 1975 metų buvo atsakingas už strateginį planavimą 
(atskaitingas generaliniam direktoriui). 1976-1980 metais dirbo įmonėje ,,Swedtel”. 1982 metų 
liepą paskirtas ,,Telelarm AB” finansų direktoriumi, ėjo įvairias vadovaujamas pareigas iki 1997 
metų. Rugsėjį buvo paskirtas generaliniu direktoriumi. 1998 metais bendrovę sujungus su įmone 
,,Securitas Teknik AB” tapo naujos bendrovės ,,Securitas Larm AB” generalinio direktoriaus 
pavaduotoju. Yra UAB ,,Lintkom’’ generalinis direktorius, UAB ,,Voicecom” valdybos 
pirmininkas, UAB ,,Comliet’’, UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai’’, UAB Baltijos 
informacinių duomenų valdymo centro, ,,Datu Tikli SIA“ ir ,,Telegrupp AS“ valdybų narys. 2003 
m. birželio 30 d. turėjo 90 000 Bendrovės akcijų. Tai sudaro 0,011 proc. įstatinio kapitalo ir 0,0116 
proc. balsų.  
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 
 
Šioje dalyje pateiktos bendros ,,Lietuvos telekomo’’ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra 
parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus. Nuo 2000 metų ,,Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupė savo finansų apskaitą veda pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 
Auditoriai netikrino ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės ataskaitinio laikotarpio finansinių 
ataskaitų. 2002 m. gruodžio 31 d. ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės finansinės ataskaitos yra 
auditorių patikrintos. 

12. Buhalterinis balansas (tūkst. Lt) 

 2003-06-30 2002-12-31 2002-06-30* 

Ilgalaikis turtas   
 

Pastatai, mašinos ir įrenginiai 1 294 537 1 423 286 1 478 963
Nematerialusis turtas 173 321 202 113 219 264
Išankstinis mokėjimas už ilgalaikį turtą 198 142 194
Investicijos 1 017 879 629
Kitas ilgalaikis turtas 78 68 54
Ilgalaikis turtas iš viso 1 469 151 1 626 488 1 699 104

Trumpalaikis turtas 
 

  

Atsargos 7 869 4 111 2 151
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 9 764 10 192 28 934
Gautinos sumos, išankstinis mokėjimas ir 
sukauptos pajamos 138 089 150 193 189 856
Vertybiniai popieriai, skirti prekiauti 1 975 1 287 --
Pinigai ir jų ekvivalentai 127 186 83 759 41 674
Trumpalaikis turtas iš viso 284 883 249 542 262 615

TURTAS IŠ VISO 1 754 034 1 876 030 1 961 719

Akcininkų nuosavybė 1 173 081 1 218 541 1 189 856

Mažumos dalis 3 076 2 354 640

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos 20 623 194 230 358 311
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 93 066 113 844 130 050
Subsidijos 13 160 14 492 15 624
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso 126 849 322 566 503 985

Trumpalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos 284 884 178 799 125 323
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 
įsipareigojimai 166 144 153 770 141 915
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 451 028 332 569 267 238

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 754 034 1 876 030 1 961 719

 
PASTABA. Pakeitus atsiskaitymų su tarptautiniais operatoriais apskaitos principus, 2002 m. birželio 30 d. 
balanse sukauptų pajamų ir sukauptų įsipareigojimų sumos sumažėjo 23 572 tūkst. litų. 
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt) 

 2003 m.  
II ketvirtis 

2003 m. 
I pusmetis 

2002 m. 
II ketvirtis 

2002 m. 
I pusmetis 

Pajamos 203 958 407 914 243 601 491 514 

Veiklos sąnaudos (108 090) (210 338) (119 336) (232 887) 

EBITDA 95 868 197 576 124 265 258 627 

Nusidėvėjimas ir amortizacija (89 074) (179 100) (94 726) (195 933) 

Pelnas, gautas už parduotus vertybinius 
popierius - - 7 016 7 016 

Veiklos pelnas 6 794 18 476 36 555 69 710 

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos 
grynąja verte (7 987) (16 010) (12 055) (20 763) 

Susijusių įmonių rezultato neatskaičius 
mokesčių dalis 180 356 18 18 

Pelnas neatskaičius pelno mokesčio (1 013) 2 822 24 518 48 965 

Pelno mokestis 749 (640) (7 266) (10 305) 

Grupės pelnas neįskaičius mažumos 
dalies (264) 2 182 17 252 38 660 

Mažumos dalis (605) (1 018) (134) (134) 

GRYNASIS PELNAS (869) 1 164 17 118 38 526 

Pelnas vienai akcijai (litais) (0,001) 0,002 0,022 0,05 
 

 
14. Aiškinamasis raštas 

AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė teikia fiksuoto telefono ryšio paslaugas, su internetu 
susijusias ir duomenų perdavimo paslaugas, didmenines paslaugas kitiems šalies ir užsienio 
telekomunikacijų operatoriams ir kitas su telekomunikacijomis susijusias paslaugas. Nuo 2003 m. 
sausio 1 d. „Lietuvos telekomas“ kartu su antrinėmis įmonėmis yra pripažintas didelę įtaką 
turinčiu operatoriumi viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir 
tinklų sujungimo paslaugų rinkose. 
2003 m. kovo 31 d. ,,Lietuvos telekomo’’ įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė AB ,,Lietuvos 
telekomas” (Savanorių pr. 28, LT-2600 Vilnius) ir antrinės įmonės: UAB ,,Comliet’’ (Palangos g. 4, 
LT-2001 Vilnius), UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai’’ (Galvydžio g. 7/Žygio g. 97,  
LT-2042 Vilnius), UAB ,,Lintel’’ (Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-2042 Vilnius), UAB ,,Lintkom” 
(Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, 2042 Vilnius) ir VšĮ ,,Lietuvos telekomo” sporto klubas  
(Savanorių pr. 28, LT-2600 Vilnius). AB ,,Lietuvos telekomas” taip pat priklausė 60 proc. UAB 
Baltijos informacinių duomenų valdymo centro (Žirmūnų g. 141, LT-2012 Vilnius), 60 proc. UAB 
,,Voicecom” (Eigulių g. 14, LT-2049 Vilnius), 30 proc. UAB ,,Verslo portalas” (A. Goštauto g. 12a, 
LT-2001 Vilnius) ir 26 proc. UAB ,,TietoEnator Consulting“ (Žirmūnų g. 141, LT-2600 Vilnius) 
akcijų. UAB ,,Comliet” priklauso 75 proc. įmonės ,,Datu Tikli SIA” (Latvija), 55 proc.  
,,Telegrupp AS” (Estija) ir 95 proc. ,,Comliet-Kaliningrad“ (Rusijos Federacija) akcijų. 
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Pirminės įmonių grupės bendrovės „Lietuvos telekomo“ pagrindinės verslo sritys yra fiksuoto 
telefono ryšio, duomenų perdavimo, fiksuoto ryšio tinklų, didmeninės ir su internetu susijusios 
paslaugos. Bendrovei taip pat priklauso interneto vartai „Takas“. 

UAB „Comliet“ teikia fiksuoto ir belaidžio ryšio tinklų projektavimo bei statybos, silpnųjų srovių 
tinklų statybos bei priežiūros, telekomunikacijų tinklų priežiūros, paslaugų diegimo bei gedimų 
šalinimo paslaugas.  

2003 m. sausio 13 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Sonex“ grupė pasirašė susitarimo memorandumą, 
pagal kurį „Comliet“ ketina įsigyti visas „Sonex“ priklausančios UAB „Sonex komunikacijos“ 
akcijas. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba leido UAB „Comliet“ įsigyti UAB „Sonex 
komunikacijos“. Sandoris baigtas 2003 m. liepą. 

UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ teikia paslaugas ir siūlo sudėtinius 
telekomunikacijų sprendimus maždaug 600 pagrindinių „Lietuvos telekomo“ verslo klientų, taip 
pat teikia technines konsultacijas telekomunikacijų klausimais. 

UAB „Lintel“ pagrindinės veiklos sritys yra informacijos telefonu 118, telerinkodaros ir kontaktų 
centro sprendimų paslaugos, taip pat „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės nekilnojamo turto 
valdymas. Nuo 2003 m. kovo 1 d. UAB „Lintel“ perėmė „Lietuvos telekomo“ klientų 
aptarnavimo telefonu funkcijas. 

UAB „Lintkom“ priklauso 4,67 proc. „Lietuvos telekomo“ akcijų (nuosavos akcijos). Šias akcijas 
įmonė įsigijo 2000 metais per viešąjį akcijų pardavimą. 
UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centras teikia ,,Lietuvos telekomui” ir kitoms 
didžiausioms Baltijos regiono įmonėms informacijos technologijų infrastruktūros valdymo 
paslaugas. AB „Lietuvos telekomas“ priklauso 60 proc. bendrovės akcijų, o „TietoEnator Oyj“ – 
40 proc. 

UAB „Voicecom” teikia interneto telefonijos paslaugas. AB „Lietuvos telekomas“ priklauso 60 
proc. bendrovės akcijų., o JAV įmonei „Nexcom Telecommunications LLC“ – 40 proc. 

UAB „Verslo portalas“ priklauso verslo interneto vartai verslas.com. AB „Lietuvos telekomas“ 
priklauso 30 proc. bendrovės akcijų, o UAB „Verslo žinios“ – 70 proc. 

UAB „TietoEnator Consulting“ (iki 2003 m. sausio 30 d. vadinosi UAB Baltijos telekomunikacijų 
konsultacinis centras) Baltijos regiono įmonėms teikia kokybiškas su informacijos technologijomis 
susijusias konsultacines paslaugas. AB „Lietuvos telekomas“ priklauso 26 proc. bendrovės 
akcijų., o „TietoEnator Oyj“ – 74 proc. 

„Lietuvos telekomas“ yra vienintelė ne pelno organizacijos VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto 
klubas steigėja. 

Bendras ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės finansines ataskaitas sudaro AB ,,Lietuvos 
telekomas” ir jos antrinių įmonių UAB ,,Comliet’’, UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai’’, 
UAB ,,Lintel’’, UAB ,,Lintkom”, UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centro, UAB 
,,Voicecom” ir VšĮ ,,Lietuvos telekomo” sporto klubo pastraipsniui sudėtos finansinės ataskaitos, 
iš kurių yra atskaičiuota atitinkamos investicijos apskaitos vertė ir įmonių grupei tenkanti 
nuosavybės dalis, bei įtraukiama trečiosioms šalims (jeigu ,,Lietuvos telekomas” neturi 100 proc. 
akcijų) tenkanti grynojo veiklos rezultato ir grynojo turto dalis (mažumos dalis). Investicijos į 
įmones, kur ,,Lietuvos telekomas” turi nuo 20 iki 50 proc. akcijų, apskaitomos taikant nuosavybės 
metodą. Bendras UAB ,,Comliet” finansines ataskaitas sudaro UAB ,,Comliet” ir įmonių ,,Datu 
Tikli SIA”, ,,Telegrupp AS” ir ,,Comliet-Kaliningrad“ finansinės ataskaitos. Visos ataskaitos yra 
parengtos vadovaujantis vienodais apskaitos principais. 
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AB “Lietuvos telekomas” įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt) 
 

 2003 m. I pusmetis 2002 m. I pusmetis

   
Įmonės veikla  
Grynasis laikotarpio pelnas 1 164 38 526 
Pelno mokestis 640 10 305 
Mažumos dalis 1 018 134 
Nuosavybės metodo rezultatas neatskaičius mokesčių investicijose į 
asocijuotas įmones 

(356) (18) 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 179 100 195 933 
Abejotinų gautinų sumų nurašymai ir atidėjimai 2 262 7 296 
Pelno iš ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimų 
eliminavimas (2 293) (1 545) 
Pelnas, gautas už parduotus vertybinius popierius - (7 016) 
Atidėjimų restruktūrizacijai pasikeitimas 7 990 (5 457) 
Palūkanų pajamos (698) (232) 
Palūkanų sąnaudos 13 843 16 595 
Kiti nepiniginiai straipsniai 139 (1 599) 
   
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   
Atsargos ir turtas skirtas pardavimui (3 330) 454 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 13 268 18 116 
Turtas skirtas pardavimui (688) - 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių laikotarpių 
pajamos 

(6 004) (20 912) 

Pinigų srautai iš įmonės veiklos 206 055 250 580 
Sumokėtos palūkanos (20 942) (23 264) 
   
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos 185 113 227 316 
   
Investicinė veikla   
Grynieji ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pirkimai (24 168) (100 717) 
Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas (56) (163) 
Antrinių įmonių įsigijimas (išskyrus pinigus), grynąja verte (741) 5 797 
Iš asocijuotų įmonių gauti dividendai 162 - 
Gautos palūkanos 698 232 
   
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (24 105) (94 851) 
   
Finansinė veikla   
Skolų pasikeitimas, grynąja verte (70 656) (53 243) 
Įmonių grupės akcininkams išmokėti dividendai (46 609) (85 450) 
Asocijuotų įmonių mažumos akcininkams išmokėti dividendai (316) - 
   
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (117 581) (138 693) 
   
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   
   
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas   
Laikotarpio pradžioje 83 759 47 902 
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį 43 427 (6 228) 
   
Laikotarpio pabaigoje 127 186 41 674 
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Pagrindiniai ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės rodikliai (tūkst. Lt) 

 

 2003 m.  
I pusmetis 

2002 m.  
I pusmetis* Pokytis (%) 

Pajamos 407 914 491 514 -17,0 

EBITDA 197 576 258 627 -23,6 

EBITDA marža (%) 48,4 52,6  

Nusidėvėjimas ir amortizacija 179 100 195 933 -8,6 

Veiklos pelnas (EBIT) 18 476 69 710 -73,5 

Veiklos pelno EBIT marža (%) 4,5 14,2  

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos grynąja verte (16 010) (20 763) -22,9 

Pelnas neatskaičius pelno mokesčio 2 822 48 965 -94,2 

Grynasis pelnas 1 164 38 526 -97,0 

Grynojo pelno marža (%) 0,3 7,8  

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 185 113 227 316 -18,6 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 4064 4866 -16,5 

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,002 0,05  

Vidutinis akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje (tūkst.)** 776 818 776 818  

Naudojamų fiksuoto ryšio linijų skaičius 859 179 1 062 838 -19,2 

Linijų skaičius 100 gyventojų *** 24,9 30,6 -18,6 

Skaitmenizavimo lygis (%) 89,7 73,8 21,5 

Fiksuoto ryšio linijų skaičius visu etatu dirbančiam 
darbuotojui, susijusiam su fiksuotos telefonijos sritimi 261 252 3,6 
 
PASTABOS: * 2003 m. pirmąjį pusmetį lyginamoji EBITDA (neįskaitant bendrų su išeitinėmis 

pašalpomis susijusių 15,6 mln. litų išlaidų) sudarė 213 mln. litų, lyginamoji EBITDA marža 
buvo 52,3 proc., lyginamasis pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, buvo 18,4 mln. litų, 
lyginamasis grynasis pelnas sudarė 16,8 mln. litų; 
** Neįskaitant AB ,,Lietuvos telekomas” akcijų (nuosavos akcijos), priklausančių UAB 
,,Lintkom”; 
*** Skaičiuota, kai gyventojų skaičius siekė: 2002 m. birželio 30 d. – 3 469 tūkst., 2003 m. 
birželio 30 d. – 3 456 tūkst.  
EBITDA – pelnas, neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio ir nusidėvėjimo bei 

amortizacijos. 
EBIT – pelnas, neatskaičius palūkanų ir pelno mokesčio. 

 
 
Pajamos 
Kaip ir 2003 m. pirmąjį ketvirtį, antrąjį ketvirtį įmonių grupė gavo 204 mln. litų pajamų. Pajamos 
iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų bei kitų paslaugų (informacinių technologijų, 
telekomunikacijų ir silpnųjų srovių tinklų statyba ir t. t.) padidėjo atitinkamai 2,4 procento ir 44,9 
procentais. Tai kompensavo 4,2 proc. sumažėjusias pajamas iš fiksuoto telefono ryšio paslaugų. 
Palyginti su per tą patį praėjusių metų laikotarpį gautomis pajamomis – 492 mln. litų, 2003 m. 
pirmąjį pusmetį bendros įmonių grupės pajamos sumažėjo 17 proc. – iki 408 mln. litų. Tai lėmė 
25,1 proc. sumažėjusios pajamos iš fiksuoto telefono ryšio paslaugų. 
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„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pajamų struktūra (pakeista 2003 m. pirmąjį ketvirtį), 
tūkst. litų 

 

2002 m. 
antrasis 
ketvirtis 

2003 m. 
antrasis 
ketvirtis 

Pokytis 
(%) 

2002 m. 
pirmasis 
pusmetis 

2003 m. 
pirmasis 
pusmetis 

Pokytis 
(%) 

Fiksuoto telefono ryšio 
paslaugos 202 225 151 982 -24,8 414 592 310 611 -25,1 

Interneto ir duomenų 
perdavimo paslaugos 30 777 32 983 7,2 59 345 65 200 9,9 

Kitos paslaugos 10 599 18 993 79,2 17 577 32 103 82,6 

Iš viso 243 601 203 958 -16,3 491 514 407 914 -17,0 

 

2003 m. antrąjį ketvirtį, nors ir lėčiau, pagrindinių naudojamų linijų skaičius toliau mažėjo. Per 
balandį-birželį pagrindinių linijų sumažėjo 33 tūkst., per sausį–kovą jų sumažėjo 43 tūkstančiais. 
Bendrovė ir toliau dėjo pastangas, norėdama pristabdyti klientų mažėjimą, ir pasiūlė vartotojams 
patrauklių mokėjimo planų bei paslaugų. 
2003 m. birželio 30 d. duomenimis, vienu iš Bendrovės pasiūlytų mokėjimo planų naudojosi 308 
tūkst. abonentų (2003 m. kovo 31 d. – 293 tūkst.), t. y. daugiau nei trečdalis visų „Lietuvos 
telekomo“ abonentų. Liepą Bendrovė pasiūlė vartotojams „Minimalų“ mokėjimo planą. Šio plano 
abonentams už 23 litų abonentinį mokestį suteikiamos 23 nemokamos vietinių ir tarpmiestinių 
pokalbių minutės. 
Pasirašius su mobiliojo ryšio operatoriais naujus tinklų sujungimo susitarimus, sumažėjo 
pokalbių, skambinant iš fiksuoto į mobiliojo ryšio tinklus, tarifai. Tai turėjo teigiamos įtakos 
pokalbių, skambinant iš fiksuoto į mobiliojo ryšio tinklus, srauto didėjimui bei pajamoms. 
Pirmosios pajamos buvo gautos ir iš didmeninių fiksuoto telefono ryšio paslaugų. 
Palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio duomenimis, 2003 m. pirmąjį pusmetį pajamos iš 
fiksuoto telefono ryšio paslaugų sumažėjo 25,1 procento. Tai lėmė 204 tūkst. sumažėjęs 
pagrindinių naudojamų linijų skaičius (2003 m. birželio 30 d. buvo 859 tūkst. linijų). Pajamos iš 
kitų paslaugų daugiausia didėjo dėl besiplėtojančios didžiausios „Lietuvos telekomo“ antrinės 
įmonės UAB „Comliet“ įmonių grupės veiklos, susijusios su telekomunikacijų ir silpnųjų srovių 
tinklų statyba bei priežiūra. Pajamų buvo gauta ir iš Bendrovės antrinių įmonių – UAB Baltijos 
informacinių duomenų valdymo centro ir UAB „TietoEnator Consulting“ – teikiamų 
informacinių technologijų infrastruktūros bei konsultavimo paslaugų. Šios bendrovės savo veiklą 
pradėjo 2002 m. birželį. 
Balandį Bendrovė pasiūlė gyventojams naują interneto paslaugos „Takas iD“, pagrįstos 
asimetrinės skaitmeninės abonento linijos (ADSL) technologija, planą ,,Takas iD2“. Sumokėję 39 
litų mėnesio mokestį, „Tako iD2“ abonentai gali 30 valandų per mėnesį nemokamai naudotis 
internetu, kurio duomenų priėmimo sparta yra 256 kbit/s, o siuntimo – 128 kbit/s. ADSL 
technologija paremtos paslaugos yra vienos sparčiausiai besiplėtojančių Bendrovės paslaugų. 
2003 m. pirmojo pusmečio pabaigoje iš viso buvo daugiau kaip 14 tūkst. ADSL paslaugų 
vartotojų. Prisijungimo prie interneto komutuojama linija paslauga naudojosi 32 tūkst. vartotojų. 
 
Sąnaudos  
Norėdama pagerinti struktūrinių padalinių veiklos efektyvumą, „Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupė toliau reguliavo darbuotojų skaičių. Per pirmąjį šių metų pusmetį sąnaudos, susijusios su 
darbuotojų išeitinėmis pašalpomis, sudarė 7 mln. litų. Iš viso darbuotojų sumažėjo nuo 4531 (2003 
m. sausio 1 d.) iki 4064 (2003 m. birželio 30 d.). Remdamasi Valdybos nutarimu, kuriame 
nustatyta, kad iki 2003 m. pabaigos įmonių grupėje turi būti 3400 užimtų etatų (skaičiuojant visą 
etatą) (2003 m. birželio 30 d. duomenimis, buvo 3913 užimtų etatų (skaičiuojant visą etatą), 2003 
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m. antrąjį ketvirtį „Lietuvos telekomo“ įmonių grupė atidėjo 8,6 mln. litų būsimoms darbuotojų 
išeitinėms pašalpoms išmokėti. 2003 m. birželio 30 d. duomenimis, vienam visu etatu dirbančiam 
darbuotojui, susijusiam su fiksuotos telefonijos sritimi, teko 261 pagrindinė linija, prieš metus – 
252 linijos. 
2003 m. pirmąjį pusmetį bendros veiklos sąnaudos (tarp jų ir su išeitinėmis pašalpomis susijusios 
sąnaudos) sumažėjo 9,7 procento. Tai daugiausia lėmė sumažėjusios tinklų sujungimo sąnaudos. 
Palyginti su tuo pačiu 2002 m. laikotarpiu, 2003 m. pirmąjį pusmetį lyginamoji EBITDA 
(neįskaitant bendrų su išeitinėmis pašalpomis susijusių 15,6 mln. litų išlaidų) sumažėjo 17,6 proc. 
– iki 213 mln. litų. Lyginamoji EBITDA marža buvo 52,3 proc., o faktinė EBITDA marža – 48,4 
procento.  
 
Veiklos rezultatai  
Didelės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, sudarančios daugiau nei 40 proc. bendrų 
pajamų, ir toliau turėjo neigiamos įtakos bendriems Bendrovės veiklos rezultatams. Palyginti su 
tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, 2003 m. pirmąjį pusmetį nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos sumažėjo 8,6 procento. 
2002 m. antrąjį ketvirtį „Lietuvos telekomas“ pardavė įmonei „TietoEnator Oyj“ 74 proc. UAB 
Baltijos telekomunikacijų konsultacinio centro akcijų (dabartinis pavadinimas – „TietoEnator 
Consulting“) bei 40 proc. UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centro akcijų ir gavo 7 
mln. litų pelno. 
2003 m. pirmąjį pusmetį pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, sumažėjo 94,2 proc. – iki 2,8 mln. 
litų (lyginamasis pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, buvo 18,4 mln. litų). Praėjusiais metais per 
tą patį laikotarpį buvo gauta 49 mln. litų pelno.  
Dėl sumažėjusių pajamų, papildomų su išeitinėmis pašalpomis susijusių sąnaudų, didelių 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, 2003 m. sausį–birželį „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 
grynasis pelnas buvo 1,2 mln. litų. Lyginamasis grynasis pelnas (neįskaitant su darbuotojų 
išeitinėmis pašalpomis susijusių sąnaudų) sudarė 16,8 mln. litų. 
 
Balansas ir pinigų srautai 
2003 m. birželio 30 d. bendras „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės turtas sudarė 1 754 mln. litų, o 
akcininkų nuosavybės vertė buvo 1 173 mln. litų. Nors buvo išmokėti 2002 m. dividendai, grynoji 
skola sumažėjo nuo 289 mln. litų (2002 m. gegužės 31 d.) iki 178 mln. litų (2003 m. birželio 30 d.). 
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis buvo 15,2 proc. (2002 m. gruodžio 31 d. – 23,7 proc.). 
2003 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovė pasinaudos pirmalaikio išpirkimo teise ir išpirks 12 mln. litų 
vertės obligacijas, išleistas 2000 m. spalį. 
2003 m. pirmąjį pusmetį pinigų srautas grynąja verte iš įprastinės įmonės veiklos buvo 185 mln. 
litų (tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu – 227 mln. litų). Pinigų srautas, atskaičiavus investicijas, 
buvo 161 mln. litų (2002 m. – 132 mln. litų). 70,7 mln. litų buvo panaudoti paskoloms grąžinti, o 
46,6 mln. litų – 2002 m. dividendams išmokėti. Iš viso 2003 m. pirmąjį pusmetį „Lietuvos 
telekomo“ įmonių grupės pinigai ir jų ekvivalentai padidėjo 43,4 mln. litų. 
 
Investicijos 
2003 m. sausį–birželį „Lietuvos telekomo“ įmonių grupė iš viso skyrė 30 mln. litų investicijų (2002 
m. – 109 mln. litų). 
2003 m. birželio 30 d. duomenimis, „Lietuvos telekomo“ tinklo skaitmeninimo lygis buvo 89,7 
proc. (2002 m. tuo pačiu laiku – 73,8 proc.). 100 Lietuvos gyventojų teko 24,9 pagrindinės linijos 
(prieš metus – 30,6 linijos). Per metus bendras naudojamų skaitmeninio visuminių paslaugų 
tinklo (ISDN) kanalų skaičius padidėjo beveik 13 proc. – iki 36 tūkst. 2003 m. birželio pabaigos 
duomenimis, per metus asimetrinių skaitmeninių abonento linijų (ADSL) padaugėjo daugiau nei 
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dvigubai – iki 14 289. 2003 m. pirmąjį pusmetį „Lietuvos telekomas“ padidino prisijungimo prie 
įmonės „TeliaSonera“ tarptautinio interneto tinklo kanalo pralaidą ir dabar iš viso prisijungimo 
prie tarptautinio interneto tinklo kanalo pralaida yra 444 Mb/s. 
2003 m. sausio 13 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Sonex“ grupė pasirašė susitarimo memorandumą, 
pagal kurį „Comliet“ ketina įsigyti visas „Sonex“ priklausančios UAB „Sonex komunikacijos“ 
akcijas. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba leido UAB „Comliet“ įsigyti UAB „Sonex 
komunikacijos“. Sandoris baigtas 2003 m. liepą. 
 
Vadovybės kaita 
2003 m. balandžio 30 d. atsistatydino AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius Tapio 
Paarma, šias pareigas ėjęs nuo 1998 m. liepos 8 dienos. „Lietuvos telekomo“ valdyba nauju 
Bendrovės generaliniu direktoriumi nuo 2003 m. gegužės 1 d. paskyrė Kjellį Ove Blomą. 
Valdybos nutarimu Tapio Paarma paskirtas laikinai eiti Bendrovės vyriausiojo patarėjo pareigas 
(nuo 2003 m. gegužės 1 iki gruodžio 31 d.). Bendrovė taip pat pradėjo ieškoti naujo įmonės 
generalinio direktoriaus, kuris būtų Lietuvos gyventojas. 
2003 m. balandžio 28 d. akcininkai išrinko į AB „Lietuvos telekomas“ valdybą Anniką 
Christiansson, Eriką Hallbergą ir Matsą Salomonssoną. Annika Christiansson ir Matsas 
Salomonssonas atsistatydino iš Valdybos 2003 m. gegužės 28 dieną. 
 
Akcinis kapitalas 
2003 m. sausio 1 d. baigėsi Lietuvos valstybei priklausiusios „Lietuvos telekomo“ specialiosios 
akcijos galiojimo laikas. Vadovaudamasi 2003 m. balandžio 28 d. akcininkų priimtu nutarimu, 
Bendrovė pakeitė savo įstatus ir perregistravo specialiąją akciją į paprastąją vardinę akciją. 2003 
m. birželio 30 d. duomenimis, visą AB „Lietuvos telekomas“ akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 
paprastųjų vardinių akcijų. 
 
Informacija apie AB ,,Lietuvos telekomas” paskolas 

Paskolos davėjas Valiuta Balansinė vertė (2003 06 30) 
(tūkst. Lt) 

,,Swedbank” USD 42 971 

,,Nordic Investment Bank” USD 20 550 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas* USD 26 422 

AB Vilniaus bankas LTL 49 800 

,,Ericsson” DEM 1 182 

AB Vilniaus bankas* DKK 2 454 

10 metų trukmės obligacijos (atkarpos dydis - 12 proc.) LTL 12 000 

3 metų trukmės obligacija (atkarpos dydis – 10,15 proc.) LTL 150 000 

  305 379 

PASTABA. Šioms paskoloms suteikta Lietuvos Respublikos garantija.  

 
15. Informacija apie auditą 

-----------------------
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

2003 m. sausio 6 d. Bendrovė pranešė, kad Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu AB 
,,Lietuvos telekomas” kartu su susijusiais juridiniais asmenimis: UAB Baltijos informacinių 
duomenų valdymo centru, UAB ,,Comliet”, UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai”, UAB 
,,Lintel”, UAB ,,Lintkom”, UAB ,,Voicecom”, VšĮ ,,Lietuvos telekomo” sporto klubu, nuo 2003 m. 
sausio 1 d. yra pripažinta turinčia didelę įtaką viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų bei tinklų 
rinkoje ir privalo vykdyti didelę įtaką viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų bei tinklų rinkoje 
turintiems ūkio subjektams taikytinus įpareigojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos 
telekomunikacijų įstatymo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24 straipsniuose. Taip pat ,,Lietuvos 
telekomas” kartu su susijusiais juridiniais asmenimis nuo 2003 m. sausio 1 d. yra nustatytas 
vietinės linijos operatoriumi. 
2003 m. sausio 14 d. Bendrovė pranešė, kad Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu AB 
,,Lietuvos telekomas” kartu su susijusiais juridiniais asmenimis: UAB Baltijos informacinių 
duomenų valdymo centru, UAB ,,Comliet”, UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai”, UAB 
,,Lintel”, UAB ,,Lintkom”, UAB ,,Voicecom”, VšĮ ,,Lietuvos telekomo” sporto klubu, yra 
pripažinta turinčia didelę įtaką nacionalinėje tinklų sujungimo rinkoje ir privalo vykdyti didelę 
įtaką nacionalinėje tinklų sujungimo rinkoje turintiems ūkio subjektams taikytinus įpareigojimus, 
nustatytus Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 11, 13, 14, 15, 21, 22, 24 straipsniuose. 
,,Lietuvos telekomas” kartu su susijusiais juridiniais asmenimis taip pat yra pripažintas ūkio 
subjektu, turinčiu didelę įtaką skirtųjų linijų paslaugų rinkoje ir privalo vykdyti didelę įtaką 
skirtųjų linijų paslaugų rinkoje turintiems ūkio subjektams taikytinus įpareigojimus, nustatytus 
Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 11, 12, 13, 14,15, 16, 21, 22, 24, 28 straipsniuose. 
2003 m. sausio 14 d. Bendrovė pranešė, kad AB ,,Lietuvos telekomas” antrinė įmonė UAB 
,,Comliet” ir UAB ,,Sonex grupė” pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį UAB ,,Comliet” 
ketina įsigyti 100 proc. UAB ,,Sonex komunikacijos” akcijų. UAB ,,Sonex komunikacijos” yra UAB 
,,Sonex grupė” antrinė įmonė. 
2003 m. sausio 17 d. Bendrovė pranešė, kad AB ,,Lietuvos telekomas” ir UAB ,,Tele2” susitarė dėl 
tinklų sujungimo tarifų pakeitimo ir tai lėmė, kad nuo 2003 vasario 1 d. mažinami pokalbių, 
skambinant iš Bendrovės fiksuoto į UAB ,,Tele2” mobiliojo ryšio tinklą, tarifai. ,,Lietuvos 
telekomas”, norėdamas, kad kaina, skambinant iš fiksuoto į mobilųjį UAB „Tele2“ tinklą, atitiktų 
2001 m. gruodžio 6 d. Vyriausybės nutarimo dėl bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų 
didžiausių ribinių kainų nustatymo bei 2002 m. gruodžio 20 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymo dėl laikinosios AB ,,Lietuvos telekomas” ir susijusių juridinių asmenų 
teikiamų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų ir viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo teikimo 
kainų aukščiausios ribos nustatymo reikalavimus, per pirmąjį 2003 m. ketvirtį perskaičiuos 
Bendrovės abonentų įmokas, kurias jie sumokėjo už pokalbius skambinant iš fiksuoto į UAB 
,,Tele2” tinklą nuo 2002 m. gruodžio 5 d. iki 2003 m. vasario 1 d. 
2003 m. sausio 24 d. Bendrovė pranešė, kad AB ,,Lietuvos telekomas” ir UAB ,,Tele2” pasirašė 
susitarimą dėl tinklų sujungimo sutarties sąlygų pakeitimo. 
2003 m. vasario 19 d. Bendrovė pranešė, kad AB ,,Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino 
Bendrovės administracijos pateiktą 2002 m. auditorių netikrintos metinės finansinės 
atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 2002 m. AB ,,Lietuvos 
telekomas“ įmonių grupės pajamos sudarė 968 212 tūkst. litų, grynasis pelnas sudarė 67 032 
tūkst. litų. 
2003 m. kovo 27 d. AB ,,Lietuvos telekomas” valdyba nusprendė sušaukti eilinį visuotinį AB 
,,Lietuvos telekomas” akcininkų susirinkimą 2003 m. balandžio 28 d. 15.00 val. Vilniuje, Sausio 
13-osios g. 2, viešbučio ,,Karolina” didžiojoje salėje. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: (1) 
Bendrovės auditoriaus pranešimas; (2) Bendrovės 2002 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas; (3) 
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Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas; (4) 2002 m. Bendrovės pelno 
paskirstymas; (5) Bendrovės auditoriaus rinkimai; (6) Bendrovės specialiosios akcijos pakeitimas į 
Bendrovės paprastąją akciją; (7) Bendrovės įstatų pakeitimas; (8) Bendrovės valdybos narių 
rinkimai. Bendrovės valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2002 m. AB ,,Lietuvos telekomas” 
įmonių grupės finansų ataskaitas. Pagal Tarptautinius apskaitos standartus AB ,,Lietuvos 
telekomas” įmonių grupės 2002 m. pajamos sudarė 968 212 tūkst. litų, grynasis pelnas sudarė 
67 032 tūkst. litų. Pagal Lietuvos apskaitos principus Bendrovės 2002 m. pajamos sudarė 927 468 
tūkst. litų, grynasis pelnas sudarė 67 032 tūkst. litų. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui 
siūlo iš Bendrovės grynojo pelno skirti 46 609 tūkst. litų 2002 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,06 
lito dividendų vienai akcijai. Valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui pakeisti 
Bendrovės įstatus. AB ,,Lietuvos telekomas” valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų 
susirinkimui siūlo Bendrovės auditoriumi išrinkti UAB ,,PricewaterhouseCoopers”. 
2003 m. balandžio 3 d. AB ,,Lietuvos telekomas“ valdyba nusprendė pritarti Generalinio 
direktoriaus Tapio Paarma prašymui dėl jo atsistatydinimo iš Bendrovės generalinio direktoriaus 
pareigų nuo 2003 m. balandžio 30 d. ir nuo 2003 m. gegužės 1 d. naujuoju AB ,,Lietuvos 
telekomas“ generaliniu direktoriumi paskirti Kjell-Ove Blom. Valdyba nusprendė paskirti Tapio 
Paarma eiti laikinas Bendrovės vyriausiojo patarėjo pareigas nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2003 m. 
gruodžio 31 d. Šis pranešimas atskleidė 2003 m. kovo 27 d. konfidencialaus pranešimo apie 
esminį įvykį turinį.  
2003 m. balandžio 28 d. Bendrovė pranešė, kad AB ,,Lietuvos telekomas” valdyba patvirtino 
auditorių netikrintas AB ,,Lietuvos telekomas” įmonių grupės 2003 m. pirmojo ketvirčio 
finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius apskaitos standartus. ,,Lietuvos telekomo” 
įmonių grupės 2003 m. pirmojo ketvirčio pajamos buvo 203 956 tūkst. litų, o 2003 m. pirmojo 
ketvirčio grynasis pelnas sudarė 2 033 tūkst. litų. 
2003 m. balandžio 28 d. visuotinis AB ,,Lietuvos telekomas” akcininkų susirinkimas nutarė: (1) 
Patvirtinti Bendrovės 2002 m. veiklos ataskaitą; (2) Patvirtinti audituotus Bendrovės 2002 m. 
finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos reikalavimus (LAP) ir pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Pagal TAS 
bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 2002 m. pajamos buvo 968 212 tūkst. litų, o bendras 
grynasis pelnas – 67 032 tūkst. litų. Pagal LAP pagrindinės įmonės AB „Lietuvos telekomas“ 
pajamos sudarė 927 468 tūkst. litų, o grynasis pelnas - 67 032 tūkst. litų; (3) Paskirstyti 2002 m. 
Bendrovės pelną: 46 609 051 litus skirti dividendams išmokėti (0,06 lito dividendų vienai akcijai) 
ir 486 000 litų - tantjemoms valdybos nariams išmokėti; (4) Išrinkti Bendrovės auditoriumi UAB 
,,PricewaterhouseCoopers” Bendrovės finansinės atskaitomybės auditui bei Bendrovės veiklos 
ataskaitų patikrinimui atlikti; (5) Atšaukti Bendrovės specialiosios akcijos statusą ir pakeisti šią 
akciją į 1 (vieną) paprastąją vardinę akciją, 2003 m. sausio 1 d. pasibaigus Bendrovės specialios 
akcijos galiojimo terminui; (6) Pakeisti Bendrovės įstatus; (7) Į Bendrovės valdybą einamajai 
kadencijai išrinkti Anniką Christiansson, Eriką Hallbergą ir Mats Salomonssoną. 
2003 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, remdamasi 2003 m. 
balandžio 28 d. visuotinio AB ,,Lietuvos telekomas“ akcininkų susirinkimo nutarimu, panaikino 
vienos specialiosios AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijos statusą perregistruojant ją į vieną paprastąją 
vardinę akciją. 
2003 m. gegužės 23 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Omnitel“ 
pasirašė naują tinklų sujungimo sutarties pakeitimą, pagal kurį nuo birželio 1 d. daugiau nei 
trečdaliu, t. y. 34 proc., atpigs pokalbiai, skambinant  iš „Lietuvos telekomo“ į „Omnitel“ 
mobiliojo ryšio tinklą. Šis pranešimas atskleidė 2003 m. gegužės 15 d. konfidencialaus pranešimo 
apie esminį įvykį turinį. 
2003 m. birželio 7 d. Bendrovė informavo akcininkus, kad nuo 2003 m. birželio 9 d. mokami 2002 
metų dividendai. 
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2003 m. birželio 10 d. AB ,,Lietuvos telekomas“ valdyba priėmė nutarimą dėl Bendrovės 
darbuotojų skaičiaus. Planuojama, kad metų pabaigoje ,,Lietuvos telekomo“ įmonių grupėje bus 
3400 darbuotojai. 
 
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, ir pranešimai akcininkams buvo paskelbti 
dienraštyje ,,Lietuvos rytas”. 

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

2003 m. pirmą pusmetį nebuvo teisminių procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos AB ,,Lietuvos 
telekomas” finansinei būklei. 
2002 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė sprendimą, kur 
konstatuojama, kad AB „Lietuvos telekomas“ pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymą, ir skyrė 0,2 proc. bendrų Bendrovės pajamų baudą. 2002 m. kovo 22 d. Bendrovė 
pateikė teismui apeliaciją dėl šio sprendimo. 2003 m. birželio 11 d. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria atmetė Bendrovė skundą 
dėl Konkurencijos tarybos skirtos 2,077 mln. litų baudos. Lėšos, skirtos baudai sumokėti, buvo 
įrašytos į galutines 2001 m. finansines ataskaitas. 


