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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita
2004 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, 03501 Vilnius, Lietuva
Telefonas
1511, (8~46) 48 15 11
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
Juridinių asmenų registro 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:
Arūnas Šikšta, AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius, tel. (8~5) 236 76 00,
faks. (8~5) 212 66 65.
Janas Erikas Elseriusas, AB „Lietuvos telekomas“ Finansų tarnybos vadovas – generalinio
direktoriaus pavaduotojas, 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 Stefano Albertssono ir Finansų tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo
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

Stefan Albertsson
...............................………………

2004 m. liepos 27 d.
A.V.
AB „Lietuvos telekomas“ Finansų
tarnybos vadovas – generalinio
direktoriaus pavaduotojas

Jan-Erik Elsérius
.................................…………….

2004 m. liepos 27 d.

Ataskaita parengta Vilniuje, 2004 m. liepą.
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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.

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

7. Akcininkai
Akcininkai, 2004 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:
Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius (vnt.)

Turima
įstatinio
kapitalo
dalis (%)

Nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų
suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu
veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

„Amber Teleholding A/S“*,
c/o „TeliaSonera Danmark A/S“,
Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup,
Danija, įmonės kodas 244.793

488 947 656

60,00

62,94

---

Valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės
turto fondo, Vilniaus g. 16, 01507
Vilnius, įmonės kodas 1007315

64 613 794

7,93

8,32

---

Akcininko vardas, pavardė (įmonės
pavadinimas, rūšis, buveinės
adresas, įmonių rejestro kodas)

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

2004 m. birželio 30 d. duomenimis, bendras AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų skaičius sudarė
9514. Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2004 m. balandžio 23 d., metu
akcininkų skaičius sudarė 9628.
2000 m. birželio 12 d. pradėta įgyvendinti „Lietuvos telekomo“ tarptautinių depozitoriumo
pakvitavimų (TDP) programa. Pagal programą vienas „Lietuvos telekomo“ TDP atitinka 10
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AB „Lietuvos telekomas“ paprastųjų vardinių akcijų. Programos bankas depozitoriumas yra
„Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.
2004 m. birželio 30 d. duomenimis, 112 803 890 AB „Lietuvos telekomas“ akcijų pagrindu buvo
išleisti 11 280 389 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 13,84 proc. Bendrovės
įstatinio kapitalo.
2004 m. birželio 30 d. „Lietuvos telekomo“ antrinė įmonė UAB „Lintel“, kuri po UAB „Lintkom“
reorganizavimo prijungimo prie UAB „Lintel“ būdu perėmė visas UAB „Lintkom“ teises ir
pareigas, 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. UAB „Lintkom“ akcijas įsigijo 2000 metais viešo „Lietuvos
telekomo“ akcijų pardavimo metu. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu,
UAB „Lintel“ 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
--------------------------------------

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.)

Paprastosios vardinės akcijos

Nominali vertė
(Lt)

814 912 760

1

Bendra nominali
vertė (Lt)

Emisijos kodas

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:
Laikotarpis

Kaina (Lt)

Apyvarta (Lt)

didžiausia

mažiausia

2004 01 01 – 2004 03 31

2,29

1,58

1 017 707

43 301

2004 04 01 – 2004 06 30

2,35

1,80

611 295

14 271

Laikotarpis

didžiausia

Paskutinės sesijos
kaina (Lt)

mažiausia

Bendra apyvarta

apyvarta (Lt)

vnt.

litais

2004 01 01 – 2004 03 31

2,27

266 475

10 201 383

19 133 165

2004 04 01 – 2004 06 30

1,84

38 977

4 086 098

8 376 018
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Prekyba AB „Lietuvos telekomas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis tiesioginiais sandoriais:
Laikotarpis

Bendra apyvarta (Lt)

Vidutinė kaina
(Lt)

vnt.

litais

2004 01 01 – 2004 03 31

1,86

9 943 955

18 507 093

2004 04 01 – 2004 06 30

2,06

1 281 787

2 641 030

Prekyba „Lietuvos telekomo“ tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių
popierių biržoje:
Laikotarpis

Kaina (JAV doleriai)

Apyvarta (Didžiosios Britanijos svarai)

didžiausia

mažiausia

2004 01 01 – 2004 03 31

8,125

5,255

231 773

0

2004 04 01 – 2004 06 30

8,175

6,525

176 894

0

Laikotarpis

didžiausia

Paskutinės sesijos
kaina (JAV dol.)

mažiausia

Bendra apyvarta

apyvarta (svarais)

vnt.

D. Britanijos svarais

2004 01 01 – 2004 03 31

8,125

19 500

335 400

1 374 250

2004 04 01 – 2004 06 30

6,525

0

135 095

549 038

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2000 m. gruodžio 1 d. AB „Lietuvos telekomas“ ir AB Vilniaus bankas, Gedimino pr. 12, 01103
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 (2004 m. birželio 30 d. duomenys)
AB „Lietuvos telekomas“ įstatuose numatyta, kad Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai.
Valdybos nariai renkami dvejiems metams.
Erikas Hallbergas – Valdybos pirmininkas nuo 2004 m. birželio 16 d., Valdybos narys nuo 2003
m. balandžio 28 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber
Teleholding A/S“), įmonės „TeliaSonera AB“ Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono
padalinio Baltijos šalių rinkos vadovas - vyresnysis viceprezidentas. Įmonės „AS Eesti Telekom“
(Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas, „Elion Enterprises AS“ (Estija) ir „AS EMT“ (Estija)
stebėtojų tarybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons SIA“ (Latvija) valdybos pirmininkas,
„Lattelekom SIA“ (Latvija), „Prevas AB“ (Švedija) ir „Confidence AB“ (Švedija) valdybų narys.
AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
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Morganas Ekbergas - Valdybos narys nuo 2001 m. balandžio 30 d. (dvejų metų kadencijai
perrinktas 2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų
komiteto narys, įmonės „TeliaSonera AB“ Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono padalinio
Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių rinkos Tinklo ir technologijų vadovas. Įmonių „NetCom AS“
(Norvegija), „TeliaSonera Networks A/S“ (Danija), „Telia Mobile A/S“ (Danija) ir „Telia
Stofa A/S“ (Danija) valdybų narys. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių
veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Matti Hyyrynenas – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (dvejų metų kadencijai
perrinktas 2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Deutsche Bank Trust Company Americas“),
Valdybos Audito komiteto narys, 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 Rådne – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Audito komiteto narys,
įmonės „TeliaSonera AB Sweden“ Produktų valdymo ir plėtros padalinio vadovas – vyresnysis
viceprezidentas. Įmonių „Lennandia advertising AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „AS Eesti
Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos narys, „Lattelekom SIA“ (Latvija) valdybos narys.
AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Andrius Šukys – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto
narys. UAB „Imparatas“ generalinis direktorius. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Timo Virtanenas – Valdybos narys nuo 2000 m. liepos 5 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Audito komiteto narys,
įmonės „TeliaSonera Finland Oyj“ vyresnysis patarėjas. Įmonės „Lattelekom SIA“ (Latvija)
valdybos narys. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale
nedalyvauja.
Gintautas Žintelis - Valdybos narys nuo 1998 m. liepos 7 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto
narys, nuo 2004 m. liepos 1 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdybos ir generalinio direktoriaus
patarėjas–konsultantas. 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. Nuo 2002 m. iki 2004 m. liepos ėjo AB „Lietuvos
telekomas“ vyriausiojo eksperto informacijos technologijų (IT) ir telekomunikacijų klausimais
pareigas. Nuo 1998 m. liepos 7 iki 2004 m. balandžio 23 d. buvo Bendrovės Valdybos
pirmininkas. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale
nedalyvauja.
Generalinis direktorius
Nuo 2004 m. sausio 2 d. AB „Lietuvos telekomas“ generalinio direktoriaus pareigas eina Arūnas
Šikšta (g. 1968 m.). 1995 m. baigė Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų fakultetą (vadybos
specialisto kvalifikacija). 1992-1993 m. dirbo Atviros Lietuvos Fondo programų koordinatoriumi.
1993-1996 m. dirbo Lietuvos ir Olandijos UAB „Seceurtronics Technikom“ vykdančiuoju
direktoriumi, 1996-1997 m. AB Lietuvos žemės ūkio banko rinkodaros departamento
direktoriumi, 1997-1999 m. buvo „AS Hansapank“ (Estija) Užsienio ryšių ir tinklo departamento
Lietuvos projekto vadovu. Nuo 1999 m. gegužės iki 2001 m. birželio ėjo AB banko
„Hansabankas“ valdybos pirmininko pareigas. Nuo 2001 m. birželio iki 2003 m.lapkričio 1 d. ėjo
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AB banko „Hansa-LTB“ valdybos pirmininko ir „AS Hansapank“ (Estija) valdybos nario
pareigas. 2004 m. birželio 30 d. buvo UAB „Comliet“, UAB „Lietuvos telekomo verslo
sprendimai“ ir UAB „Lintel“ valdybų nariu. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Rinkodaros tarnybos vadovas – generalinio direktoriaus pavaduotojas
Nuo 2004 m. kovo 1 d. Stefanas Albertssonas (g. 1963 m.) eina AB „Lietuvos telekomas“
Rinkodaros tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Nuo 2003 m.
lapkričio 3 d. jis ėjo Bendrovės rinkodaros direktoriaus pareigas. Jis turi verslo administravimo ir
ekonomikos bakalauro laipsnį ir mechaninės inžinerijos magistro laipsnį (1990 m.). 1990-1996 m.
dirbo įvairiose pareigose „Telia AB“ (Švedija), 1996-1999 m. vadovavo įvairiems „Netia Telekom“
(Lenkija) padaliniams, 1999-2001 m. buvo „Eircom“ (Airija) pokyčių valdymo direktoriumi, 2001
m. rugpjūtį grįžo į „Netia Telekom“ ir iki 2003 m. rugsėjo ėjo Rinkodaros viceprezidento pareigas.
2004 m. birželio 30 d. buvo UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“, UAB „Lintel“ ir UAB
„Voicecom“ valdybų pirmininku, VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubo valdybos nariu. AB
„Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikoje ir kapitale nedalyvauja.
Technologijų tarnybos vadovas - generalinio direktoriaus pavaduotojas
Nuo 2004 m. kovo 1 d. Romualdas Degutis (g. 1961 m.) eina AB „Lietuvos telekomas“
Technologijų tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Nuo 2003 m.
liepos 1 d. jis ėjo Bendrovės vykdančiojo direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo
pareigas. 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. Nuo 1999 m. birželio 1 d. ėjo AB „Lietuvos telekomas“
vykdančiojo viceprezidento pareigas. 2004 m. birželio 30 d. buvo UAB „Comliet“ ir UAB Baltijos
informacinių duomenų valdymo centro valdybų pirmininku, VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto
klubo ir UAB „TietoEnator Consulting“ valdybų nariu. 2004 m. birželio 30 d. turėjo 10 866
Bendrovės akcijas. Tai sudaro 0,0013 proc. akcinio kapitalo ir 0,0014 proc. balsų.
Finansų tarnybos vadovas - generalinio direktoriaus pavaduotojas
Nuo 2004 m. kovo 1 d. Janas Erikas Elseriusas (g. 1943 m.) eina AB „Lietuvos telekomas“ Finansų
tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo bei Iždo ir ryšių su investuotojais
skyriaus vadovo pareigas. J. E. Elseriusas 1967 metais baigė Uppsalos universitetą ir įgijo
vadybos, vadybos ekonomikos, politinės ekonomikos ir statistikos bakalauro laipsnį.
1969-1972 m. dirbo Stokholmo miesto tarybos finansų skyriuje. Nuo 1972 m. - Švedijos
telekomunikacijų įmonių administracijos (,,Telia“) Finansų departamento biuro vadovas.
Nuo 1975 m. buvo atsakingas už strateginį planavimą (atskaitingas generaliniam direktoriui).
1976-1980 m. dirbo įmonėje ,,Swedtel“. 1982 metų liepą paskirtas ,,Telelarm AB“ finansų
direktoriumi, ėjo įvairias vadovaujamas pareigas iki 1997 metų. Rugsėjį buvo paskirtas
generaliniu direktoriumi. 1998 m. bendrovę sujungus su įmone ,,Securitas Teknik AB“ tapo
naujos bendrovės „Securitas Larm AB“ generalinio direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1999 m.
kovo 29 d. ėjo AB „Lietuvos telekomas“ Finansų departamento direktoriaus ir vyriausiojo
finansininko pareigas. 2004 m. birželio 30 d. buvo UAB „Comliet“, UAB „Lietuvos telekomo
verslo sprendimai“, UAB „Lintel“, UAB „Voicecom“, UAB Baltijos informacinių duomenų
valdymo centro, VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubo, ,,Datu Tikli SIA“ ir ,,Telegrupp AS“
valdybų nariu. 2004 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 finansinės atskaitomybės 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. 2003 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra
auditorių patikrintos.

12. Buhalterinis balansas (tūkst. Lt)
2004-06-30
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Išankstinis mokėjimas už ilgalaikį turtą
Investicijos į susijusias įmones
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Turtas, skirtas parduoti
Gautinos sumos, ateinančių laikotarpių
sąnaudos ir sukauptos pajamos
Vertybiniai popieriai, skirti prekiauti
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

TURTAS IŠ VISO
Akcininkų nuosavybė
Įstatinis kapitalas
Nuosavos akcijos
Įstatymo numatytas rezervas
Perkainojimo skirtumai
Nepaskirstytas pelnas
Mažumos dalis
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai
Subsidijos
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti
įsipareigojimai

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO

2003-12-31

2003-06-30

1 019 494
108 445
83
1 085
59
1 129 166

1 120 429
142 806
87
1 173
60
1 264 555

1 294 537
173 321
198
1 017
78
1 469 151

11 025
2 962

11 216
10 990

7 869
9 764

128 471
-64 635
207 093

137 537
-117 629
277 372

138 089
1 975
127 186
284 883

1 336 259

1 541 927

1 754 034

814 913
(120 000)
81 499
(13)
326 033
1 102 432

814 913
(120 000)
81 499
(6)
359 455
1 135 861

814 913
(120 000)
81 499
(45)
396 714
1 173 081

3 140

3 536

3 076

10 743
69 034
10 681
90 458

14 893
78 422
11 832
105 147

20 623
93 066
13 160
126 849

64 227

172 870

284 884

76 002
140 229

124 513
297 383

166 144
451 028

1 336 259

1 541 927

1 754 034
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt)
2004 m.
II ketvirtis

2003 m.
II ketvirtis

2004 m.
I pusmetis

2003 m.
I pusmetis

Pajamos

179 817

203 958

364 703

407 914

Veiklos sąnaudos

(93 109)

(108 090)

(192 495)

(210 338)

86 708

95 868

172 208

197 576

(73 795)

(89 074)

(150 372)

(179 100)

Veiklos pelnas

12 913

6 794

21 836

18 476

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
grynąja verte

(1 533)

(7 987)

(4 948)

(16 010)

84

180

248

356

Pelnas neatskaičiavus pelno mokesčio

11 464

(1 013)

17 136

2 822

Pelno mokestis

(1 817)

749

(3 188)

(640)

9 647

(264)

13 948

2 182

Mažumos dalis

(432)

(605)

(761)

(1 018)

GRYNASIS PELNAS

9 215

(869)

13 187

1 164

0,0119

(0,0011)

0.0170

0,0015

EBITDA
Nusidėvėjimas ir amortizacija

Susijusių įmonių rezultato neatskaičiavus
mokesčių dalis

Grupės
dalies

pelnas

neįskaičius

mažumos

Pelnas vienai akcijai (litais)

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.
2004 m. birželio 30 d. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupę sudarė AB „Lietuvos telekomas“
(Savanorių pr. 28, 03501 Vilnius) ir jos antrinės įmonės UAB „Comliet“ (Palangos g. 4, 01117
Vilnius), UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, 08222
Vilnius), UAB „Lintel“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, 08222 Vilnius) ir VšĮ „Lietuvos telekomo“
sporto klubas (Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius). AB „Lietuvos telekomas“ taip pat priklausė
60 proc. UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centro (Žirmūnų g. 141, 09128 Vilnius),
60 proc. UAB „Voicecom“ (Eigulių g. 14, 03150 Vilnius), 30 proc. likviduojamos įmonės
UAB „Verslo portalas“ (J. Jasinskio g. 16a, 01112 Vilnius) ir 26 proc. UAB „TietoEnator
Consulting“ (Žirmūnų g. 141, 09128 Vilnius) akcijų.
2004 m. birželio 30 d. UAB „Comliet“ priklausė 100 proc. UAB ,,Sonex komunikacijos“, 95 proc.
„Comliet-Kaliningrad“ (Rusijos Federacija), 75 proc. įmonės „Datu Tikli SIA“ (Latvija) ir 55 proc.
„Telegrupp AS“ (Estija) akcijų. UAB „Comliet“ planuoja parduoti visas „Datu Tikli SIA“ akcijas.
2004 m. birželį UAB „Sonex komunikacijos“ įsigijo 5 proc. „Comliet-Kaliningrad“ akcijų.
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UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centrui priklauso 100 proc. ,,Baltic Data Center
SIA“ (Latvija) akcijų.
2003 m. gruodį AB „Lietuvos telekomas“ perdavė visas savo antrinės įmonės UAB „Lintkom“
(J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, 08222 Vilnius) akcijas kitai savo antrinei įmonei UAB „Lintel“.
2004 m. kovą pradėta ir 2004 m. gegužę baigta įmonių UAB „Lintel“ ir UAB „Lintkom“
reorganizacija prijungiant UAB „Lintkom“ prie UAB „Lintel“. Po reorganizacijos UAB „Lintel“
tęsia savo veiklą, o UAB „Lintkom“ veikla nutraukta. UAB „Lintel“ perėmė visas UAB „Lintkom“
teises, turtą, pareigas ir įsipareigojimus. Dabar UAB „Lintel“ valdo 4,67 procento „Lietuvos
telekomo“ akcijų (nuosavos akcijos), kurias UAB „Lintkom“ įsigijo 2000 metais viešojo akcijų
pardavimo metu.
2004 m. vasarį UAB „Verslo portalas“ akcininkai (AB „Lietuvos telekomas“ turi 30 proc., o UAB
„Verslo žinios“ - 70 proc. bendrovės akcijų) nutarė nutraukti įmonės veiklą ir bendrovę
likviduoti. UAB „Verslo portalas“ teikė verslo klientams interneto vartų verslas.com paslaugas.
Pirminė „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės įmonė „Lietuvos telekomas“ vykdo pagrindinę
grupės veiklą – teikia fiksuoto telefono ryšio, duomenų perdavimo, fiksuoto ryšio tinklų,
didmenines bei su internetu susijusias paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai „Takas“.
UAB „Comliet“ teikia fiksuoto ir belaidžio ryšio telekomunikacijų tinklų projektavimo ir statybos,
silpnųjų srovių tinklų statybos ir priežiūros paslaugas. 2004 m. balandžio 1 d. UAB „Comliet“
perdavė telekomunikacijų paslaugų diegimo, gedimų šalinimo, užsakymų valdymo bei tinklo
eksploatavimo funkcijas „Lietuvos telekomui“. Dėl to 844 UAB „Comliet“ darbuotojai perėjo
dirbti į AB „Lietuvos telekomas“. 2004 m. kovą buvo pranešta, kad UAB „Comliet“ statybų
verslas gali būti parduotas.
UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ teikia paslaugas ir siūlo kompleksinius
telekomunikacijų sprendimus, taip pat teikia technines konsultacijas telekomunikacijų srityje
maždaug 600 pagrindinių „Lietuvos telekomo“ verslo klientų.
Pagrindinė UAB „Lintel“ veikla yra teikti informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros ir
informacijos ir paslaugų centrų paslaugas. Nuo 2004 m. birželio UAB „Lintel“ valdo 4,67
procento „Lietuvos telekomo“ akcijų (nuosavos akcijos), kurias anksčiau valdė UAB „Lintkom“.
UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centras teikia informacinių sistemų aptarnavimo ir
visapusiško tarnybinių stočių valdymo paslaugas, taip pat įvairias IT klientų aptarnavimo centrų
paslaugas „Lietuvos telekomui“ ir kitoms Lietuvos ir Baltijos regiono įmonėms. Įmonei
„TietoEnator Oyj“ priklauso 40 proc. UAB Baltijos informacinių duomenų valdymo centro akcijų.
UAB „Voicecom“ teikia interneto telefonijos (bendravimo balsu per internetą) paslaugas verslo ir
privatiems klientams. Įmonei „Nexcom Telecommunication LLC“ (JAV) priklauso 40 proc. UAB
„Voicecom“ akcijų.
UAB „TietoEnator Consulting“ teikia Baltijos regiono bendrovėms didelės pridėtinės vertės su IT
susijusias konsultavimo paslaugas. Įmonei „TietoEnator Oyj“ priklauso 74 proc. UAB
„TietoEnator Consulting“ akcijų.
„Lietuvos telekomas“ yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „Lietuvos telekomo“
sporto klubas steigėja.
2004 m. birželio 30 d. bendras „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansines ataskaitas sudarė
AB „Lietuvos telekomas“ ir jos antrinių įmonių UAB „Comliet“, UAB „Lietuvos telekomo verslo
sprendimai“, UAB „Lintel“, 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.
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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 sudarė UAB „Comliet” ir įmonių UAB
„Sonex komunikacijos“, „Datu Tikli SIA“, „Telegrupp AS“ ir „Comliet-Kaliningrad“ finansinės
ataskaitos. Visos ataskaitos yra parengtos vadovaujantis vienodais apskaitos principais.
Pagrindiniai ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės rodikliai (tūkst. Lt)
2004 m.
I pusmetis

2003 m.
I pusmetis

Pokytis (%)

Pajamos

364 703

407 914

-10,6

EBITDA

172 208

197 576

-12,8

47,2

48,4

150 372

179 100

-16.0

21 836

18 476

18.2

6,0

4,5

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos grynąja verte

(4 948)

(16 010)

-69,1

Pelnas neatskaičiavus pelno mokesčio

17 136

2 822

507,2

Grynasis pelnas

13 187

1 164

1032,9

3,6

0,3

128 630

185 113

-30,5

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

3207

4064

-21,1

Pelnas vienai akcijai (litais)

0,017

0,002

Vidutinis akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje (tūkst.)*

776 818

776 818

Naudojamų fiksuoto ryšio linijų skaičius

823 504

859 179

Linijų skaičius 100 gyventojų **

23,9

24,9

Skaitmenavimo lygis (%)

91,7

89,7

Fiksuoto ryšio linijų skaičius visu etatu dirbančiam
darbuotojui, susijusiam su fiksuotos telefonijos sritimi

322

261

EBITDA marža (%)
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Veiklos pelnas (EBIT)
Veiklos pelno EBIT marža (%)

Grynojo pelno marža (%)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

PASTABOS:

* Neįskaitant AB ,,Lietuvos telekomas” akcijų (nuosavos akcijos), priklausančių UAB
,,Lintel”;
** Skaičiuota, kai gyventojų skaičius siekė: 2003 m. birželio 30 d. – 3456 tūkst., 2004 m.
birželio 30 d. – 3440 tūkst.
EBITDA – pelnas, neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio ir nusidėvėjimo bei
amortizacijos.
EBIT – pelnas, neatskaičius palūkanų ir pelno mokesčio.
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AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt)
2004 m. I pusmetis 2003 m. I pusmetis
Įmonės veikla
Grynasis laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Mažumos dalis
Susijusių įmonių rezultato neišskaičiavus mokesčių dalis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas
Abejotinų gautinų sumų nurašymai ir atidėjiniai
Pelnas iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo
Atidėjinių restruktūrizacijai pasikeitimas
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai straipsniai

13 187
3 188
761
(248)
150 372
(1 384)
(3 193)
(952)
(451)
4 666
1 442

1 164
640
1 018
(356)
179 100
2 262
(2 387)
7 990
(698)
13 843
524

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos bei sukauptos sąnaudos
Finansinis turtas, laikomas parduoti

321
11 638
(19 189)
--

(3 758)
13 268
(6 004)
(688)

Pinigų srautai iš įmonės veiklos
Sumokėtos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis

160 158
(16 658)
(20 382)

205 918
(20 942)
--

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos

123 118

184 976

Investicijų veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas
Antrinių įmonių įsigijimas (išskyrus pinigus)
Iš susijusių įmonių gauti dividendai
Gautos palūkanos

(22 606)
14 663
4
-298
451

(29 990)
5 959
(56)
(741)
162
698

(7 190)

(23 968)

Finansinė veikla
Gautos paskolos
Grąžintos paskolos
Įmonių grupės akcininkams išmokėti dividendai
Susijusių įmonių mažumos akcininkams išmokėti dividendai

99 000
(220 156)
(46 609)
(1 157)

-(70 656)
(46 609)
(316)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos

(168 922)

(117 581)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(52 994)

43 427

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Laikotarpio pradžioje
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį

117 629
(52 994)

83 759
43 427

64 635

127 186

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos

Laikotarpio pabaigoje
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Pajamos
Palyginti su 2003 m. pirmojo pusmečio bendromis pajamomis – 408 mln. litų, bendros „Lietuvos
telekomo“ įmonių grupės pajamos 2004 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo 10,6 proc. ir sudarė 365
mln. litų. Fiksuotojo telefono ryšio pajamos ir pajamos iš kitų paslaugų sumažėjo atitinkamai 14
proc. ir 8,1 proc., o pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų padidėjo 6,7 proc.
Fiksuotojo telefono ryšio pajamos sudarė 76 proc., pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo
paslaugų sudarė 17,2 proc., o pajamos iš kitų paslaugų – 6,7 proc. visų įmonių grupės pajamų.
2003 m. ketvirtąjį ketvirtį AB „Lietuvos telekomas“ patikslino pajamų grupavimo tvarką,
remdamasi naujausiais įmonės „TeliaSonera AB“ taikomais reikalavimais. Skaitmeninio
visuminių paslaugų tinklo (ISDN) paslaugos buvo perkeltos iš interneto ir duomenų perdavimo
paslaugų grupės į fiksuotojo telefono ryšio paslaugų grupę, o kontaktų centrų paslaugos
(informacijos telefonu 118 paslauga, operatorių paslaugos) iš kitų paslaugų grupės buvo
perkeltos į fiksuotojo telefono ryšio paslaugų grupę. Didžiausi pajamų grupavimo pakeitimai
buvo atlikti 2003 m. pirmąjį ketvirtį, kai „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės paslaugos buvo
suskirstytos į tris pagrindines grupes: fiksuotojo telefono ryšio paslaugų (įskaitant anksčiau
buvusią tinklų sujungimo paslaugų grupę), interneto ir duomenų perdavimo paslaugų (įskaitant
anksčiau buvusią skirtųjų linijų paslaugų grupę) ir kitų paslaugų.
Pakeista „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų)
2004 m.
antrasis
ketvirtis

2003 m.
antrasis
ketvirtis

135 507

157 961

Interneto ir duomenų perdavimo
paslaugos

31 639

Kitos paslaugos

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

Iš viso

2004 m.
pirmasis
pusmetis

2003 m.
pirmasis
pusmetis

-14,2

277 322

322 346

-14,0

29 804

6,2

62 892

58 928

6,7

12 671

16 193

-21,8

24 489

26 640

-8,1

179 817

203 958

-11,8

364 703

407 914

-10,6

Pokytis
(%)

Pokytis
(%)

Per 2004 m. šešis mėnesius „Lietuvos telekomas“ sugebėjo sustabdyti klientų mažėjimo procesą ir
paskatinti juos labiau naudotis Bendrovės paslaugomis, tačiau dėl gerokai, palyginti su 2003
metais, mažesnių telekomunikacijų paslaugų tarifų bei taikomų nuolaidų pajamos iš fiksuotojo
telefono ryšių paslaugų toliau mažėjo. Palyginti su 2003 m. pirmojo pusmečio duomenimis, 2004
m. pirmojo pusmečio pajamos iš abonentinių mokesčių ir pokalbių srauto atitinkamai sumažėjo 8
proc. ir 23,8 proc. Pajamos iš pridėtinės vertės paslaugų padidėjo 12,6 proc., o jungtinės tinklų
sujungimo ir didmeninės prekybos fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis pajamos buvo tokio pat
dydžio.
Per sausį – liepą 30,4 tūkst. naujų linijų buvo įjungta į „Lietuvos telekomo“ fiksuotojo telefono
ryšio tinklą, o 35,2 tūkst. linijų – atjungta. Tai lėmė, kad bendras naudojamų linijų skaičius
sumažėjo 4,8 tūkst. 2004 m. birželio 30 d. bendras naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų
skaičius sudarė 823 504, o prieš metus jis buvo 859 179.
2004 m. birželio 30 d. bendras „Lietuvos telekomo“ klientų užsisakytų mokėjimo planų skaičius
sudarė 392 tūkst. (prieš metus – 308 tūkst.). Vasarį Bendrovė pagerino populiariausių „Vietinio“ ir
„Šalies“ mokėjimo planų sąlygas: už tą patį abonentinį mokestį papildomai suteikta 30
nemokamų pokalbių valandų ne piko metu ir savaitgaliais.
Sausį Bendrovė gyventojams ir verslo klientams pasiūlė naują tarpmiestinių pokalbių planą
„Miestai“. Plano abonentai už tarpmiestinius pokalbius piko metu moka daugiau nei per pusę
mažesnę kainą – 12 centų vietoj 26 centų už minutę.
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Dėl sumažėjusių paslaugų tarifų bei mokėjimo planų abonentams suteiktų papildomų
nemokamų pokalbių valandų, nepaisant sumažėjusio naudojamų linijų skaičiaus, palyginti su
2003 m. pirmojo pusmečio duomenimis, bendras vietinių pokalbių srautas 2004 m. pirmąjį
pusmetį padidėjo 12,1 proc., tarpmiestinių pokalbių - 17,7 proc., pokalbių skambinant iš
fiksuotojo į mobiliuosius tinklus - 34,3 proc., o tarptautinių pokalbių – beveik 9,1 proc.
Tai, kad padaugėjo „Lietuvos telekomo“ pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų
(6,7 proc. per metus), lėmė didesnės pajamos iš plačiajuosčio interneto (43,6 proc.) ir duomenų
perdavimo paslaugų (14,8 proc.). Per metus bendras „DSL takas“ paslaugų vartotojų skaičius
daugiau nei padvigubėjo ir 2004 m. birželio pabaigoje sudarė 31 825 (prieš metus – 14 289). Vis
daugiau parduodama didmeninių asimetrinės skaitmeninės abonento linijos (ADSL) paslaugų:
2004 m. birželį bendras ADSL prieigos paslaugų, parduotų kitiems interneto paslaugų teikėjams,
skaičius siekė 2249 (2003 m. birželį - 592).
Dėl sumažintų prisijungimo prie interneto perjungiamąja (komutuojama) linija tarifų ne piko
metu bei vasarį pasiūlyto mokėjimo plano „Internetas“, kurio abonentai gali naršyti internete 30
valandų per mėnesį tik už 10 litų, bendras prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija
vartotojų skaičius per metus padidėjo nuo 33 tūkst. iki 40 tūkst. 2004 m. birželio pabaigoje, o
jungimosi prie interneto srautas daugiau nei padvigubėjo. Vis dėlto per metus pajamos iš
prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija sumažėjo 32,6 proc. Kita vertus, prisijungimo prie
interneto perjungiamąja linija paslaugos suteikia galimybę naujiems vartotojams susipažinti su
interneto pranašumais bei skatina esamus vartotojus naudotis pažangesnėmis prisijungimo prie
interneto technologijomis.
Palyginti su 2003 m. pirmojo pusmečio duomenimis, pajamos iš kitų paslaugų sumažėjo 8,1 proc.
Daugiausia tai lėmė 2004 m. antrąjį ketvirtį sumažėję „Lietuvos telekomo“ antrinės įmonės
„Comliet“ statybų verslo pajamos.
Sąnaudos
2004 m. pirmąjį ketvirtį „Lietuvos telekomas“ pertvarkė įmonės valdymo struktūrą ir sumažino
daugiausia administracijos darbuotojų skaičių. Per 2004 m. sausį – birželį „Lietuvos telekomo“
įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 3586 iki 3207 antrojo ketvirčio pabaigoje. 2004
m. birželio 30 d. duomenimis, vienam visu etatu dirbančiam darbuotojui, susijusiam su fiksuotojo
telefono ryšio sritimi, tenkančių linijų skaičius sudarė 322, o prieš metus buvo 261.
Nepaisant su darbuotojų atleidimu susijusių papildomų 9,2 mln. litų išlaidų, su darbuotojais
susijusios sąnaudos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, per 2004 m. pirmąjį
pusmetį sumažėjo 17,8 proc. Tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 9 proc. dėl išaugusio pokalbių
srauto iš „Lietuvos telekomo“ tinklo į kitų operatorių tinklus, tarp jų - ir į mobiliuosius tinklus.
Kitos sąnaudos sumažėjo 10,4 proc. Iš viso, 2004 m. pirmojo pusmečio bendros veiklos sąnaudos
buvo 8,5 proc. mažesnės nei 2003 m. pirmojo pusmečio veiklos sąnaudos.
Dėl mažesnių pajamų ir su darbuotojų atleidimu susijusių papildomų išlaidų 2004 m. pirmojo
pusmečio EBITDA, palyginti su 2003 m. pirmojo pusmečio duomenimis, sumažėjo 12,8 proc. ir
sudarė 172 mln. litų. Neatsižvelgiant į tai, EBITDA marža buvo 47,2 proc. (prieš metus – 48,4
proc.).
Grynasis pelnas
Dėl to, kad „Lietuvos telekomas“ yra daugiausia investavęs ankstesniais metais, toliau mažėja
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Šios sąnaudos 2004 m. pirmąjį pusmetį buvo 16 proc.
mažesnės nei 2003 m. pirmąjį pusmetį, tačiau vis tiek sudarė 41 proc. bendrų pajamų sumos.
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos per metus sumažėjo 69 proc. ir mažės toliau, nes
„Lietuvos telekomas“ jau grąžino didžiausias skolas.
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Šių veiksnių rezultatas – 2004 m. pirmojo pusmečio pelnas, neišskaičiavus pelno mokesčio, buvo
17 mln. litų ir, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio pelnu, neišskaičiavus pelno
mokesčio, – 2,8 mln. litų, padidėjo šešis kartus. 2004 m. sausio – birželio „Lietuvos telekomo“
įmonių grupės grynasis pelnas sudarė 13 mln. litų, o prieš metus buvo tik 1,2 mln. litų.
Balansas ir pinigų srautai
2004 m. birželio 31 d. duomenimis, dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos bei
sumažėjusių pinigų, panaudotų paskoloms grąžinti ir dividendams mokėti, bendro „Lietuvos
telekomo“ įmonių grupės turto vertė, palyginti su 2003 m. gruodžio 31 d. turto verte – 1542 mln.
litų, sumažėjo 13,3 proc. ir sudarė 1336 mln. litų. Per pirmuosius šešis 2004 m. mėnesius
akcininkų nuosavybė sumažėjo 3 proc. dėl gegužę išmokėtų dividendų ir sudarė 1102 mln. litų.
Grynoji skola dėl 2004 m. kovą išpirktos 150 mln. litų euroobligacijų emisijos sumažėjo 6,8 karto
nuo 70 mln. litų (2003 m. gruodžio 31 d.) iki 10 mln. litų (2004 m. birželio 30 d.). Grynosios skolos
ir akcininkų nuosavybės santykis buvo 0,9 proc. (2003 m. gruodžio 31 d. – 6,2 proc.).
2004 m. balandžio 23 d. Bendrovės akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė
mokėti po 0,06 lito 2003 m. dividendų už vienai akciją (iš viso 46,6 mln. litų) ir skirti 378 tūkst. litų
tantjemų Valdybos nariams.
Per šešis 2004 m. mėnesius grynieji veiklos pinigų srautai sudarė 123 mln. litų (per tą patį
laikotarpį prieš metus buvo 185 mln. litų). Pinigų srautas išskaičiavus investicijas buvo 116 mln.
litų (2003 m. – 161 mln. litų). 169 mln. litų buvo panaudota finansinei veiklai - paskoloms grąžinti
ir 2003 metų dividendams mokėti, todėl per 2004 m. pirmąjį pusmetį „Lietuvos telekomo“ įmonių
grupės pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjo 53 mln. litų.
Investicijos
Per 2004 m. sausį – birželį bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės investicijos sudarė 22
mln. litų (2003 m. – 30 mln. litų).
2004 m. birželio 30 d. tinklo skaitmenavimo lygis pasiekė 91,7 proc. (tuo pačiu laiku prieš metus –
89,7 proc.), o 100 Lietuvos gyventojų tenkančių pagrindinių fiksuotojo telefono ryšio linijų
skaičius buvo 23,9 (prieš metus – 24,9). Bendras skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN)
kanalų skaičius per metus padidėjo beveik 6 tūkst. – iki 42 tūkst., bendras asimetrinės
skaitmeninės abonentinės linijos (ADSL) prieigų skaičius (tarp jų ir didmeninių) daugiau nei
padvigubėjo nuo 14 881 iki 34 074, o daugiaprotokoliu duomenų perdavimu pagrįsto virtualiojo
privačiojo tinklo (MPLS VPN) prieigų skaičius padidėjo nuo 546 iki 848.
Birželį „Lietuvos telekomas“sujungė savo interneto tinklą su trečiuoju tarptautinio interneto ryšio
tinklu. Šiuo metu Bendrovės bendra tarptautinio interneto pralaida yra 930 Mbit/s.
2004 m. vasarį UAB „Verslo portalas“ akcininkai (AB „Lietuvos telekomas“ valdo 30 proc., o UAB
„Verslo žinios“ - 70 proc. bendrovės akcijų) nutarė nutraukti įmonės veiklą ir bendrovę
likviduoti. UAB „Verslo portalas“ teikė verslo klientams interneto vartų verslas.com paslaugas.
2004 m. kovą pradėta ir 2004 m. gegužę baigta įmonių UAB „Lintel“ ir UAB „Lintkom“ pertvarka
prijungiant UAB „Lintkom“ prie UAB „Lintel“. Po pertvarkos UAB „Lintel“ tęsia savo veiklą, o
UAB „Lintkom“ veikla nutraukta. Dabar UAB „Lintel“ valdo 4,67 procento „Lietuvos telekomo“
akcijų (nuosavos akcijos), kurias UAB „Lintkom“ įsigijo 2000 metais, vykstant viešajam akcijų
pardavimui.
2004 m. balandžio 1 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Comliet“ perdavė
telekomunikacijų paslaugų diegimo, gedimų šalinimo, užsakymų valdymo bei tinklo
eksploatavimo funkcijas „Lietuvos telekomui“. Kovą buvo pranešta, kad UAB „Comliet“ statybų
verslas gali būti parduotas, o birželį - kad UAB „Comliet“ planuoja parduoti Latvijos įmonės
„Datu Tikli SIA“ akcijas. 2004 m. birželį UAB „Comliet“ antrinė įmonė UAB „Sonex
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komunikacijos“ įsigijo 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „Comliet-Kaliningrad“ akcijų. 95 proc.
„Comliet-Kaliningrad“ akcijų turi UAB „Comliet“.
Informacija apie AB „Lietuvos telekomas“ paskolas
Paskolos davėjas

Valiuta

Balansinė vertė (2004 06 30)
(tūkst. Lt)

„Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius

LTL

37 500

AB Vilniaus bankas

LTL

19 000

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas*

USD

17 734

„Ericsson“

EUR

175
74 409

* Paskolai suteikta Lietuvos Respublikos garantija.

15. Informacija apie auditą
-----------------------
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
16. Esminiai įvykiai emitento veikloje
2004 m. vasario 6 d. Bendrovė pranešė apie AB „Lietuvos telekomas“ ir jos antrinių įmonių
preliminarius auditorių netikrintus 2003 metų veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius
apskaitos standartus. 2003 metų bendros pajamos, palyginti su 2002 metų pajamomis – 968 mln.
litų, sumažėjo 16,1 proc. iki 812 mln. litų. Palyginti su 2002 metų veikos sąnaudomis – 465 mln.
litų, 2003 metais veiklos sąnaudos sumažėjo 7,9 proc. ir sudarė 428 mln. litų. 2003 metų pelnas,
neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), sudarė 384 mln. litų
(prieš metus – 504 mln. litų), o EBITDA marža buvo 47,3 proc. (2002 m. – 52,0 proc.). Po įmonių
grupės turto įvertinimo į 2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitą buvo įrašyta 45,2 mln. litų, kuriais
sumažėjo turto vertė. 2003 metų lyginamasis grynasis pelnas, neįskaitant sumos, kuria sumažėjo
turto vertė, sudarė 2 mln. litų, o tikrasis 2003 metų rezultatas, įskaitant sumą, kuria sumažėjo
turto vertė, buvo nuostolis ir sudarė 36 mln. litų. 2003 metų pinigų srautas grynąja verte,
atskaičiavus investicijas, sudarė 283 mln. litų (2002 metais buvo 288 mln. litų). Per metus pinigai
ir jų ekvivalentai padidėjo 34 mln. litų.
2004 m. kovo 2 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinės įmonės UAB „Comliet“ valdyba nutarė nuo
2004 m. balandžio 1 d. perduoti telekomunikacijų paslaugų diegimo, gedimų šalinimo, užsakymų
valdymo bei tinklo eksploatavimo funkcijas AB „Lietuvos telekomas“. Taip pat preliminariai
pritarta, kad UAB „Comliet“ statybų verslas gali būti parduotas.
2004 m. kovo 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nusprendė sušaukti eilinį visuotinį
AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų susirinkimą 2004 m. balandžio 23 d. Susirinkimo apskaitos
diena – 2004 m. balandžio 16 d. Bendrovės valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2003 m.
AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės finansų ataskaitas. Pagal Tarptautinius apskaitos
standartus AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 2003 m. pajamos sudarė 812 277 tūkst. litų,
grynasis nuostolis sudarė 36 095 tūkst. litų. Pagal Lietuvos apskaitos principus AB „Lietuvos
telekomas“ 2003 m. pajamos sudarė 753 011 tūkst. litų, grynasis nuostolis sudarė 36 095 tūkst.
litų. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti
46 609 tūkst. litų 2003 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“.
2004 m. kovo 16 d. Bendrovė paskelbė, kad 2004 m. balandžio 23 d. 15.00 val. Vilniuje, Savanorių
pr. 28, ,,Lietuvos telekomo“ buveinės 156 salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Lietuvos
telekomas” (kodas 2121543, registruota šiuo adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų
susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės
valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2004 m. kovo 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2004 m. balandžio 16 d. Siūloma tokia
susirinkimo darbotvarkė: (1) Bendrovės auditoriaus pranešimas; (2) Bendrovės 2003 m. veiklos
ataskaitos tvirtinimas; (3) Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas; (4) 2003 m.
Bendrovės pelno paskirstymas; (5) Bendrovės auditoriaus rinkimai; (6) Bendrovės įstatų
pakeitimas; (7) Bendrovės valdybos narių atšaukimas; (8) Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos (2004 m. balandžio 16 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais,
asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės
perleidimo sutartis. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys
teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis
susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą. Nuo
2004 m. balandžio 13 d. akcininkai, atvykę į AB ,,Lietuvos telekomas”, adresu Savanorių pr. 28,
Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo
darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.
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2004 kovo 22 d. Bendrovė pranešė, kad 2004 m. vasario 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba
nutarė įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Arūną Šikštą balsuoti „Už“ artimiausiame
visuotiniame UAB „Verslo portalas“ akcininkų susirinkime visais su UAB „Verslo portalas“
veiklos nutraukimu ir likvidavimu susijusiais klausimais. Vadovaujantis 2004 m. vasario 24 d.
UAB „Verslo portalas“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu nutraukti bendrovės veiklą ir
likviduoti bendrovę, 2004 m. kovo 18 d. Juridinių asmenų registras įregistravo UAB „Verslo
portalas“ kaip likviduojamą bendrovę. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 2004 m. vasario 18 d.
konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį.
2004 m. balandžio 13 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinės įmonės UAB „Comliet“ valdyba
pritarė UAB „Comliet“ generalinio direktoriaus Eimanto Šato prašymui dėl jo atsistatydinimo iš
UAB „Comliet“ generalinio direktoriaus pareigų nuo 2004 m. balandžio 13 d. ir nuo 2004 m.
balandžio 14 d. naujuoju UAB „Comliet“ generaliniu direktoriumi paskyrė Ramūną Bendiką.
2004 m. balandžio 22 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB
„Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 2004 m. pirmojo ketvirčio finansines ataskaitas, parengtas
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Palyginti su 2003 m. pirmojo ketvirčio
pajamomis – 204 mln. litų, 2004 m. pirmojo ketvirčio pajamos sumažėjo 9,4 proc. ir sudarė 185
mln. litų. Veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų pirmojo ketvirčio veiklos sąnaudomis –
102 mln. litų, sumažėjo 2,8 proc. ir sudarė 99 mln. litų. Trijų šių metų mėnesių pelnas,
neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), sudarė 86 mln. litų
(prieš metus – 102 mln. litų), o EBITDA marža buvo 46,2 proc. (2003 m. – 49,9 proc.). 2004 m.
pirmojo ketvirčio pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, sudarė 6 mln. litų (prieš metus – 4 mln.
litų), o grynasis pelnas buvo 4 mln. litų (2003 m. – 2 mln. litų). Per pirmuosius tris šių metų
mėnesius pinigų srautas grynąja verte, atskaičiavus investicijas, sudarė 51 mln. litų (prieš metus
buvo 68 mln. litų). Per tris mėnesius dėl 150 mln. litų euroobligacijų emisijos išpirkimo pinigai ir
jų ekvivalentai sumažėjo 50 mln. litų.
2004 m. balandžio 23 d. Bendrovė pranešė, kad visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų
susirinkimas, įvykęs 2004 m. balandžio 23 d., nutarė:
- Patvirtinti Bendrovės 2003 m. veiklos ataskaitą, kuri buvo patikrinta Bendrovės audito
įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“.
- Patvirtinti audituotus 2003 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus,
parengtus pagal Lietuvos Respublikos apskaitos standartus ir pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus.
- Paskirstyti Bendrovės 2003 m. pelną: 46 609 051 litą skirti dividendams išmokėti (0,06 lito
dividendų vienai akcijai) ir 378 000 litų - tantjemoms valdybos nariams išmokėti.
- Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“
Bendrovės 2004 m. ir 2005 m. finansinės atskaitomybės auditui bei 2004 m. ir 2005 m.
Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti.
- Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Matti Hyyrynen, Andrių Šukį, Erik
Hallberg, Morgan Ekberg, Kennet Radne, Timo Virtanen, Gintautą Žintelį.
- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti: Morgan
Ekberg, Erik Hallberg, Matti Hyyrynen, Kennet Radne, Andrių Šukį, Timo Virtanen,
Gintautą Žintelį.
2004 m. gegužės 20 d. Bendrovė informavo akcininkus, kad nuo 2004 m. gegužės 20 d. mokami
2003 metų dividendai.
2004 m. birželio 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nutarė: (1) Išrinkti valdybos narį Eriką
Hallbergą Valdybos pirmininku šios Valdybos kadencijai (iki 2006 04 23) ir paskirti jį
pirmininkauti Valdybos posėdžiams šios Valdybos kadencijos metu; (2) Vienam Valdybos nariui
atsisakius 2003 metų tantjemų, 2004 m. balandžio mėn. 23 d. įvykusiame Bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime Valdybos nariams skirtas tantjemas 378 000 litų padalyti po lygiai šešiems
Valdybos nariams, t.y. po 63 000 litų. 2003 m. Valdyboje de facto dirbo septyni Valdybos nariai;
(3) Pritarti UAB „Comliet“ siūlymui parduoti visas UAB „Comliet“ priklausančias Latvijos
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įmonės „Datu Tikli SIA“ akcijas. 2002 m. gegužę UAB „Comliet“ įsigijo 75 proc. „Datu Tikli SIA“
akcijų; (4) Pritarti UAB „Comliet“ siūlymui padidinti UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB
„Sonex komunikacijos“ įstatinį kapitalą.
2004 m. birželio 30 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ antrinės įmonės UAB
„Comliet“ antrinė įmonė UAB „Sonex komunikacijos“ įsigijo 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės
„Comliet-Kaliningrad“ akcijų. UAB „Comliet“ turi 95 proc. „Comliet-Kaliningrad“ akcijų.
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų
agentūrai „BNS“ ir paskelbti Bendrovės tinklapyje www.telecom.lt.

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
2004 m. pirmą pusmetį nebuvo teisminių procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos AB ,,Lietuvos
telekomas” finansinei būklei.

