
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI  
2005-02-09 
 
 
„Lietuvos telekomas” skelbia preliminarius auditorių netikrintus 2004 m. veiklos rezultatus 
 

Didžiausia Lietuvos fiksuotojo telefono ryšio ir interneto paslaugų teikėja „Lietuvos telekomo” 
įmonių grupė skelbia auditorių netikrintas preliminarias 2004 m. finansines ataskaitas, parengtas pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.  
 

Pagrindiniai rodikliai 
 
• Palyginti su 2004 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 179 mln. litų, 2004 m. ketvirtojo ketvirčio 

pajamos padidėjo 4,3 proc. ir sudarė 187 mln. litų. Iš viso 2004 metų bendros pajamos, palyginti su 
2003 metų pajamomis – 812 mln. litų, sumažėjo 10,1 proc. iki 730 mln. litų. 

• 2004 m. pabaigoje buvo 819 tūkst. pagrindinių naudojamų fiksuotojo ryšio linijų. Per metus 
naudojamų linijų skaičius sumažėjo tik 9 tūkst., o per 2003 metus naudojamų linijų skaičius 
sumažėjo 108 tūkst. 

• Per metus „DSL tako“ interneto paslaugų vartotojų padaugėjo daugiau kaip du kartus ir 2004 m. 
pabaigoje jų buvo 47 tūkst. 

• 2004 m. bendrų veiklos sąnaudų, palyginti su praėjusių metų veiklos sąnaudomis – 426 mln. litų, 
sumažėjo 7,4 proc.  – iki 394 mln. litų. 

• Praėjusių metų pelnas, neišskaičiavus palūkanų, pelno mokesčio, nusidėvėjimo ir amortizacijos, 
(EBITDA) sudarė 336 mln. litų (2003 m. – 386 mln. litų), o EBITDA marža buvo 46 proc. (2003 m. – 
47,6 proc.). 

• 2004 m. pelnas, neišskaičiavus pelno mokesčio, sudarė 41 mln. litų, o grynasis pelnas buvo 32 mln. 
litų. Prieš metus dėl turto vertės sumažėjimo 2003 m. grynasis veiklos rezultatas buvo 36 mln. litų 
nuostolis. 

• Per praėjusius metus pinigų srautas grynąja verte, išskaičiavus investicijas, sudarė 202 mln. litų 
(2003 m. buvo 283 mln. litų). Per 2004 m. dėl dividendų mokėjimo (47 mln. litų) ir paskolų grąžinimo 
(183 mln. litų) pinigų ir jų ekvivalentų sumažėjo 29 mln. litų. 

• 2004 m. investicijos sudarė 75 mln. litų (2003 m. – 51 mln. litų). 
 

Pagrindiniai „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansiniai rodikliai (tūkst. litų) 
 

Visi metai Ketvirtasis ketvirtis 
 

2004 m. 2003 m. 
Pokytis 

(%) 2004 m. 2003 m. 
Pokytis 

(%) 

Pajamos 730 244 812 277 -10,1 186 629 206 875 -9,8 
Veiklos sąnaudos 394 158 425 820 -7,4 107 878 118 003 -8,6 
EBITDA 336 086 386 457 -13,0 78 751 88 872 -11,4 
EBITDA marža (%) 46,0 47,6  42,2 43,0  
Nusidėvėjimas, amortizacija ir 
turto vertės sumažėjimas 290 816 397 495 -26,8 69 366 91 001 -23,8 
Pelnas, gautas už parduotas 
akcijas -397 --  -- --  
Veiklos pelnas (EBIT) 44 873 -11 038 506,5 9 385 -2 129 540,8 
EBIT marža (%) 6,1 -1,4  5,0 -1,0  
Finansinė veikla grynąja verte -4 739 -27 649 -82,9 63 -5,790 101,8 
Pelnas, neišskaičiavus pelno 
mokesčio 

40 635 -38 125 206,6 9 605 -7 921 221,3 

Grynasis pelnas 32 190 -36 095 189,2 7 683 -9 133 184,1 
Grynojo pelno marža (%) 4,4 -4,4  4,1 -4,4  
Pelnas vienai akcijai (litais) 0,041 -0,046  0,010 -0,012  
Akcijų skaičius (tūkst.) 776 818 776 818  776 818 776 818  

 
1 euras = 3,4528 lito, 1 JAV doleris = 2,5345 lito (2004 m. gruodžio 31 d.). 
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Komentuodamas 2004 metų rezultatus, AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius Arūnas 

Šikšta pasakė: 
 
„2004 metų įmonės veiklos rezultatai yra geri. Įvertinant nepalankius konkurencinės aplinkos bei 

reguliuojamoje telekomunikacijų rinkoje įvykusius pokyčius, „Lietuvos telekomas“ pasiekė beveik 
maksimalių rezultatų. Svarbiausia, kad kalbant apie interneto  ir duomenų perdavimo paslaugas, kurios yra 
svarbiausios įmonės verslo sritys, vartotojų daugėja labai sparčiai. Tai ateityje Bendrovei leis gauti dar 
daugiau pajamų. 2005 metais „Lietuvos telekomas“ ypatingą dėmesį skirs teikiamų paslaugų bei klientų 
aptarnavimo kokybei gerinti.“ 

 
Pajamos 
 
Bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pajamos 2004 metais sumažėjo 10,1 proc., o 2003 metais 

pajamos sumažėjo 16,1 proc. Per metus 8,8 proc. padidėjusios pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo 
paslaugų nepadengia 13,2 proc. ir 15,6 proc. atitinkamai sumažėjusių pajamų iš fiksuotojo telefono ryšio ir 
kitų paslaugų. Pajamos už fiksuotą telefono ryšį vis dar sudaro didžiąją dalį Bendrovės pajamų - 75 proc. 
Pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis padaugėjo iki 18 proc., o pajamos iš kitų paslaugų 
sudarė 7 proc. 

 
„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų) 

 
Visi metai Ketvirtasis ketvirtis  

 2004 m. 2003 m. 
Pokytis 

(%) 2004 m. 2003 m. 
Pokytis 

(%) 

Fiksuotojo telefono ryšio 
paslaugos 547 228 630 136 -13,2 134 304 153 532 -12,5 

Interneto ir duomenų 
perdavimo paslaugos 130 414 119 846 8,8 34 743 31 056 11,9 

Kitos paslaugos 52 602 62 295 -15,6 17 582 22 287 -21,1 

Iš viso 730 244 812 277 -10,1 186 629 206 875 -9,8 
 

Dėl 2003 metų rudenį pradėto telekomunikacijų paslaugų tarifų mažinimo, 2004 metų pavasarį 
mokėjimo planų vartotojams suteiktų papildomų nemokamų pokalbių valandų, įvairių nuolaidų bei dėl 
sumažėjusio pagrindinių naudojamų linijų skaičiaus, pajamos iš fiksuotojo telefono ryšio tolydžiai mažėja. 
Per metus pajamos iš abonentinių mokesčių sumažėjo 6 proc., pajamos iš pokalbių srauto ir tinklų 
sujungimo atitinkamai sumažėjo 21 proc. ir 9,6 proc., papildomos pridėtinės vertės paslaugų pajamos 
padidėjo 3,5 proc., o pajamos iš didmeninių fiksuoto telefono ryšių paslaugų padidėjo beveik du kartus. 

 
Kita vertus, 2004 metais žymiai padidėjo klientų lojalumas Bendrovei ir naudojimasis paslaugomis. 

Per praėjusius metus buvo įrengta daugiau kaip 52 tūkst. naujų telefono ryšio linijų, o 61 tūkst. buvo 
išjungta. Verslo klientų naudojamų pagrindinių telefono ryšio linijų skaičius netgi truputį padidėjo ir 2004 
m. pabaigoje sudarė 175 tūkst. arba 21 proc. bendro linijų skaičiaus. 2004 m. gruodžio 31 d. bendras 
naudojamų pagrindinių linijų skaičius sudarė 819 147, o fiksuotojo telefono ryšio linijų, tenkančių 100 
Lietuvos gyventojų, buvo 23,9. 

 
Pirmą kartą pokalbių srautų skaičiai yra didesni nei prieš metus. Palyginti su 2003 metais, bendras 

vietinių pokalbių srautas 2004 metais padidėjo 12,3 proc., tarpmiestinių pokalbių – 13 proc., pokalbių 
skambinant iš fiksuotojo į mobiliuosius tinklus – 19,4 proc., tarptautinių pokalbių – 14,8 proc., o prisijungimo 
prie interneto perjungiamąja (komutuojamąja) linija – net 125,8 procento. 

 
2004 m. gruodžio pabaigoje mokėjimo planų vartotojų skaičius siekė beveik 420 tūkst. (prieš metus – 

381 tūkst.). Vasarį Bendrovė pagerino populiariausio „Vietinio“ mokėjimo plano, kurio vartotojai sudaro 80 
proc. visų mokėjimo planų vartotojų, sąlygas: už tą patį abonentinį mokestį papildomai suteikta 30 
nemokamų pokalbių valandų ne piko metu ir savaitgaliais. 2003 m. spalį pristatyto tarptautinių pokalbių 
mokėjimo plano „Pasaulis“, kurio vartotojams siūloma skambinti pagal mažesnius tarifus, vartotojų skaičius  
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per metus padidėjo 3,6 karto. 2004 m. sausį „Lietuvos telekomas“ įvedė naują tarpmiestinių pokalbių 
mokėjimo planą „Miestai“. 

 
Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2004 m. trečiojo ketvirčio ataskaitos apie telekomunikacijų 

sektorių duomenis, 2004 m. trečiąjį ketvirtį „Lietuvos telekomo“ fiksuotojo telefono ryšio (neįskaitant tinklų 
sujungimo) rinkos dalis pagal pajamas buvo 95 proc., o pagal bendrą pokalbių srautą – 95,8 proc. (98,7 proc. 
vietinių, 93,2 proc. tarpmiestinių, 73,2 proc. tarptautinių  ir 91,6 proc. pokalbių skambinant iš fiksuotojo į  
mobiliuosius tinklus). Pagal ataskaitos duomenis, 2004 m. rugsėjo pabaigoje 21 įmonė teikė tarptautinių 
fiksuotojo telefono ryšio pokalbių paslaugas, 7 iš jų (įskaitant ir „Lietuvos telekomą“) taip pat teikė 
nacionalinių (vietinių ir (arba) tarpmiestinių) pokalbių paslaugas. Alternatyvių fiksuotojo telefono ryšio 
paslaugų teikėjų abonentų skaičius sudarė 34 tūkst.  

 
„Lietuvos telekomas“ ir 2004 metais buvo pagrindinis interneto prieigos paslaugų teikėjas Lietuvoje. 

RRT ataskaitos duomenys rodo, kad 2004 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovės interneto paslaugų vartotojų 
skaičius sudarė 20,3 proc. visų Lietuvos interneto vartotojų (įskaitant interneto vartotojus, kurie prie 
interneto jungiasi per mobiliuosius tinklus, kabelinių televizijų tinklus, vietinius tinklus (LAN) ir t.t.), tačiau 
pagal pajamas 2004 m. trečiąjį ketvirtį Bendrovei teko 49,3 proc. interneto paslaugų teikėjų rinkos. „Lietuvos 
telekomui“ tenka 94 proc. abonentų, prisijungusių prie interneto skaitmeninėmis abonento linijomis (xDSL), 
skaičiaus. 

 
Per metus „Lietuvos telekomo“ interneto prieigos paslaugų vartotojų skaičius tolydžiai didėjo.  

2004 m. gruodžio pabaigoje bendras „DSL takas“ paslaugos vartotojų skaičius sudarė 47 465 (prieš metus – 
23 699), o 2 734 xDSL prieigų buvo parduota didmeninėje rinkoje. Liepą Bendrovė pasiūlė naują interneto 
planą „Takas iD3“, kurio vartotojai gali neribotą laiką naršyti internete (duomenų gavimo sparta iki 256 
kbit/s, duomenų siuntimo sparta  - iki 128 kbit/s) ne piko valandomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis tik 
už 26 litus. 2004 m. pabaigoje daugiau nei 15 tūkst. vartotojų buvo užsakę šį planą.  

 
Nepaisant dėl sparčios plačiajuostės interneto prieigos paslaugų plėtros atsirandančio pakeičiamumo 

efekto, bendras prisijungimo prie interneto perjungiamąja (komutuojama) linija paslaugos vartotojų skaičius 
metų pabaigoje buvo beveik toks pat, kaip metų pradžioje - daugiau kaip 35 tūkst. Be to, vartotojų, 
užsisakiusių šių metų sausį pagerintą prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija mokėjimo planą 
„Internetas“,  padaugėjo esmingai: nuo 391 iki 18 tūkst. 2004 m. pabaigoje.  

 
„Lietuvos telekomas“, būdamas didžiausias prisijungimo prie interneto paslaugų teikėjas, yra 

įsipareigojęs plėsti interneto vartotojų bendruomenę Lietuvoje. „TNS Gallup“ tyrimo duomenimis 32 proc. 
Lietuvos namų ūkių turi kompiuterius, bet tik 12,5 proc. įsirengę interneto prieigą. „Lietuvos telekomas“ 
drauge su kitomis Lietuvos įmonėmis dalyvauja informacinės visuomenės plėtros aljanso „Langas į ateitį“, 
kuris steigia viešuosius interneto centrus bibliotekose, pašto skyriuose, seniūnijose ir kitose viešosiose 
vietose bei rengia pradedančiųjų interneto vartotojų mokymus, veikloje. Be to, „Lietuvos telekomas“ turi 
savo skatinimo naudotis internetu mokyklose programą „Kompasas“. 

 
2004 metais pajamos iš interneto paslaugų atskirai padidėjo 21,5 proc., o pajamos iš duomenų 

perdavimo ir tinklo paslaugų sumažėjo 5,6 proc. Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaitos duomenys rodo, kad 
2004 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovei pagal pajamas teko 44,3 proc. visų skirtųjų linijų rinkos. 2004 m. 
gruodžio 31 d. „Lietuvos telekomo“ skirtųjų linijų skaičius sudarė 3746 (2003 m. – 3610). 

 
Pajamos iš kitų paslaugų sumažėjo 15,6 proc., daugiausia dėl sumažėjusių pajamų iš UAB „Comliet“ 

statybų verslo.  
 
Sąnaudos 
 
2004 m. bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės veiklos sąnaudos buvo 7,4 proc. mažesnės nei 

2003 metais. Su darbuotojais susijusios sąnaudos sumažėjo 7,2 proc. Dėl 2004 m. pirmąjį pusmetį „Lietuvos 
telekome“ vykusio valdymo struktūros pertvarkymo sumažėjo darbuotojų skaičius. Per metus bendras 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 3586 (2003 m. gruodžio 31 d.) iki 3120 (2004 m. gruodžio 31 d.). Bendros 
papildomos su darbuotojų atleidimu susijusios išlaidos sudarė 12 mln. litų. Per metus vienam visu etatu 
fiksuotojo telefono ryšio srityje dirbančiam darbuotojui tenkančių linijų skaičius padidėjo nuo 281 (2003 m. 
gruodžio 31 d.) iki 334 (2004 m. gruodžio 31 d.). 
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Palyginti su 2003 metais, kitos sąnaudos sumažėjo 7,9 proc., atidėjimai abejotinoms gautinoms 
skoloms sumažėjo 2,6 karto ir nedidino, o mažino sąnaudas, tačiau dėl padidėjusių pokalbių srautų iš 
„Lietuvos telekomo“ tinklo į kitų operatorių tinklus 1,8 proc. padidėjo tinklų sujungimo sąnaudos. Išorinės 
statybų sąnaudos (UAB „Comliet“ veikla) sumažėjo 23,1 proc. 

 
Nežiūrint į tai, kad sąnaudos sumažėjo, tačiau dėl to, kad pajamų irgi buvo gauta mažiau, 2004 metų 

EBITDA, palyginti su 2003 metų EBITDA – 386 mln. litų, sumažėjo 13 proc. – iki 336 mln. litų. Vis dėl to, 
EBITDA marža buvo 46 proc. (prieš metus 47,6 proc.). 

 
Grynasis pelnas 
 
2004 metais įprastos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, neįskaičiavus turto vertės sumažėjimo 

2003 metais, sumažėjo 17,1 proc. Tai, kad mažėja nusidėvėjimo ir amortizacijos bei finansinės veiklos 
(sumažėjo 82,9 proc.) sąnaudų, teigiamai veikia „Lietuvos telekomo“ pelningumą. 

 
2004 m. trečiąjį ketvirtį įmonių grupė patyrė 397 tūkst. litų nuostolį dėl UAB „Comliet“ antrinės 

įmonės Latvijoje „Datu Tikli SIA“ akcijų pardavimo. 
 
Iš viso 2004 m. pelnas, neišskaičiavus pelno mokesčio, buvo 41 mln. litų, o 2003 m. pelnas, 

neišskaičiavus pelno mokesčio, dėl turto vertės sumažėjimo buvo neigiamas ir sudarė 38 mln. litų. 2004 m. 
„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės grynasis pelnas sudarė 32 mln. litų, o prieš metus grynasis nuostolis 
buvo 36 mln. litų. 2004 m. grynojo pelno marža sudarė 4,4 proc. ir pelnas vienai akcijai buvo 0,04 lito. 

 
Investicijos 
 
2004 metais „Lietuvos telekomo“ įmonių grupė iš viso investavo 75 mln. litų (2003 m. – 51 mln. litų). 

Didžioji investicijų dalis buvo skirta plėsti sparčiai didėjantį Bendrovės xDSL prieigos tinklą bei tobulinti 
informacijos technologijas. Per metus bendras xDSL prieigos jungčių skaičius (įskaičiuojant ir jungtis, 
parduotas kitiems interneto paslaugų teikėjams) padidėjo daugiau kaip du kartus nuo 25 085 (2003 m. 
pabaigoje) iki 50 199 (2004 m. pabaigoje). Per metus „Lietuvos telekomas“ padidino tarptautinio interneto 
pralaidą iki 1400 Mbit/s ir dabar turi tris jungtis su tarptautiniu interneto tinklu. 

 
2004 m. pabaigoje „Lietuvos telekomo“ tinklo skaitmeninimo lygis pasiekė 92,7 proc. (tuo pačiu laiku 

prieš metus – 91,2 proc.), bendras skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) kanalų skaičius buvo 44 
tūkst. (prieš metus – 38,6 tūkst), o daugiaprotokoliu duomenų perdavimu pagrįsto virtualiojo privačiojo 
tinklo (MPLS VPN) prieigų padaugėjo nuo 741 iki 940. 

 
Praėjusiais metais „Lietuvos telekomas“ toliau gerino įmonių grupės struktūrą. 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. gegužę baigta įmonių UAB „Lintel“ ir UAB „Lintkom“ pertvarka, prijungiant UAB 

„Lintkom“ prie UAB „Lintel“. Po pertvarkos UAB „Lintkom“ veikla nutraukta, o UAB „Lintel“ tapo 
„Lietuvos telekomo“ nuosavų akcijų valdytoja. Dabar UAB „Lintel“ valdo 4,67 proc. Bendrovės akcijų 
(nuosavos akcijos), kurias UAB „Lintkom“ įsigijo 2000 metais, vykstant viešajam akcijų pardavimui. 

 
2004 m. balandžio 1 d. UAB „Comliet“ perdavė telekomunikacijų paslaugų diegimo, gedimų šalinimo, 

užsakymų valdymo bei tinklo eksploatavimo funkcijas „Lietuvos telekomui“. Dėl to 844 „Comliet“ 
darbuotojai buvo pervesti į „Lietuvos telekomą“. Kovą buvo pranešta, kad UAB „Comliet“ statybų verslas 
gali būti parduotas.  

 
Birželį UAB „Comliet“ antrinė įmonė UAB „Comliet sprendimai“ (tuomet vadinosi UAB „Sonex 

komunikacijos“) įsigijo 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „Comliet-Kaliningrad“ akcijų. 95 proc. „Comliet-
Kaliningrad“ akcijų turi UAB „Comliet“. 

 
Liepą UAB „Comliet“ pardavė 75 proc. Latvijos įmonės „Datu Tikli SIA“ akcijų, kurių buvo įsigijusi 

2002 m. gegužę. Nuo 2004 m. rugsėjo „Lietuvos telekomas“ ėmė visiškai valdyti UAB „Voicecom“, kai iš 
JAV įmonės „Nexcom Telecommunications LLC“ įsigijo 40 proc. „Voicecom“ akcijų. 
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Balansas ir pinigų srautai 
 
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, sumažėjusių atsargų, parduodamo turto, gautinų 

sumų ir pinigų bendro „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės turto vertė, palyginti su 2003 m. gruodžio 31 d. 
turto verte – 1542 mln. litų, 2004 m. gruodžio 31 d. duomenimis sumažėjo 17 proc. ir sudarė 1279 mln. litų. 
2004 metais „Lietuvos telekomas“ pradėjo investuoti į trumpalaikius skolos instrumentus. 

 
2004 m. akcininkų nuosavybė sumažėjo 1,3 proc. dėl gegužę išmokėtų dividendų (47 mln. litų) ir 

gruodžio pabaigoje sudarė 1121 mln. litų.  
 
2004 m. kovą Bendrovė išpirko 150 mln. litų euroobligaciją ir metų pabaigoje bendra paskolų suma 

buvo 13 mln. litų. Dėl to, per metus grynoji skola sumažėjo nuo 70 mln. litų ir tapo neigiama - 2004 m. 
gruodžio 31 d. sudarė -19 mln. litų, o grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis sumažėjo nuo 6,2 
proc. (2003 m. gruodžio 31 d.) iki -7 proc. (2004 m. gruodžio 31 d.). Dėl paskolų grąžinimo, sumažėjusio 
atidėto pelno mokesčio įsipareigojimo ir sumažėjusių kitų įsipareigojimų bendra įsipareigojimų suma per 
metus sumažėjo 61,7 procento. 

 
Praėjusiais metais grynieji veiklos pinigų srautai sudarė 276 mln. litų (2003 m. – 320 mln. litų). Pinigų 

srautas, išskaičiavus investicijas, buvo 202 mln. litų (2003 m. – 283 mln. litų), o pinigų srautas, panaudotas 
finansinėje veikloje, sudarė 231 mln. litų (2003 m. – 249 mln. litų). 183 mln. litų buvo panaudota grąžinti 
paskolas (tarp jų 150 mln. litų euroobligacijai išpirkti), o 47 mln. litų − sumokėti 2003 metų dividendus. Iš 
viso per 2004 metus „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjo 29 mln. litų, 
o 2003 metais – padidėjo 34 mln. litų. 

 
Valstybės valdoma kapitalo dalis 
 
2004 metais valstybė, toliau atlygindama Lietuvos piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį 

turtą Bendrovės akcijomis, sumažino savo AB „Lietuvos telekomas“ kapitalo dalį nuo 8,12 proc. (2003 m. 
gruodžio 31 d.) iki 4,56 proc. (2004 m. gruodžio 31 d.).  

 
Vadovybės kaita 
 
Nuo 2004 m. sausio 2 d. Arūnas Šikšta eina AB „Lietuvos telekomas“ generalinio direktoriaus 

pareigas. 
 
Nuo 2004 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja „Lietuvos telekomo“ valdymo struktūra. Stefanas 

Albertssonas pradėjo eiti Rinkodaros tarnybos vadovo - generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas, 
Romualdas Degutis (paliko Bendrovę nuo 2005 m. vasario 2 d.) – Technologijų tarnybos vadovo-generalinio 
direktoriaus pavaduotojo pareigas, o Janas Erikas Elseriusas – Finansų tarnybos vadovo - generalinio 
direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

 
2004 m. balandžio 23 d. „Lietuvos telekomo“ akcininkai naujai dvejų metų kadencijai perrinko šiuos 

Valdybos narius: Morganą Ekbergą, Eriką Hallbergą, Matti Hyyryneną; Kennetą Rådne, Andrių Šukį, Timo 
Virtaneną ir Gintautą Žintelį. Vėliau Erikas Hallbergas buvo išrinktas Valdybos pirmininku, o Gintautas 
Žintelis – Valdybos pirmininko pavaduotoju. 

 
 
Janas Erikas Elseriusas, 
Finansų tarnybos vadovas-generalinio direktoriaus pavaduotojas, 
tel. (8 ~ 686) 13 333, 
el. p. elserius@telecom.lt 
 
 
Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Darių Džiaugį, 
Finansų tarnybos ryšių su investuotojais vadovaujantį specialistą, 
tel. (8 ~ 5) 236 78 78, 
el. p. darius.dziaugys@telecom.lt 
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Apie AB „Lietuvos telekomas“  
 

Lietuvos telekomunikacijų paslaugų įmonės AB ,,Lietuvos telekomas” akcijos yra įtrauktos į Vilniaus 
vertybinių popierių biržos (anksčiau vadinosi Nacionaline vertybinių popierių birža) Oficialųjį prekybos 
sąrašą (VVPB simbolis – LTEL) ir Londono vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą (LSE simbolis – 
LITD). Bendrovė teikia fiksuotojo 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 bendrojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų ir 
tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų rinkose. 
 

AB „Lietuvos telekomas“ netiesiogiai yra įmonės „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė. „Amber 
Teleholding A/S” (registruota Danijoje), kurios visos akcijos priklauso įmonei „TeliaSonera AB”, valdo 60 
proc. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų. 2004 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos valstybei priklauso 4,56 
proc. Bendrovės akcijų. Nuosavos akcijos (4,67 proc.) priklauso „Lietuvos telekomo” įmonių grupės narei 
UAB „Lintel“. 
 

AB ,,Lietuvos telekomas” įmonių grupę sudaro pagrindinė įmonė AB „Lietuvos telekomas“ ir antrinės 
įmonės: UAB ,,Comliet” (priklauso 100 proc. akcijų), UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai” (100 proc. 
akcijų), UAB ,,Lintel” (100 proc. akcijų), UAB ,,Voicecom” (100 proc. akcijų), UAB „Baltic Data Center“ 
(anksčiau vadinosi Baltijos informacinių duomenų valdymo centras) (60 proc. akcijų), likviduojama įmonė 
UAB „Verslo portalas” (30 proc. akcijų) ir UAB „TietoEnator Consulting“ (26 proc. akcijų). AB ,,Lietuvos 
telekomas” yra ne pelno organizacijos VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubo steigėja ir vienintelė savininkė.  
 

UAB „Comliet“ ir jos antrinės įmonės: UAB „Comliet sprendimai“ (anksčiau vadinosi „Sonex 
komunikacijos“) (priklauso 100 proc. akcijų), „Comliet-Kaliningrad“, Rusijos Federacija, (95 proc. akcijų) ir 
„Telegrupp AS“, Estija, (55 proc. akcijų)  sudaro „Comliet“ įmonių grupę. UAB „Comliet sprendimai“ valdo 
5 proc. „Comliet-Kaliningrad“ akcijų. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi antrinę įmonę „Baltic Data 
Center SIA“ (100 proc. akcijų). 
 

Išsamesnės informacijos apie AB ,,Lietuvos telekomas” galima rasti tinklapyje http://www.telecom.lt. 
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AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės  
pelno (nuostolio) ataskaita 

(tūkst. litų) 
 
 

auditorių netikrinta 
 

 2004 m. 2003 m. 
2004 m. 

ketvirtasis 
ketvirtas 

2003 m. 
ketvirtasis 
ketvirtis 

Pajamos 730 244 812 277 186 629 206 875 

Veiklos sąnaudos (394 158) (425 820) (107 878) (118 003) 

Pelnas, neišskaičiavus palūkanų, pelno 
mokesčio, nusidėvėjimo ir amortizacijos 
(EBITDA) 336 086 386 457 78 751 88 872 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto 
vertės sumažėjimas (290 816) (397 495) (69 366) (91 001) 

Pelnas (nuostolis), gautas už parduotas 
akcijas  (397) -- -- -- 

Veiklos pelnas (nuostolis) 44 873 (11 038) 9 385 (2 129) 

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos 
grynąja verte (4 739) (27 649) 63 (5 790) 

Asocijuotų įmonių rezultato, 
neišskaičiavus mokesčių, dalis 501 562 157 (2) 

Pelnas (nuostolis), neišskaičiavus pelno 
mokesčio 40 635 (38 125) 9 605 (7 921) 

Pelno mokestis (6 993) 3 507 (1 677) (1 104) 

Grupės pelnas (nuostolis), neįskaičiavus 
mažumos dalies 33 642 (34 618) 7 928 (9 025) 

Mažumos dalis (1 452) (1 477) (245) (108) 

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 32 190 (36 095) 7 683 (9 133) 

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,041 (0,046) 0,010 (0,012) 
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AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 
balansas  

(tūkst. litų) 
 
 

auditorių netikrinta 
 

 2004-12-31 2003-12-31* 

Ilgalaikis turtas   
Ilgalaikis materialusis turtas 941 027 1 120 443 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 83 575 142 879 
Investicijos į asocijuotas įmones 1 294 1 173 
Kitas ilgalaikis turtas 55 60 
 1 025 951 1 264 555 

Trumpalaikis turtas   
Atsargos 6 561 11 923 
Turtas, skirtas parduoti 1 813 10 990 
Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos 
pajamos 114 706 136 234 
Gautinis pelno mokestis 11 960 596 
Trumpalaikės investicijos 30 115 -- 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 88 514 117 629 
 253 669 277 372 

TURTAS IŠ VISO 1 279 620 1 541 927 

Akcininkų nuosavybė   
Įstatinis kapitalas 814 913 814 913 
Nuosavos akcijos (120 000) (120 000) 
Įstatymo numatytas rezervas 81 499 81 499 
Perkainojimo skirtumai (33) (6) 
Nepaskirstytas pelnas 345 036 359 455 
 1 121 415 1 135 861 

Mažumos dalis 3 899 3 536 

Ilgalaikiai įsipareigojimai   
Paskolos 6 990 14 893 
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 55 149 78 422 
Subsidijos 9 280 11 832 
 71 419 105 147 

Trumpalaikiai įsipareigojimai   
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti 
įsipareigojimai 72 806 95 487 
Mokėtinas pelno mokestis 1 927 27 903 
Paskolos 6 464 172 870 
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams 1 690 1 123 
 82 887 297 383 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 279 620 1 541 927 

Pastaba: 2003 m. gruodžio 31 d. balanso išdėstymas yra pakeistas vadovaujantis Tarptautinių 
finansinės atskaitomybės standartų pakeitimais.  
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AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 
pinigų srautų ataskaita 

(tūkst. litų) 
 

auditorių netikrinta 
 

 2004 m. 2003 m. 

Įmonės veikla 
  

Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) 32 190 (36,095) 
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 290 816 397,495  
Pelno mokestis 6 993 (3,507) 
Mažumos dalis 1 452 1,477 
Asocijuotų įmonių rezultato, neišskaičiavus pelno mokesčio, dalis (501) (562) 
Nuostolis (pelnas), gautas už parduotas akcijas 397 -- 
Pelnas, gautas už parduotą ilgalaikį materialųjį turtą (7 470) (3,560) 
Palūkanų pajamos (1 018) (1,366) 
Palūkanų sąnaudos 5 760  24,747 
Ilgalaikio materialaus turto atidėjimai ir nurašymas 2 774 1,958 
Kiti nepiniginiai straipsniai 1 026 24 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: 
  

Atsargos 5 858 (6,840) 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 23 052 14,916 
Finansinis turtas, skirtas prekiauti -- 1,287 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei sukaupti įsipareigojimai (1 161) 3,949 

Pinigų srautai iš įmonės veiklos 360 168 393,923 
Sumokėtos palūkanos (17 726) (26,238) 
Sumokėtas pelno mokestis (66 802) (47,336) 

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos 275 640 320,349 
   
Investicinė veikla   
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (74 530) (51,348) 
Ilgalaikio materialiojo ir  turto, skirto parduoti, pardavimas 29 054 13,290 
Investicijos į skolos vertybinius popierius (29 815) -- 
Asocijuotų įmonių dividendai 298 162 
Gautos palūkanos 931 1,366 
Kiti investicinės veiklos straipsniai (58) (631) 

Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje (74 120) (37,161) 

Grynieji pinigų srautai iki finansinės veiklos 201 520 283,188 

Finansinė veikla   
Gautos paskolos 109 380 -- 
Grąžintos paskolos (292 249) (202,414) 
Įmonių grupės akcininkams išmokėti dividendai (46 609) (46,609) 
Mažumos akcininkams išmokėti dividendai (1 157) (295) 

Grynieji pinigų srautai panaudoti finansinėje veikloje (230 635) (249,318) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (29 115) 33,870 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas 
  

Laikotarpio pradžioje 117 629 83,759 
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį (29 115) 33,870 
Laikotarpio pabaigoje 88 514 117,629 
 


