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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-
ataskaita 

2005 metai. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Emitento pavadinimas akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“ 
Įstatinis kapitalas 814 912 760 litų 
Būstinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva 
Telefonas  1511, (8~5) 262 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 
Registracijos Nr. BĮ 98 - 195 
Įmonių rejestro kodas 1212 15434 
Juridinių asmenų registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras 
Interneto adresas  www.telecom.lt 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 

Pagrindinė AB „Lietuvos telekomas“ veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. 
AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė 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 viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų 
ir tinklų sujungimo paslaugų rinkose. Nuo 2005 m. gruodžio 29 d. „Lietuvos telekomas“ kartu su 
susijusiais juridiniais asmenimis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių 
užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje. 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita 
bei kitais 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. 

Vadovaujantis AB „Lietuvos telekomas“ įstatais, 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. 

Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius yra pateikiami dienraščiui „Lietuvos rytas“, žinių 
agentūroms „Baltic News Service“ ir ELTA. 
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5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

5.1. 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. 
Jan-Erik Elsérius, AB „Lietuvos telekomas“ Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojas, tel. (8~5) 236 76 03, faks. (8~5) 231 38 60. 

5.2. ------------ 

6. 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 Bendrovės vertybinius 
popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui 

Akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus 
pareigas Technologijų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo Darius 
Didžgalvio bei laikinai einančios Finansų tarnybos vadovo pareigas Apskaitos departamento 
vadovės Dzintros Tamulienės, 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 ir jų vertinimui. 
 
 
 
Laikinai einantis AB „Lietuvos telekomas“ 
generalinio direktoriaus pareigas Darius Didžgalvis 
 ...............................……………… 
  
2006 m. gegužės 4 d.  
  
 A.V. 
  

 Laikinai einanti AB „Lietuvos telekomas“ 
Finansų tarnybos vadovo pareigas Dzintra Tamulienė 
 .................................……………. 
  
2006 m. gegužės 4 d.  
  
 
 
Ataskaita parengta Vilniuje, 2006 m. gegužę. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR 
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 

7. Emitento įstatinis kapitalas 

7.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 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. 

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

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

8. Akcininkai 

Akcininkai, eilinio visuotinio susirinkimo, įvykusio 2006 m. balandžio 24 d., metu nuosavybės 
teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo: 

Akcininko vardas, pavardė (įmonės 
pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, 

įmonių rejestro kodas) 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.) 

Turima 
įstatinio 
kapitalo 
dalis (%) 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų 

suteikiama 
balsų dalis (%) 

Akcininkui su 
kartu 

veikiančiais 
asmenimis 

priklausančių 
balsų dalis (%) 

„Amber Teleholding A/S“*,  
c/o „TeliaSonera Danmark A/S“,  
Holmbladsgade 139, DK-2300 
Copenhagen S, Denmark (Danija), 
įmonės kodas 20758694 

488 947 656 60,00 62,94 -- 

„East Capital Asset Management 
AB“, Norra Kungstornet, 
Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 
Stockholm, Sweden (Švedija), 
įmonės kodas 556564-5370 

51 827 797** 6,36 6,67 -- 

* Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos  įmonei „TeliaSonera AB“. 
** 23 477 797 paprastosios vardinės akcijos ir 2 835 000 Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų. 
 
2005 m. liepą Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas pardavė savo 7,73 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo dalį, kurią buvo įsigijęs 2000 m. viešo akcijų platinimo metu ir laikė 
Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų forma.  
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2005 m. rugpjūčio 2 d. „East Capital Asset Management AB“ peržengė 5 proc. Bendrovės įstatinio 
kapitalo ribą ir 2005 m. gruodžio 31 d. turėjo 26 635 111 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 835 000 
Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų; tai sudaro 6,75 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 
7,08 proc. balsų. 
2005 metais valstybė, atlygindama Lietuvos piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą 
Bendrovės akcijomis, sumažino savo kapitalo dalį „Lietuvos telekome“ nuo 4,56 proc. (2004 m. 
gruodžio 31 d.) iki proc. 2,05 proc. (2005 m. gruodžio 31 d.). 
2005 m. gruodžio 31 d. valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondo, turėjo 16 719 602 akcijas; 
tai sudaro 2,05 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 2,15 proc. balsų. Visuotinio akcininkų 
susirinkimo, įvykusio 2006 m. balandžio 24 d., metu valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto 
fondo, turėjo 14 868 888 akcijas; tai sudaro 1,82 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 1,91 proc. 
balsų. 
2005 m. gruodžio 31 d. bendras AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų skaičius sudarė 11 389. 
Paskutinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. balandžio 24 d., metu 
akcininkų skaičius sudarė 12 058. 

2005 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos telekomo“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ 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 „Lintel“ turimos AB „Lietuvos 
telekomas“ akcijos yra laikomos „Lietuvos telekomo“ nuosavomis akcijomis. 

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės 
charakteristikos 

AB „Lietuvos telekomas“ akcijos išleistos į viešąją vertybinių popierių apyvartą: 

Akcijų rūšis 
Akcijų 

skaičius 
(vnt.) 

Nominali 
vertė (Lt) 

Bendra 
nominali 
vertė (Lt) 

Išleistos į apyvartą 

Paprastosios vardinės 
akcijos 814 912 760 1 814 912 760 Reorganizuojant valstybės 

įmonę į akcinę bendrovę 

1997 m. birželio 20 d. Vertybinių popierių komisija viešajai apyvartai įregistravo 814 912 760 
paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (akto Nr. AB-
3920). Akcijos išleistos reorganizuojant valstybės įmonę „Lietuvos telekomas“ į akcinę bendrovę 
„Lietuvos telekomas“. 
1999 m. rugpjūčio 6 d. Vertybinių popierių komisija panaikino 40 465 212 paprastųjų vardinių 
akcijų įregistravimą (pažyma Nr. AB-45) ir įregistravo 40 465 212 paprastųjų vardinių darbuotojo 
akcijų (akto Nr. AB-4595). Akcijos įregistruotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, 1998 m. gegužės 11 d. paskelbta AB „Lietuvos 
telekomas“ privatizavimo programa ir 1999 m. liepos 29 d. AB „Lietuvos telekomas“ visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu. Prekyba darbuotojo akcijomis buvo apribota (darbuotojo 
akcijos savininkas neturėjo teisės parduoti ar kitaip perleisti akcijų kito asmens, neturinčio teisės 
įsigyti tokią akciją, nuosavybėn vienus metus nuo akcijos įsigijimo dienos). 
2000 m. birželio 1 d. Vertybinių popierių komisija panaikino vienos paprastosios akcijos 
įregistravimą (pažyma Nr. AB-181) ir neviešajai apyvartai įregistravo vieną specialiąją akciją 
(akto Nr. AB-4713). 
2000 m. rugpjūčio 17 d. Vertybinių popierių komisija panaikino 40 465 212 darbuotojo akcijų 
įregistravimą (pažyma Nr. AB-222) ir nuo 2000 m. rugpjūčio 23 d. viešajai apyvartai įregistravo 
40 465 212 paprastųjų vardinių akcijų. 2000 m. liepos 5 d. įvykęs visuotinis AB „Lietuvos 
telekomas“ akcininkų susirinkimas nutarė konvertuoti 40 465 212 Bendrovės darbuotojo akcijų į 
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paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės įstatų pakeitimai, susiję su darbuotojo akcijų 
konvertavimu į paprastąsias vardines akcijas, įregistruoti 2000 m. rugpjūčio 23 d. 
2003 m. gegužės 22 d. Vertybinių popierių komisija panaikino vienos specialiosios akcijos 
įregistravimą (pažyma Nr. AB-866) ir viešajai apyvartai įregistravo vieną paprastąją akciją (akto 
Nr. AB-5167). Pakeisti Bendrovės įstatai buvo įregistruoti 2003 m. birželio 4 d. 

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas 

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

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo 
pakvitavimus 

2000 m. birželio 12 d., valstybės įmonei Valstybės turto fondui viešojo akcijų pardavimo metu 
pardavus 203 728 190 valstybei priklausančių paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, 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“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV. 
„Lietuvos telekomo“ tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai yra įtraukti į Oficialųjį Jungtinės 
Karalystės vertybinių popierių registravimo įstaigos sąrašą (Official List of the UK Listing 
Authority) ir kotiruojami Londono vertybinių popierių biržos pagrindinėje rinkoje (The Main 
Market of the London Stock Exchange). „Lietuvos telekomo“ TDP taip pat galima prekiauti 
„Nasdaq Stock Market Inc.“ „PORTAL“ rinkoje. 
Paskutinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. balandžio 24 d., metu 
101 647 510 AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų pagrindu buvo išleistas 10 164 751 tarptautinis 
depozitoriumo pakvitavimas. Tai sudaro 12,47 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. 
AB „Lietuvos telekomas“ akcijų, kurių pagrindu yra išleisti depozitoriumo pakvitavimai, ir 
depozitoriumo pakvitavimų skaičius: 

Data Akcijų skaičius (vnt.) Tarptautinių depozitoriumo 
pakvitavimų skaičius (vnt.) 

2004 03 31 112 203 890 11 220 389 

2004 06 30 112 803 890 11 280 389 

2004 09 30 112 803 890 11 280 389 

2004 12 31 112 483 890 11 248 389 

2005 03 31 116 153 890 11 615 389 

2005 06 30 115 969 710 11 596 971 

2005 09 30 108 519 710 10 851 971 

2005 12 31 105 719 870 10 571 987 

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių 
apyvartą, pagrindinės charakteristikos 

------------------------------ 
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13. Duomenys apie neviešai apyvartai išplatintus skolos vertybinius 
popierius 

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

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame 
kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių 
rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius 

------------------------------ 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ 
POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ 
15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus 

Į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą įtraukti šie AB „Lietuvos telekomas“ 
vertybiniai popieriai (VVPB simbolis – LTK1L): 

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 

32 596 510 „Lietuvos telekomo“ tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (1 TPD lygus 10 PVA) 
yra įtraukta į Oficialųjį Jungtinės Karalystės vertybinių popierių registravimo įstaigos sąrašą 
(Official List of the UK Listing Authority) ir jais galima prekiauti Londono vertybinių popierių 
biržos pagrindinėje rinkoje (The Main Market of the London Stock Exchange). „Lietuvos 
telekomo“ TDP taip pat galima prekiauti „Nasdaq Stock Market Inc.“ „PORTAL“ rinkoje. 

Bendrovė yra informuota, kad vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis Bendrovės 
Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai yra įtraukti į Frankfurto „Deutsche Börse“ atviros 
rinkos (Freiverkehr) ir Miuncheno vertybinių popierių biržos trečiojo segmento sąrašus. 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose 
organizuotose rinkose 

Prekyba AB „Lietuvos telekomas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis Vilniaus vertybinių 
popierių biržoje:  

Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia 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 

2004 07 01 – 2004 09 30 1,91 1,70 7 397 045 8 721 

2004 10 01 – 2004 12 31 2,16 1,89 2 400 812 68 272 

2005 01 01 – 2005 03 31 2,37 2,16 2 590 295 8 918 

2005 04 01 – 2005 06 30 2,40 2,15 2 386 064 24 740 

2005 07 01 – 2005 09 30 2,81 2,15 4 710 499 17 096 

2005 10 01 – 2005 12 31 2,84 2,63 3 624 841 25 029 
 

Paskutinės sesijos Bendra apyvarta 
Laikotarpis 

kaina (Lt) 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 

2004 07 01 – 2004 09 30 1,89 346 940 16 015 505 28 664 534 

2004 10 01 – 2004 12 31 2,15 216 886 16 064 580 32 328 897 

2005 01 01 – 2005 03 31 2,35 567 040 21 408 789 48 783 785 

2005 04 01 – 2005 06 30 2,18 81 476 15 295 496 34 721 062 

2005 07 01 – 2005 09 30 2,79 72 588 26 936 456 64 787 078 

2005 10 01 – 2005 12 31 2,71 49 515 19 885 849 53 383 751 
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Prekyba „Lietuvos telekomo“ tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių 
popierių biržoje:  

Kaina (JAV doleriais) Apyvarta (Didžiosios Britanijos svarais) 
Laikotarpis 

Didžiausia mažiausia didžiausia mažiausia 

2004 01 01 – 2004 03 31 8,125 5,255 231 773 0 

2004 04 01 – 2004 06 30 8,175 6,425 176 894 0 

2004 07 01 – 2004 09 30 6,83 5,975 382 821 0 

2004 10 01 – 2004 12 31 8,50 6,70 939 649 0 

2005 01 01 – 2005 03 31 9,10 8,25 268 421 0 

2005 04 01 – 2005 06 30 9,05 7,50 149 540 0 

2005 07 01 – 2005 09 30 9,70 7,45 1 529 806 0 

2005 10 01 – 2005 12 31 9,82 9,00 738 764 0 
 

Paskutinės sesijos Bendra apyvarta 
Laikotarpis 

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

2004 01 01 – 2004 03 31 8,125 0 335 400 1 374 250 

2004 04 01 – 2004 06 30 6,525 0 135 095 549 038 

2004 07 01 – 2004 09 30 6,73 0 392 050 1 429 946 

2004 10 01 – 2004 12 31 8,50 0 1 077 775 4 470 758 

2005 01 01 – 2005 03 31 8,70 0 190 350 885 838 

2005 04 01 – 2005 06 30 7,75 0 63 000 271 479 

2005 07 01 – 2005 09 30 7,45 0 1 348 671 6 473 263 

2005 10 01 – 2005 12 31 9,30 0 624 169 3 277 640 

17. Vertybinių popierių kapitalizacija 

Vilniaus vertybinių popierių rinkoje kotiruojamų AB „Lietuvos telekomas“ paprastųjų vardinių 
akcijų kapitalizacija: 

Data Akcijų skaičius 
(vnt.) 

Centrinės rinkos 
kaina (Lt) Kapitalizacija (Lt) 

2005 01 01 – 2005 03 31 814 912 760 2,35 1 915 044 986 

2005 04 01 – 2005 06 30 814 912 760 2,18 1 776 509 817 

2005 07 01 – 2005 09 30 814 912 760 2,79 2 273 606 600 

2005 10 01 – 2005 12 31 814 912 760 2,71 2 208 413 580 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų 

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

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą 

2000 m. birželio 12 d. per viešąjį AB „Lietuvos telekomas“ akcijų pardavimą tuo metu Bendrovės 
antrinės įmonės UAB „Lintel“ antrinė įmonė UAB „Lintkom“ įsigijo 12 698 412 paprastųjų 
vardinių AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (vienos akcijos įsigijimo kaina - 3,15 Lt) ir 2 539 683 
„Lietuvos telekomo“ tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus (vieno pakvitavimo įsigijimo 



2005 metų prospektas-ataskaita 12 
 

  

kaina - 7,875 JAV dol.) (vienas „Lietuvos telekomo“ tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas 
lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų). Iš viso UAB „Linkom“ turėjo 4,67 proc. 
„Lietuvos telekomo“ akcinio kapitalo.  
2002 m. rugsėjį „Lietuvos telekomas“ iš UAB „Lintel“ perėmė visas UAB ,,Lintkom“ akcijas.  
2003 m. gruodį AB „Lietuvos telekomas“ perdavė visas UAB „Lintkom“ akcijas UAB „Lintel“. 
2004 m. kovą pradėta ir 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 AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ valdo 
4,67 procento Bendrovės akcijų, kurios remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymu yra laikomos „Lietuvos telekomo“ nuosavomis akcijomis. 
2005 m. gruodžio 31 d. UAB „Lintel“ 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“ akcinio kapitalo. 
AB „Lietuvos telekomas“ nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš „Lietuvos telekomo“ vadovų. 

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas 

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

21. Emitento mokėjimo agentai 

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

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

2000 m. gruodžio 1 d. AB ,,Lietuvos telekomas” ir AB SEB Vilniaus bankas (Gedimino pr. 12,  
LT-01103 Vilnius) pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių 
popierių apskaita susijusių paslaugų.  
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

AB „Lietuvos telekomas“ dirbdama vadovaujasi Akcinių bendrovių, Telekomunikacijų, 
Vertybinių popierių rinkos ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės norminiais aktais, 
Bendrovės įstatais. 

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms 

2002 m. gruodžio 9 d. Švedijos įmonei „Telia AB“ ir Suomijos įmonei „Sonera Oy“ susijungus į 
vieną Švedijoje registruotą įmonę „TeliaSonera AB“, didžiausias AB „Lietuvos telekomas“ 
akcininkas Danijos įmonė „Amber Teleholding A/S“ (turi 60 proc. „Lietuvos telekomo“ akcijų) 
tapo antrine „TeliaSonera AB“ įmone, o AB „Lietuvos telekomas“ tapo netiesiogiai valdoma 
„TeliaSonera AB“ įmone.  
Nuo 2002 m. gruodžio bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra 
įtraukiamos į bendras „TeliaSonera AB“ įmonių grupės finansines ataskaitas. 
„TeliaSonera AB“ per antrinę įmonę „Amber Mobile AB“ valdo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų. 

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas 

1992 m. vasario 6 d. buvo įregistruota valstybinė įmonė „Lietuvos telekomas“, kurios visas 
įstatinis kapitalas priklausė valstybei. Įmonė teikė vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio 
automatinio telefono ryšio, telegrafo ir telekso, programų transliacijos laidinio radijo linijomis, 
viešųjų renginių įgarsinimo ir kitas ryšio paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

1997 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybės įmonė „Lietuvos 
telekomas“ buvo reorganizuota į akcinę bendrovę „Lietuvos telekomas“. Visas Bendrovės 
įstatinis kapitalas (814 912 760 Lt) priklausė valstybei. 

1998 m. birželio 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymas, kuris iki 
2002 m. gruodžio 31 d. suteikė „Lietuvos telekomui“ išskirtines teises teikti fiksuoto telefono 
ryšio paslaugas. 

1998 m. liepos 7 d. VĮ Valstybės turto fondas pardavė 488 947 656 valstybei nuosavybės teise 
priklausančias AB „Lietuvos telekomas“ akcijas (60 proc. Bendrovės akcinio kapitalo) 
konsorciumui „Amber Teleholding A/S“ (Danija), įsteigtam įmonių „Telia AB“ (Švedija) ir 
„Sonera Oy“ (Suomija). 

Pagal AB „Lietuvos telekomas“ privatizavimo programą 1999 m. rugpjūtį 7194 Bendrovės 
darbuotojai iš valstybės įsigijo 40 465 212 paprastųjų vardinių darbuotojo akcijų (4,97 proc. 
Bendrovės akcinio kapitalo). 2000 m. rugpjūčio 23 d. darbuotojo akcijos buvo pakeistos į 
paprastąsias vardines akcijas. 

2000 m. birželio 12 d. valstybės įmonė Valstybės turto fondas viešojo akcijų pardavimo metu 
pardavė 203 728 190 valstybei priklausančių AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (25 proc. Bendrovės 
akcinio kapitalo). „Lietuvos telekomo“ akcijomis pradėta prekiauti Vilniaus vertybinių popierių 
biržoje, o Bendrovės akcijų pagrindu išleistais tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – 
Londono vertybinių popierių biržoje. 

Vadovaujantis Telekomunikacijų įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d., AB „Lietuvos 
telekomas“ kartu su savo antrinėmis įmonėmis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi 
fiksuoto telefono ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų, 
skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, 
rinkose. 
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26. Gamybos (paslaugų) charakteristika 

„Lietuvos telekomo“ įmonių grupė yra didžiausia interneto, viešojo fiksuotojo telefono ryšio, 
duomenų perdavimo ir skirtųjų linijų paslaugų teikėja Lietuvoje. „Lietuvos telekomą“ 
netiesiogiai valdo didžiausia Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų įmonė „TeliaSonera“. 

Nuo 2003 m. sausio 1 d. „Lietuvos telekomas“ kartu su savo antrinėmis įmonėmis yra pripažintas 
didelę įtaką turinčiu operatoriumi viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų, skirtųjų 
linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų rinkose. Nuo 2005 m. gruodžio 29 d. „Lietuvos 
telekomas“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu 
operatoriumi skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje 
vietoje, rinkoje. 

2005 metais vadovaujantis Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pakeitimais iš visų 
ataskaitinių laikotarpių kitų pajamų yra išskaičiuotos pajamos, gautos už parduotą ilgalaikį 
materialų turtą, o į bendras pajamas įskaičiuotos palūkanų pajamos.  

„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pajamų struktūra: 

2005 m. 2004 m. 2003 m. 
 

tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt % 

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos:       

abonentinis, įrengimo ir kiti 
mokesčiai 186 981 25,5 188 857 26,1 200 856 24,8 

pokalbių srautas 211 050 28,8 231 300 32,0 294 681 36,4 

papildomos paslaugos 15 333 2,1 14 839 2,1 14 341 1,8 

tinklų sujungimo ir didmeninės 
paslaugos 117 094 15,9 112 232 15,5 120 258 14,8 

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos,  
iš viso 530 458 72,3 547 228 75,7 630 136 77,8 

Interneto ir duomenų perdavimo 
paslaugos 148 787 20,3 130 414 18,1 119 846 14,8 

Statybų paslaugos 28 432 3,9 29 932 4,1 40 363 5,0 

Palūkanų pajamos 3 563 0,5 1 018 0,1 1 366 0,2 

Kitos pajamos 22 255 3,0 14 386 2,0 18 168 2,2 

Pajamos iš viso 733 495 100,0 722 978 100,0 809 879 100,0 

 
AB „Lietuvos telekomas“ - pagrindinė „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės įmonė, privatiems ir 
verslo klientams Lietuvoje siūlo fiksuotojo telefono ryšio, interneto, duomenų perdavimo bei 
fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso vieni iš lankomiausių Lietuvoje 
interneto vartai „Takas“. 

UAB „Comliet“ buvo antrinė AB „Lietuvos telekomas“ įmonė, kuri teikė išorės bei vidaus 
telekomunikacijų ir vidaus inžinerinių tinklų statybos paslaugas. 2006 m. vasario 28 d. AB 
„Lietuvos telekomas“ pardavė visas UAB „Comliet“ akcijas Suomijos įmonei „Eltel Group 
Corporation“. Į šį sandorį įėjo ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ 
pardavimas. 

2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų, o 
2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė atitinkamai 95 proc. ir 
5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ dalis AB „Lietuvos telekomas“. 
Dabar visą „OOO Comliet-Kaliningrad“ įstatinį kapitalą valdo AB „Lietuvos telekomas“.  
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Pagrindiniai ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės veiklos rodikliai: 

 2005 m.  2004 m. 2003 m. 

Pajamos (tūkst. Lt) * 733 495 722 978 809 879 

EBITDA (tūkst. Lt) 356 685 337 306 387 674 

EBITDA marža (%) 48,6 46,7 47,9 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimas 
(tūkst. Lt) 247 970 290 816 397 495 

Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt) 108 715 46 490 (9 821) 

Veiklos pelno (nuostolio) marža (%) 14,8 6,4 (1,2) 

Finansinės veiklos sąnaudos  (tūkst. Lt) (163) (6 357) (28 866) 

Pelnas (nuostolis), neatskaičiavus pelno mokesčio (tūkst. Lt) 108 647 40 552 (38 231) 

Grynasis pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt) 84 073 33 642 (34 618) 

Grynojo pelno (nuostolio) marža (%) 11,5 4,7 (4,3) 

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 9,6 3,7 (0,8) 

Vidutinė turto grąža (%) 6,5 2,3 (2,1) 

Nuosavybės pelno norma (%) 7,5 3,0 (3,1) 

Skolos koeficientas (%) (26,1) (9,3) 6,1 

Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 1,5 1,2 16,5 

Bendras likvidumo koeficientas (%) 521,6 306,0 93,3 

Turto apyvartumas (%) 57,8 54,4 47,3 

Kapitalo ir turto santykis (%) 87,7 87,6 73,7 

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (tūkst. Lt) 341 983 275 640 320 349 

Ilgalaikės investicijos (tūkst. Lt) 73 828 74 530 51 348 

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 3 005 3 120 3 486 

Akcijos buhalterinė vertė (litais) 1,42 1,44 1,46 

Grynasis pelnas (nuostolis) vienai akcijai (litais) 0,11 0,04 (0,05) 

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

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 798 617 819 147 828 318 

Linijų skaičius 100 gyventojų *** 23,5 23,9 24,0 

Skaitmenavimo lygis (%) 93,5 92,7 91,2 

Fiksuoto ryšio linijų skaičius visu etatu dirbančiam 
darbuotojui, susijusiam su fiksuotosios telefonijos sritimi 343 334 281 
 
* Vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartų pakeitimais, pajamos bei nuostolis, 
gautas pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, yra išskaičiuotas iš bendrų pajamų bei sąnaudų ir įrašytas į 
atskirą pelno (nuostolio) ataskaitos eilutę, o į bendras pajamas įskaičiuotos palūkanų pajamos.  
** Neįskaitant AB ,,Lietuvos telekomas” akcijų (nuosavos akcijos), priklausančių UAB ,,Lintel”. 
*** Skaičiuota 2005 m., kai gyventojų skaičius siekė – 3 403 tūkst., 2004 m. – 3 428 tūkst., 2003 m. – 3 446 
tūkst. 
EBITDA – pelnas, neatskaičiavus palūkanų, pelno mokesčio ir nusidėvėjimo bei amortizacijos. 
 

UAB „Lintel“ yra didžiausia kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje ir kasmet aptarnauja apie 
16 milijonų skambučių. „Lintel“ taip pat teikia informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros 
ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ taip pat valdo 4,67 proc. nuosavų AB „Lietuvos 
telekomas“ akcijų. 
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UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ veiklą nuo 2005 m. gegužės 1 d. perėmė AB 
„Lietuvos telekomas“ Verslo klientų departamentas. Šiuo metu „Lietuvos telekomo verslo 
sprendimai“ veiklos nevykdo. 

UAB „Voicecom“ 2005 m. gruodį iš UAB „Comliet“ perėmė teisę naudoti NMT-450 standarto 
judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą.  

2006 m. kovo 29 d. AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl 40 proc. UAB „Baltic Data 
Center“ akcijų įsigijimo iš „TietoEnator Oyj“ bei sutartį dėl 26 proc. UAB „TietoEnator 
Consulting“ akcijų, kurios priklauso „Lietuvos telekomui“, pardavimo „TietoEnator Oyj“. 
Sandoris dėl likusių 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų įsigijimo bei 26 proc. UAB 
„TietoEnator Consulting“ akcijų pardavimo buvo baigtas 2006 m. balandžio 7 d. Nuo 2006 m. 
balandžio 7 d. AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o „TietoEnator 
Oyj“ - 100 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. 

UAB „Baltic Data Center“ teikia IT infrastruktūros ir įvairias kompiuterinių darbo vietų 
priežiūros paslaugas. Iki 2006 m. balandžio 7 d. 40 proc. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse 
veikiančios įmonės akcijų priklausė didžiausiai Šiaurės šalių IT paslaugų įmonei „TietoEnator 
Oyj“. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, 
kuri veiklos nevykdo. 

Iki 2006 m. balandžio 7 d. AB „Lietuvos telekomas“ turėjo 26 proc., o „TietoEntaor Oyj“ – 74 proc. 
UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. UAB „TietoEnator Consulting“ Baltijos regiono įmonėms 
teikia aukštos kokybės, su informacijos technologijomis susijusias konsultavimo paslaugas. 

„Lietuvos telekomo“ sporto klubas yra viešoji ne pelno įstaiga, per kurią Bendrovė remia 
Lietuvos profesionalų sportą ir visuomenės sveikatingumo programas. Ši įstaiga finansuoja 
daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę bei Eurolygos prizininkę (2005 
m.) - „Lietuvos telekomo“ moterų krepšinio komandą. VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas 
taip pat valdo sveikatingumo centrą Vilniuje, P Lukšio g. 34. 2005 m. gruodžio 30 d. VšĮ 
„Lietuvos telekomo“ sporto klubas ir UAB „Neo aljansas“ bei UAB „Minoleta“ pasirašė 
dokumentus dėl teisių ir pareigų bei turto susijusio su sveikatingumo ūkine komercine veikla 
vykdoma Vilniuje, Savanorių pr. 28, perleidimo, o UAB „Lintel“ pasirašė sutartį dėl pastato 
(sporto rūmų), esančio Vilniuje, Savanorių pr. 28, pardavimo UAB „Minoleta“. 

2005 m. lapkritį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų. UAB „MicroLink Lietuva“ teikia IT sistemų ir 
privačių tinklų palaikymo, priežiūros paslaugas, diegia programinės įrangos sprendimus, o UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“ užsiima IT specialistų mokymu. Lietuvos konkurencijos taryba 
leido „Lietuvos telekomui“ įsigyti įmonę „MicroLink Lietuva“, tačiau su sąlyga, kad vėliau ji bus 
parduota nesusijusiai Bendrove įmonei, todėl 2006 m. kovo 2 d. „Lietuvos telekomas“ pardavė 
visas UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijas „AS Martinson 
Trigon“. 

2006 m. kovo 28 d. buvo baigtas UAB „Verslo portalas“ likvidavimas. 2004 m. kovą UAB „Verslo 
portalas“ akcininkai (AB „Lietuvos telekomas“ valdė 30 proc., o UAB „Verslo žinios“ - 70 proc. 
bendrovės akcijų) pradėjo įmonę likviduoti. UAB „Verslo portalas“ verslo klientams teikė 
interneto vartų verslas.com paslaugas. 

„Lietuvos telekomas“ šalies telekomunikacijų rinkoje 

AB „Lietuvos telekomas“ išlaiko lyderio pozicijas interneto, duomenų perdavimo bei fiksuotojo 
telefono ryšio rinkose.  

Lietuvos telekomunikacijų rinka, apimanti fiksuotojo telefono ryšio, mobiliojo telefono ryšio, 
skirtųjų linijų, prieigos prie interneto bei tinklų sujungimo paslaugas, per 2005 m. buvo įvertinta 
2,5 mlrd. litų. Pagrindiniu telekomunikacijų rinkos augimo varikliu išlieka interneto paslaugos.  



2005 metų prospektas-ataskaita 17 
 

  

Rinkos tyrimo duomenimis, 2005 m. rudenį virš 37 proc. namų ūkių turėjo kompiuterį, beveik 22 
proc. naudojosi internetu. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 2005 m. pabaigoje 
Lietuvoje buvo 234 tūkst. plačiajuosčio interneto vartotojų. 44,8 proc. iš jų jungėsi prie interneto 
ADSL pagrįsta technologija, 21,2 proc. kabelinės televizijos tinklais, 20,2 proc. vietiniais (LAN) 
tinklais, 7,7 proc. bevielio ryšio linijomis bei 5,5 proc. optinėmis ryšio linijomis. 

Pagal pajamas 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovei teko 43,5 proc. visos interneto paslaugų 
teikėjų rinkos. 

2005 m. „Lietuvos telekomo“ plačiajuosčio interneto rinkos dalis nuolat augo ir metų pabaigoje 
turėjo 43,7 proc. visų Lietuvos plačiajuosčio interneto vartotojų, bei atitinkamai 45,9 proc. pagal 
pajamas. 

Interneto paslaugas Lietuvoje 2005 m. pabaigoje teikė 115 teikėjų. 

2005 m. pabaigoje „Lietuvos telekomas“ turėjo 105 tūkst. prisijungimo prie interneto plačiajuoste 
prieiga (ADSL, skirtąja linija bei plačiajuoste optine prieiga) vartotojų. Paslaugų, pagrįstų ADSL 
technologija, vartotojų skaičius pasiekė 102 tūkst., tai dvigubai daugiau nei prieš metus. 
Praėjusiais metais didmeninėje rinkoje buvo parduota 2,7 tūkst. ADSL prieigų.  

2005 m. pabaigoje perjungiamąja (komutuojamąja) linija prie interneto jungėsi 21,3 tūkst. 
„Lietuvos telekomo“ vartotojų. 

2005 m. „Lietuvos telekomas“ išliko pagrindiniu duomenų perdavimo paslaugų teikėju Lietuvoje. 
RRT duomenimis, ketvirtąjį ketvirtį Bendrovės pajamos sudarė 54,9 proc. duomenų perdavimo 
paslaugų teikėjų rinkos. 

RRT duomenimis, 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovei pagal pajamas teko 53,7 proc. skirtųjų 
linijų rinkos. 2005 m. skirtųjų linijų skaičius tarp vartotojų nežymiai padidėjo.  

Fiksuotojo ryšio rinkoje 2005 m. „Lietuvos telekomas“ išlaikė lyderio pozicijas. RRT duomenimis, 
2005 m. ketvirtąjį ketvirtį „Lietuvos telekomo“ fiksuotojo telefono ryšio (neįskaitant tinklų 
sujungimo) rinkos dalis pagal pajamas buvo 93,6 proc., o pagal abonentų skaičių – 92,8 proc. 
2005 m. ketvirtąjį ketvirtį „Lietuvos telekomo“ klientai iniciavo 94,9 proc. bendrojo pokalbių 
srauto (98,3 proc. vietinių, 86,4 proc. tarpmiestinių, 67,9 proc. tarptautinių ir 83,2 proc. pokalbių, 
skambinant iš fiksuotojo į mobiliojo ryšio tinklus). 2005 m. pabaigoje tarptautinio fiksuotojo ryšio 
paslaugas Lietuvoje teikė 40 įmonių. 20 iš jų, kaip ir „Lietuvos telekomas“, taip pat teikė vietinių 
ir (arba) tarpmiestinių pokalbių paslaugas.  

2005 m. pabaigoje 100 gyventojų teko 23,5 fiksuotojo telefono ryšio linijos, o 100 namų ūkių teko 
47,2 linijos. 

2005 m. pabaigoje „Lietuvos telekomas“ turėjo 798,6 tūkst. pagrindinių telefono ryšio linijų arba 
20,5 tūkst. mažiau nei 2004 m. Daugiausia 2005 m. sumažėjo privačių klientų naudojamų 
pagrindinių linijų, tuo tarpu verslo klientų naudojamų pagrindinių linijų šiek tiek padidėjo.  

Paslaugų teikimui kaimo ir labiau nuo miesto nutolusiose vietovėse „Lietuvos telekomas“ 
naudojo GSM ir NMT-450 standarto judriojo ryšio tinklus. 2005 m. pabaigoje Bendrovė turėjo 
apie 38,5 tūkstančius linijų, prijungtų prie tinklo naudojantis GSM ir NMT-450 technologijomis. 

2005 m. „Lietuvos telekomo“ pokalbių srautas buvo didesnis nei prieš metus. Palyginti su 
2004 m., bendras vietinių pokalbių srautas padidėjo 1,5 proc., tarpmiestinių pokalbių sumažėjo – 
7,6 proc., pokalbių, skambinant iš fiksuotojo į mobiliuosius tinklus, padidėjo – 0,7proc., 
tarptautinių pokalbių – padidėjo 5,4 procento. 

Paslaugos privatiems klientams 

2005 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos telekomo“ privatūs vartotojai naudojosi 618 tūkst. pagrindinių 
telefono linijų. Iš jų − 2,3 tūkst. ISDN kanalų bei 35 tūkst. linijų prijungtų prie tinklo naudojantis 
GSM ir NMT-450 technologijomis. Palyginti su 2004 m. gyventojų naudojamų pagrindinių linijų 
skaičius sumažėjo 3,2 procento. 
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Pagrindinis dėmesys praėjusiais metais buvo skiriamas plačiajuosčio interneto paslaugų plėtimui 
bei tobulinimui. Siekdamas pasiūlyti klientams pačias naujausias paslaugas, 2005 m. „Lietuvos 
telekomas“ pradėjo diegti belaidžio interneto zonų tinklą didžiuosiuose šalies miestuose. 

Interneto paslaugos 

2005 m. Bendrovė pristatė daug naujų interneto paslaugų, pasiūlė įvairių akcijų, kurių tikslas - 
sumažinti interneto pirkimo barjerus ir paskatinti gyventojus naudotis internetu namuose. Per 
2005 m. interneto vartotojų skaičius išaugo 65 proc. ir metų pabaigoje perkopė 100 tūkst. 2005 m. 
pabaigoje 83,5 proc. visų Bendrovės abonentų naudojosi plačiajuosčiu, DSL technologijos 
internetu, o likę 16,5 proc. naudojosi lėtesniu internetu perjungiamąja (komutuojama) linija. Tuo 
tarpu 2004 m. pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 56 proc. ir 44 procentai. 

Pats populiariausias DSL technologija pagrįstas interneto planas – „Takas iD3“. Šio plano 
vartotojai už 26 litus per mėnesį gali naudotis internetu be apribojimų po darbo ir savaitgaliais. Jo 
vartotojų skaičius per metus išaugo 3,5 karto iki 52 tūkstančių. 

2005 m. gegužę „Lietuvos telekomas“ rinkai pristatė naujos kartos plačiajuosčio interneto planus, 
kurių sparta siekia iki 2 Mb/s. Tokiu pačiu greičiu Bendrovės klientai gali naršyti ir Lietuvos, ir 
užsienio tinklapiuose. Metų gale tokių interneto paslaugų naudotojų jau buvo daugiau negu 10 
tūkstančių. 

2004 m. gruodį „Lietuvos telekomas“ pirmasis Lietuvos rinkoje klientams pasiūlė įsigyti kartu 
internetą ir kompiuterį. Kadangi pasiūlymas sulaukė didelio susidomėjimo, tokios akcijos buvo 
tęsiamos ir 2005 metais.  

Bendrovė 2005 m. spalį pradėjo intensyviai diegti WiFi technologija pagrįsto belaidžio interneto 
paslaugą viešose, žmonių gausiai lankomose vietose: kavinėse, degalinėse, prekybos centruose, 
mokymo įstaigose. 2005 m. pabaigoje buvo įrengta beveik 300 bevielio interneto zonų. Jose 
galima naudotis sparčiausio Lietuvoje (iki 2 megabitų per sekundę) belaidžio interneto 
paslaugomis. Belaidžio interneto zonos bus plečiamos ir 2006 metais.  

„Lietuvos telekomo“ klientai, įsigiję atitinkamą įrangą, gali naudotis sparčiu DSL belaidžiu 
internetu ir namuose. 

Balso telefonijos paslaugos 

Nepaisant stiprios konkurencijos, per 2005 metus „Lietuvos telekomo“ privačių klientų pokalbių 
srautas išaugo 9,3 procento. Labiausiai išaugo tarptautinių pokalbių srautas – 14,4 proc., vietinių 
pokalbių – 8,4 procento. Per mėnesį vienas bendrovės klientas vidutiniškai prakalbėdavo 145 
min., o tai buvo 15 min. daugiau negu 2004 metais. Tai įtakojo mokėjimo planų vartotojų, kurie 
galėjo beveik neribotai naudotis fiksuoto ryšio telefonu, skaičiaus augimas. 

Mokėjimo planai 

2005 m. pabaigoje mokėjimo planais naudojosi 67 proc. visų privačių Bendrovės klientų. Pats 
populiariausias buvo „Vietinis“ mokėjimo planas, kuris suteikia vartotojui galimybę per mėnesį 
kalbėti 2 valandas piko metu ir 30 valandų ne piko metu, skambinti miesto ar rajono ribose. Nuo 
2005 m. spalio buvo pristatytas naujas planas „Lietuvoje“, suteikiantis patrauklias sąlygas 
skambinti visoje šalyje. Buvęs „Šalies“ mokėjimo planas buvo pakeistas į „Universalųjį“. Šio 
plano naudotojai praktiškai neribotai gali skambinti visoje šalyje ir naudotis labai palankiais 
tarifais skambinant į mobilaus ryšio tinklus, bei į užsienį. 

Per 2005 m. beveik dvigubai išaugo „Pasaulio“ plano (leidžiančio itin patraukliomis kainomis 
skambinti į pasirinktą užsienio šalį ar šalių grupę) naudotojų skaičius. 2005 m. pabaigoje šiuo 
planu naudojosi daugiau negu 40 tūkst. privačių klientų.   

Dėkingumo programa „Bičiuliai“ 

Privatūs Bendrovės klientai gali pasinaudoti ilgalaikės lojalumo programos „Bičiuliai“ teikiama 
nauda. Už naudojimąsi Bendrovės paslaugomis programos dalyviui skiriami lojalumo taškai, 
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kuriuos jis gali iškeisti į paslaugų nuolaidas, telefonus ir prizus. 2005 m. programoje dalyvavo 228 
tūkst. privačių klientų, kurie užsisakė įvairių nuolaidų ir prizų. 

Interneto portalas „Takas“ ( www.takas.lt) 

AB „Lietuvos telekomas“ priklausantis portalas „Takas“ vienas iš lankomiausių interneto portalų 
Lietuvoje. Tyrimų kompanijos „Gemius SA“ duomenimis, 2005 m. portalo lankomumas išaugo 
daugiau nei trečdaliu: per dieną portalą vidutiniškai aplankė 45 tūkst. interneto lankytojų, 
mėnesio lankytojų kiekis viršijo ketvirtį milijono (lyginami gruodžio mėnesių duomenys).  

2005 m. buvo atnaujintas portalo dizainas, sukurta patogesnė struktūra bei išplėstas turinys, dėl 
ko „Tako“ portalas pelnė geriausio informacinio portalo apdovanojimą Lietuvos WWW svetainių 
čempionate Top.lt.  

Interneto svetainių palaikymas 

AB ,,Lietuvos telekomas“ išliko vienu didžiausių interneto svetainių saugyklos paslaugų teikėju 
Lietuvoje. Bendrovė vartotojams siūlė keturis interneto svetainių saugyklos paslaugų paketus. 
Gyventojams yra sukurtas specialus paketas „Susikurk pats“, užsakomas, valdomas ir 
apmokamas tik internetu.  

Internautų konsultavimas 

2005 m. gruodį UAB „Lintel“ pradėjo teikti naują paslaugą telefonu – konsultacijas, susijusias su 
darbu asmeniniu kompiuteriu bei informaciją apie naudojimąsi internetu. Paslauga teikiama 
trumpuoju numeriu 1518, pasiekiamu iš AB „Lietuvos telekomas“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė 
Lietuva“ tinklų. 2006 m. numatoma šia linija pradėti konsultuoti klientus programinės bei 
aparatinės įrangos pardavėjų parduodamų produktų naudojimo klausimais. 

Informacijos teikimas telefonu 118  

Antrinės AB „Lietuvos telekomas“ įmonės UAB „Lintel“ paslauga, teikiama informacijos telefonu 
118, yra įsitvirtinusi rinkos lyderio pozicijoje. 2005 m. informacijos telefonu 118 atsakyta į apie 10 
milijonų užklausų. Rinkos tyrimų bendrovės UAB „Baltijos tyrimai“ duomenimis, informacinis 
telefonas 118 užima 79 proc. Lietuvos  informacinių paslaugų telefonu rinkos. 

2005 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB 
„Tele2“ ir UAB ,,Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ dėl privačių ir verslo abonentų sąrašų 
skelbimo tiek informacijos telefonu 118, tiek interneto tinklapiuose www.takas.lt ir www.118.lt 

Paslaugos verslo klientams 

Nepaisant stiprios konkurencijos, per praėjusius metus verslo klientų turimų fiksuoto ryšio linijų 
skaičius padidėjo 0,5 proc. ir metų pabaigoje sudarė 176 tūkst. pagrindinių telefono linijų, iš jų 
42,5 tūkst. ISDN kanalų. Įmonių, kurios naudojasi „Lietuvos telekomo“ paslaugomis, skaičius 
buvo stabilus.  

Per metus „Grupės“ (t.y. virtualiosios žinybinės stotelės) paslaugos linijų skaičius išaugo 6 proc. 
Metų pabaigoje „Lietuvos telekomo“ verslo klientai naudojosi 31,5 tūkst. „Grupės“ linijų.  

2005 metais „Lietuvos telekomas“ didelį dėmesį skyrė smulkaus ir vidutinio verslo klientams 
(SVV). Buvo surengti seminarai apie interneto naudą ir galimybes, kiekvienam klientui paskirti jį 
aptarnaujantys vadybininkai, pasiūlytos paslaugos, atitinkančios smulkaus ir vidutinio verslo 
poreikius. Tradiciškai geri Bendrovės ryšiai su verslo įmonėmis pernai dar labiau sutvirtėjo. Metų 
pabaigoje atlikta verslo klientų apklausa parodė, kad per 2005 m. lojalių klientų padaugėjo nuo 42 
proc. iki 57 procentų. Ypač sustiprėjo SVV įmonių lojalumas. 

Interneto paslaugos 

Siekdama išlaikyti paslaugų teikėjo verslo įmonėms lyderio pozicijas, Bendrovė 2005 m. šiai 
rinkai pateikė didelį pluoštą naujienų: žymiai padidino interneto spartą − reikliausi klientai 
pageidaujamą interneto spartą galėjo pasirinkti individualiai; keitė interneto paslaugų kainodarą 
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– suteikė specialias nuolaidas mėnesiniams mokesčiams, priklausomai nuo minimalaus 
naudojimosi internetu laiko; pasiūlė pridėtinės vertės paslaugas − nemokamas elektroninio pašto 
dėžutes ir vietas interneto svetainėms (web-hosting).  

Rinkai pristatyta paslauga „Interneto sprendimai“, kuri pakeitė daugelį interneto paslaugų, 
besiremiančių skirtingomis technologijomis ir skirtingais parametrais. Dėl to, klientams tapo 
lengviau pasirinkti jų poreikius atitinkantį sprendimą: prieigos technologiją, tarptautinio 
interneto spartą, sutankinimą ir kitus parametrus.   

Pradėti interneto planų pakeitimai bus užbaigti 2006 m. pirmąjį pusmetį.   

2005 m. labiausiai, beveik trečdaliu, išaugo klientų, besinaudojančių ADSL technologijos 
internetu, skaičius, sumažėjo įmonių, besijungiančių prie interneto lėtesne perjungiamąja linija, 
skaičius. Per metus pastarųjų klientų dalis sumažėjo nuo 40 proc. iki 21procento. 

Balso telefonija 

2005 m. verslo klientai skambučiams į mobilius tinklus pradėjo dažniau naudoti fiksuotą ryšį − 
pokalbių srautas išaugo apie 4,5 procento. Auganti konkurencija tarp fiksuoto ryšio teikėjų ir 
didėjanti mobiliojo ryšio skvarba lėmė, kad sumažėjo nacionalinių skambučių srautai, tačiau 
„Lietuvos telekomui“ pavyko išlaikyti nesumažėjusį tarptautinių pokalbių srautą. 

2005 m. smulkioms ir vidutinėms įmonėms Bendrovė pasiūlė naujus patrauklius mokėjimo 
planus tarpmiestiniams, tarptautiniams pokalbiams ir skambučiams į mobiliuosius tinklus. 
Stambaus verslo klientų,  besinaudojančių mokėjimo planais, skaičius toliau augo. Išskirtinis 
„Lietuvos telekomo“ pokalbių mokėjimo planų konkurencinis pranašumas – pigūs ilgi pokalbiai, 
kai klientas moka tik už 2-3 pirmąsias pokalbio minutes (jeigu pokalbis trunka iki 15 min.). 

Duomenų perdavimo sprendimai 

2005 m. klientai labai palankiai įvertino naują duomenų perdavimo paslaugų koncepciją, kurios 
esmė - konkretaus kliento poreikius atitinkantis individualus sprendimas. Duomenų perdavimo 
sprendimų pardavimai stipriai išaugo, o „Lietuvos telekomas“ ir toliau išlaiko didžiausią 
duomenų perdavimo paslaugų rinkos dalį. 

Plėtojant šią paslaugų grupę, rudenį buvo pasiūlytas ir nuotolinio prisijungimo prie įmonės 
tinklo sprendimas, kuris sulaukė didelio susidomėjimo rinkoje. 

„Lietuvos telekomas“ duomenų perdavimo prieigos sprendimams naudoja skaitmeninės 
skirtosios linijos (DXX), asimetrinės skaitmeninės abonentinės linijos (ADSL), skaitmeninio 
visuminių paslaugų tinklo (ISDN) ir Optinio Ethernet tinklo technologijas, o stuburiniame tinkle: 
interneto protokolo/daugiaprotokolio duomenų perdavimo (IP/MPLS), asinchroninės pernašos 
(ATM/Frame relay) bei, sinchroninės skaitmeninės hierarchijos (SDH) technologijas. 

Kontaktų centro paslaugos  

2005 m. UAB „Lintel“, teikdama kontaktų centro paslaugas Kauno, Panevėžio ir Klaipėdos 
kontaktų centruose, aptarnavo 5,4 mln. klientų užklausų, kurių bendra trukmė 12,2 mln. minučių.  

2005 m. gegužę buvo pradėtas vykdyti UAB „Lintel“ skambučių/kontaktų centrų 
modernizavimo projektas. Jo tikslas – sujungti Klaipėdos, Panevėžio, Kauno ir Radviliškio 
centrus į vieną virtualų kontaktų centrą, įdiegiant centralizuotą balso perdavimo interneto 
protokolo (VoIP) technologija pagrįstą kontaktų centro sprendimą. 2005 m. lapkritį Klaipėdos ir 
Panevėžio skambučių centruose buvo įdiegta nauja kontaktų skirstymo sistema ir jie pradėjo 
veikti kaip vienas virtualus centras. Tai leido pasiūlyti platesnį paslaugų paketą klientams bei 
lanksčiau ir efektyviau valdyti didelius skambučių srautus. 

Prie naujos sistemos Kauno ir Radviliškio skambučių centrai bus prijungti 2006 m. ir kontaktų 
centras pilnai funkcionuos. 
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2005 m. išplėstas paslaugų teikimas esamiems klientams: pasirašytos ilgalaikio bendradarbiavimo 
sutartys su keletu kompanijų dėl klientų aptarnavimo telefonu paslaugų, dėl pardavimo telefonu 
paslaugų, dėl duomenų bazių pardavimo ir tikslinimo paslaugų teikimo. 

Didmeninės paslaugos 

Didmeninės balso paslaugos, tinklų sujungimas 

2005 m. tinklų sujungimo rinka plėtėsi, didėjo konkurencija tarp balso paslaugų teikėjų. 2005 m. 
pabaigoje rinkoje veikė 18 operatorių, perkančių didmeninės telefonijos paslaugas iš „Lietuvos 
telekomo“. Pokalbių srautas į „Lietuvos telekomo“ tinklą per 2005 m. padidėjo apie 16 proc., o 
išeinantis pokalbių srautas buvo didesnis nei 3 procentai. 

Vienas iš veiksnių, įtakojusių pardavimų augimą – lanksti kainodara ir ją lydėjusi itin sėkminga 
veikla pokalbių srautų tranzito paslaugų versle. „Lietuvos telekomas“ išlieka vienas aktyviausių 
rinkos dalyvių tarptautinio tranzito versle Baltijos šalyse. 2004 m. daugiau kaip 40 proc. padidėjęs 
pokalbių srautas per Lietuvą iš vienos užsienio šalies į kitą, 2005 m. ūgtelėjo dar 10 procentų. 
Įspūdingai padidėjo nacionalinio tranzito pokalbių srautai, kurie palyginti su 2004 m., išaugo 
daugiau nei 60 procentų. Šie veiksniai užtikrino stabilų pajamų augimą iš minėtos veiklos. 

Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos 

2005 m. AB „Lietuvos telekomas“, siūlydamas prijungimo prie interneto paslaugą, konkuravo su 
šešiais didmeninių interneto paslaugų teikėjais. Sparčiai auganti interneto paslaugų rinka lėmė, 
kad iš „Lietuvos telekomo“ perkamų prijungimo prie tarptautinių interneto kanalų apimtys 
padidėjo beveik 2 kartus, o pardavimų apimtys interneto paslaugų teikėjams per 2005 m. 
padidėjo beveik 3 kartus. 

2005 m. toliau didėjo didelio pralaidumo tarpmiestiniams sujungimams poreikis mobiliojo ryšio, 
interneto, duomenų perdavimo ir kabelinės televizijos paslaugų teikėjams. Tuo tikslu pernai 
„Lietuvos telekomas“ ir toliau plėtojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tinklą, sudarydamas 
galimybes teikti plačiajuosčio ryšio paslaugas ir mažesniuose šalies miestuose, buvo išplėstas 
tinklo pralaidumas. Per 2005 m. labai išaugo klientų ratas,  kurie vietoj skirtųjų linijų pasirinko 
kitą prieigos sprendimą jungiantis prie „Lietuvos telekomo“ didmeninių interneto paslaugų. 

2005 m. buvo parduodamos tarptautinės, didelės spartos duomenų perdavimo srautų paslaugos. 
Tarptautiniams paslaugų operatoriams Bendrovė pardavė septynis 155 Mb/s spartos ir vieną 
naują 34 Mb/s prijungimą. 

Augant tarptautiniams duomenų perdavimo paslaugų pardavimams, buvo proporcingai 
didinama duomenų perdavimo talpa tarp ,,Lietuvos telekomo“ ir daugelio užsienio šalių 
operatorių. Pavyzdžiui, duomenų perdavimo talpa tarp ,,Lietuvos telekomo“ ir „Beltel“ 
(Baltarusija) buvo išplėsta  net 4 kartus - iki STM-16.  

Projektai, skirti nacionaliniams ir tarptautiniams klientams 

2005 metais AB „Lietuvos telekomas“ įgyvendino ne vieną duomenų perdavimo projektą. Vienas 
didžiausių praėjusių metų projektų Baltijos regione - „Rimi“ prekybos tinklo parduotuvių 
Lietuvoje sujungimas su „Rimi“ tinklo parduotuvėmis Latvijoje ir Estijoje. 

Tinklo infrastruktūra 

2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ telekomunikacinio tinklo plėtra buvo orientuota diegti sparčią 
prieigą ir naujus stuburinių perdavimo tinklų technologinius sprendimus, kurie leidžia teikti 
didelės spartos duomenų perdavimo ir interneto paslaugas. Buvo vystomas Ethernet technologija 
pagrįstas tinklas, statomas naujo tipo IP DSL tinklas, užtikrinantis sąsajų ADSL2+ 
funkcionalumą.  
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Perdavimo tinklas 

2005 m. „Lietuvos telekomas“ išplėtė savo tarpmiestinį optinį perdavimo tinklą nauja iki 
400 Gb/s talpos DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing – Didelio tankio bangų 
sutankinimo) sistema, kuri jungia Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį ir Marijampolę. 
Panaudota žiedinė struktūra užtikrina nenutrūkstamą paslaugų teikimą netgi įvykus 
tarpmiestinio šviesolaidinio kabelio avarijai. Įdiegus DWDM technologiją, leidžiančią perduoti iki 
10 Gb/s spartos skaitmeninius srautus, padidintas ir tarptautinis perdavimo tinklo pralaidumas. 
Įdiegta centrinė tinklo valdymo sistema leidžia efektyviai valdyti naująjį žiedą, nenutrūkstamai 
stebėti perdavimo tinklo darbą ir nuotoliniu būdu valdyti paslaugas. DWDM technologijos 
pagrindu sukurta universali sistema leidžia rinkai pasiūlyti pačią geriausią ir efektyviausią ryšio 
signalų perdavimo platformą.   

Perjungiamasis (komutavimo) tinklas 

2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ tęsė tinklo stočių skaitmeninimą, keisdama dalį analoginių 
stočių kaimo vietovėse. Tinklo skaitmeninimo lygis per 2005 m. padidėjo nuo 92,7 proc. metų 
pradžioje iki 93,5 proc. metų pabaigoje. 

2005 m. Bendrovė įdiegė numerio perkėlimo paslaugą. Vykdant numerio perkėlimo paslaugos 
įdiegimo projektą, AB „Lietuvos telekomas“ komutavimo tinkluose įdiegė naują Intelektinio 
tinklo (IN) platformą, kurios resursai leidžia aptarnauti apie 20-30 kartų didesnį pokalbių srautą, 
kurti ir teikti naujas paslaugas.  

2005 m. balso paslaugų teikimui naujai statomuose miestų ir rajonų kvartaluose pradėta diegti 
balso per Interneto prieigos tinklą (VoIP) technologija. „Lietuvos telekomo“ tinkle 2005 m. 
gruodžio mėnesį buvo vykdoma pagrindinė VoIP platformos statyba ir integravimas į Bendrovės 
telekomunikacinį tinklą, sudarant galimybę teikti tradicines balso telefonijos paslaugas per 
duomenų perdavimo tinklą , o taip pat pasiūlyti vartotojams iš esmės naujas paslaugas.  

Tinklo valdymo ir informacinės sistemos 

2005 m. buvo vystoma ir optimizuojama tinklo informacinė sistema (TIS), plečiamas valdymo 
sistemų funkcionalumas, pritaikant juos DSL paslaugų konfigūravimui ir valdymui. 

2005 m. įdiegta automatizuota gedimų ir avarijų šalinimo sistema, kuri leidžia operatyviau 
reaguoti į paslaugų sutrikimus, juos šalinti.  

2005 m. įdiegtos naujos DSL ir WiFi tinklų valdymo sistemos, leidžiančios efektyviau valdyti 
minėtus tinklus. 

Duomenų perdavimo ir prieigos tinklas 

Didelis prieigos prie interneto tinklo paslaugų poreikis sąlygojo didelį, palyginti su praėjusiais 
2001 - 2004 m., ADSL tinklo statybos tempą, apimtis, geografinį abonento pasiekiamumą. 
Sumontuotų ADSL linijų skaičius išaugo nuo 62,5 tūkst. metų pradžioje iki 141,4 tūkst. metų 
pabaigoje. 311-oje naujų kaimo ir mažų miestelių Bendrovė pradėjo teikti Interneto paslaugas per 
ADSL prieigą.  

WiFi technologijos klientų prijungimui prie interneto pradėtos taikyti priemiesčių vietovėse, 
soduose, t.y. kur nėra išvystytas varinės prieigos tinklas.  

2005 m. buvo įdiegtas naujos kartos stuburinis „Metro Ethernet“ tinklas, kurio pralaidumas 
10 Gb/s. Pagrindiniai šio tinklo elementai, agreguojantys įrenginiai, didžiuosiuose miestuose yra 
prijungti žiedine struktūra ir užtikrina didesnį patikimumą. 2005 m. plečiantis „Metro-Ethernet“ 
tinklui Lietuvoje, sparčiai plėtėsi naujo tipo ADSL tinklo mazgų, agreguojamų Ethernet 
technologija, geografinis pasiekiamumas. 

Ethernet technologijos plėtra sudarė galimybes teikti interneto paslaugas per vietinį tinklą (LAN). 
2005 m. buvo pastatyti LAN tinklai naujai statomuose didmiesčių kvartaluose. 
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Parama  

Socialinė partnerystė 

2005 m. „Lietuvos telekomas“ liko ištikimas socialiai atsakingo verslo principui – aktyviai 
vykdyti ne tik verslo, bet ir socialinę misiją. Paramai ir rėmimo projektams įmonė skyrė daugiau 
nei 3 mln. litų. Teikdama paramą, Bendrovė daugiausia dėmesio skyrė švietimo, mokslo 
institucijų, informacinės visuomenės plėtros, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų ir jų 
organizacijų, muzikos, kultūros ir sporto projektams remti. 

Švietimas, informacinė visuomenė 

2005 m. švietimo ir informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimui Bendrovė skyrė per 
670 tūkst. litų. „Lietuvos telekomo“ paramos pernai sulaukė keletas stambių, visą Lietuvos 
švietimo sistemą apimančių, projektų. Bendrovė parėmė „Elektroninės pažymių knygelės“ 
diegimo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose projektą, kuriuo siekiama visą informaciją, 
susijusią su mokinių pažymiais ir pažanga, teikti internetu. „Lietuvos telekomas“ taip pat rėmė 
„Nacionalinį egzaminų centrą“ – organizaciją, šalies abiturientams telekomunikaciniais kanalais 
teikiančią informaciją apie egzaminų išlaikymą bei Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamas 
akcijas „Nesiparink.egzaminai.lt/Su žiniomis į Europą“, „Mokyklon? Pakeliui!“. Kito Bendrovės 
remiamo nacionalinio projekto „Drąsinkime ateitį“ tikslas – megzti mokyklų ryšius su 
absolventais, daug pasiekusiais mokslo, kultūros, verslo, kitose srityse ir politikoje. 

Bendrovė savo iniciatyva jau ketvirtus metus surengė geriausių šalies mokytojų konkursą, 
kuriame mokytojus nominuoja geriausiais pažymiais vidurines mokyklas baigę abiturientai.  

Su Lietuvos savivaldos institucijomis 31-oje savivaldybėje įgyvendino „Skaitmeninės atskirties 
mažinimo projektą“, kurio metu suorganizavo kompiuterinio raštingumo ir interneto 
pradžiamokslio mokymus.  

2005 m. „Lietuvos telekomas“ dalyvavo aljanso „Langas į ateitį“ veikloje ir teikė nemokamą 
prieigą prie 100 lietuviškų interneto svetainių.  

Rėmė vietos bendruomenes 

AB „Lietuvos telekomas“ prisidėjo prie visuomenės kultūros raidos ir gerovės puoselėjimo. 
2005 m. didelį dėmesį bendrovė skyrė miestų ir miestelių kultūriniam gyvenimui, vietos 
bendruomenių švenčių, socialinių ir sporto projektų rėmimui. 

2005 m. Bendrovė parėmė 56 kultūros projektus. Didžiausi jų: modernaus šokio teatras „Aura“, 
Kauno džiazo festivalis bei didžiųjų miestų šventės – „Jūros šventė“ Klaipėdoje, Vilniaus, 
Panevėžio, Šiaulių ir Kauno miestų dienos. Iš viso vietos bendruomenių plėtros ir kultūros 
projektams per 2005 m. skirta apie 309 tūkst. litų. 

Socialiniai projektai 

Dalį paramos biudžeto lėšų praėjusiais metais „Lietuvos telekomas“ skyrė sveikatos ir 
socialiniams projektams: Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijai, 
projektui „Nedelsk!“ prieš krūties vėžį, Lietuvos AIDS centrui, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos projektams, susijusiems su neįgaliųjų integracija į visuomenę, vaikų teisių gynimo 
organizacijai „Save the children Lithuania/Gelbėkit vaikus“, Paramos vaikams centrui, Aklųjų 
bibliotekai knygų rengimui Brailio raštu. Tokiems projektams 2005 m. skirta apie 150 tūkst. litų. 

Sportas 

„Lietuvos telekomas“ daugelį metų nuosekliai remia šalies moterų krepšinį. Bendrovė yra 
pagrindinis moterų krepšinio komandos „Lietuvos telekomas“ - daugkartinės Lietuvos ir Baltijos 
lygų čempionės - rėmėjas. Prestižiniame moterų Eurolygos 2004 - 2005 m. turnyre Bendrovės 
remiama komanda iškovojo trečią vietą. 
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Paslaugų tarifai 

1998 m. vasarį buvo įvesta mokėjimo už vietinius pokalbius sistema ir pradėti balansuoti 
Bendrovės teikiamų paslaugų tarifai. Tarifai buvo balansuojami remiantis Telekomunikacijų 
veiklos licencijos Nr. 174/97 nustatyta kainų ribos formule. Pagal ją AB „Lietuvos telekomas“ 
turėjo teisę didinti tarifus 10 procentų, įvertinant infliaciją. Tarifų balansavimo esmė ta, kad 
pajamos iš paslaugų labiau atitiktų paslaugų teikimo išlaidas. Telekomunikacijų paslaugų tarifai 
buvo balansuojami 1999 m. balandį, 2000 m. vasarį, 2001 m. sausį ir 2002 m. liepą. 

2001 m. rugpjūčio 1 d. visų telefono pokalbių fiksuoto telefono ryšio tinklu bei skambinant iš 
fiksuoto į mobiliuosius tinklus trukmė pradėta skaičiuoti sekundžių tikslumu ir įvestas telefono 
pokalbio sujungimo mokestis. 

Nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d. socialiai remtini žmonės, o nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. visi pensininkai – 
iš viso apie 400 000 abonentų - iki 2001 m. pabaigos mokėjo sumažintą 17 litų abonentinį mokestį. 
Nuo 2002 m. pradžios iki 2002 m. pabaigos šis mokestis dar kartą sumažintas iki 16 litų.  

Nuo 2003 m. sausio „Lietuvos telekomas“ netaiko mažesnio 16 litų abonentinio mokesčio socialiai 
remtiniems ir pensinio amžiaus gyventojams. Šiems gyventojams siūlomas „Vietinis“ mokėjimo 
planas su 5 litų nuolaida. 

„Lietuvos telekomo“ pagrindinių telekomunikacijų paslaugų tarifai (litais, įskaitant PVM): 

Paslaugos  2004 01 01-
2005 12 31 

2003 09 01-
2003 12 31 

2002 07 01-
2003 09 01 

2001 09 01- 
2002 07 01 

2001 08 01-
2001 09 01 

Pokalbio sujungimo mokestis 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12 

Vietiniai pokalbiai*: 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 

ne piko laiku** 0,03 0,03 0,08 0,06 0,08 

nakties laiku*** -- -- 0,03 0,03 0,04 

Tarpmiestiniai pokalbiai* 0,26 0,40 0,40 0,40 0,40 

ne piko laiku** 0,09 0,09 0,30 0,30 0,30 

nakties laiku*** -- -- 0,12 0,12 0,12 

Tarptautiniai pokalbiai (vidutinė 
minutės kaina piko metu) 1,39 1,84 2,41 2,68 2,85 

Pokalbiai skambinant į mobiliuosius 
tinklus (vidutinė minutės kaina piko 
metu) 0,75 0,85 1,55 1,55 1,54 

Linijos įrengimas gyventojams 249,99**** 1,00 250,00 250,00 250,00 

Linijos įrengimas verslo klientams 249,99**** 1,00 250,00 250,00 250,00 

Abonentinis mokestis gyventojams 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00 

Abonentinis mokestis verslo klientams 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

* Nuo 2001 m. sausio 1 d. piko laikas: darbo dienomis nuo 7 iki 20 val. 
** Nuo 2001 m. sausio 1 d. ne piko laikas: darbo dienomis nuo 6 iki 7 val., nuo 20 iki 24 val.; per šventes ir 
poilsio dienomis nuo 6 iki 24 val. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. ne piko laikas: darbo dienomis nuo 20 iki 7 val., 
poilsio ir švenčių dienomis visą parą. 
*** Nakties laikas: visomis dienomis nuo 24 iki 6 val.   
**** Nuo 2004 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. kainavo 20,00 litų. Nuo 2005 m. atsižvelgiant į laikotarpį, 
kuriam pasirašoma sutartis, standartiniams įrengimo tarifams taikoma nuolaidų sistema. 

2003 m. rugsėjo 1 d. buvo ženkliai sumažinti vietinių ir tarpmiestinių pokalbių tarifai ne piko 
metu. Vietinių pokalbių ne piko metu minutės kaina buvo sumažinta nuo 0,08 iki 0,03 lito, 
tarpmiestinių pokalbių ne piko metu minutės kaina sumažėjo nuo 0,30 iki 0,09 lito. 2004 m. sausį 
tarpmiestinių pokalbių piko metu minutės kaina sumažinta nuo 0,40 iki 0,26 lito. 
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Dėl naujų tinklų sujungimo mokesčių 2003 m. vasario 1 d. atpigo skambučiai į bendrovių „Bitė 
GSM“ ir „Tele2“ mobiliuosius tinklus. Pokalbių iš fiksuotojo į mobiliojo ryšio tinklus (į bendrovių 
„Omnitel“, „Bitė GSM“ ir „Tele2“ tinklus) kainos buvo papildomai mažinamos nuo birželio 1 d. ir 
rugsėjo 1 d. Per 2003 metus tarifai už pokalbius į mobiliojo ryšio tinklus sumažėjo vidutiniškai 45 
procentais. Nuo 2004 m. kovo 1 d. „Lietuvos telekomas“ sumažino pokalbių tarifus skambinant į 
„Tele2“ mobiliojo ryšio tinklus.  

2003-aisiais „Lietuvos telekomas“ toliau mažino tarptautinių pokalbių kainas. Liepos mėnesį 
pokalbių kainos į populiariausias užsienio šalis (Rusijos Federaciją, Lenkiją, Baltarusiją, JAV, 
Kanadą, Moldovą, Ukrainą ir kitas) buvo sumažintos maždaug 30 procentų. Be to, spalio 1 dieną 
Bendrovė sumažino kainas už pokalbius į daugiau nei 70 šalių. Tarptautinių pokalbių kainos 
buvo sumažintos vidutiniškai 30 procentų. Labiausiai atpigo pokalbiai į Rusijos Federaciją, JAV ir 
Europos Sąjungos šalis.  

2004 m. sausį „Lietuvos telekomas“ 35 proc. sumažino tarpmiestinių pokalbių tarifą ir pasiūlė 
naują tarpmiestinių pokalbių mokėjimo planą „Miestai“. Vasarį Bendrovė pagerino 
populiariausių mokėjimo planų „Vietinis“ ir „Šalies“ sąlygas: papildomai suteikta 30 nemokamų 
pokalbių valandų ne piko metu ir savaitgaliais. 2004 m. rugsėjį „Lietuvos telekomas“ sumažino 
skambučių į Latviją ir Estiją tarifus tarptautinių pokalbių mokėjimo plano „Pasaulis“ vartotojams. 

2005 m. pagrindiniai „Lietuvos telekomas“ telekomunikacijų paslaugų tarifai nesikeitė. 2005 m. 
spalį buvo pristatytas naujas mokėjimo planas „Lietuvoje“, suteikiantis patrauklias sąlygas 
skambinti visoje šalyje. Buvęs „Šalies“ mokėjimo planas buvo pakeistas į „Universalųjį“. Šio 
plano naudotojai praktiškai neribotai gali skambinti visoje šalyje ir naudotis labai palankiais 
tarifais skambinant į mobilaus ryšio tinklus, bei į užsienį. 

27. Realizavimo rinkos 

AB „Lietuvos telekomas“ telekomunikacijų paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.  

Iki 2005 m. gegužės 1 d. „Lietuvos telekomo“ Klientų aptarnavimo departamentas aptarnavo 
gyventojus ir smulkius bei vidutinius verslo klientus, o Bendrovės antrinė įmonė UAB „Lietuvos 
telekomo verslo spendimai“ „Lietuvos telekomo“ vardu teikė paslaugas ir siūlė sprendimus 
stambiausiems verslo bei viešo sektoriaus klientams. Nuo 2005 m. gegužės 1 d. naujai sukurti 
„Lietuvos telekomo“ Privačių klientų ir Verslo klientų departamentai atitinkamai aptarnauja 
gyventojus ir verslo klientus. Verslo klientų departamentas taip pat aptarnauja klientus, kuriuos 
anksčiau „Lietuvos telekomo“ vardu aptarnavo UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“.  

Daugiausia „Lietuvos telekomo“ paslaugų yra teikiama pagal ilgalaikes sutartis su abonentais. 

AB „Lietuvos telekomas“ vizija – geriausias ryšio paslaugų partneris Lietuvoje. Įgyvendinant šią 
viziją aptarnaujant klientus, yra laikomasi šių svarbiausių nuostatų – patenkinti kliento 
bendravimo ir informacijos poreikį, teikti aukštos kokybės ir paprastas naudoti ryšio paslaugas. 
Bendrovėje nepaliaujamai ugdoma profesionalų komanda, kuri atvirai ir nuoširdžiai bendrauja 
su klientais ir dirba vardan klientų.  

2005 m. buvo sėkmingai vystyta įvairių pardavimo kanalų veikla. Optimizuotas prekybos 
partnerių tinklas. Šiuo metu Bendrovės klientai aptarnaujami ir paslaugos parduodamos įvairiais 
būdais: klientų aptarnavimo skyriuose 10-yje Lietuvos miestų, Bendrovės prekybos partnerių 
salonuose 42-juose Lietuvos miestuose, internetu (http://mano.telecom.lt), telefonu ir tiesiogiai 
pas klientus į namus ar darbo vietą atvykstant pardavimo darbuotojams. 2005 m. vienu 
svarbiausių plačiajuosčio interneto paslaugų pardavimo kanalu tapo kontaktų centrai. Iš viso 
telefonu buvo parduota 22,3 tūkst. DSL planų, kas sudarė 40,8 proc. visų parduotų DSL planų.  

Klientų patogumui pernai buvo pakeistas klientų aptarnavimo skyrių laikas.  

2005 m. Bendrovė didelį dėmesį skyrė paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybei. Dirbti pagal 2004 
m. įdiegtą klientų aptarnavimo standartą 2005 m. apmokyti virš 1200 įvairių sričių ir lygio 
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darbuotojų bei vadovų. Klientų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės davė gerų rezultatų – 
per metus išaugus klientų kreipinių, užsakymų bei vizitų skaičiui − išlaikytas aukštas klientų 
aptarnavimo lygis, kuris pagal keturių „slapto kliento“ ir „slapto skambučio“ tyrimų rezultatus 
vidutiniškai siekė 9,1 balo aptarnaujant klientus klientų aptarnavimo skyriuose, bei aptarnaujant 
telefonu kontaktų centruose.  

Remiantis „TNS Gallup“ 2005 m. atliktu simuliacinių pirkimų tyrimu, „Lietuvos telekomas“ yra 
vienas lyderių Lietuvoje ir neabejotinas lyderis tarp šiuos tyrimus atliekančių telekomunikacijų 
įmonių („Lietuvos telekomo“ balas yra 9,1, tuo tarpu kai bendras vertinimas yra 8,3, o 
telekomunikacijų sektoriaus vidurkis – 8,1 balo). Ypač iš kitų išsiskiriame savo bendravimo 
įgūdžiais bei gebėjimais išsiaiškinti klientų poreikius. 

2005 m. buvo vertinama ir techninio personalo, dirbančio klientų patalpose, klientų aptarnavimo 
ir darbo kokybė. Pagal vykdytas klientų apklausas, 95 proc. klientų yra patenkinti paslaugų 
įrengimo darbais ir 93 proc. klientų patenkinti gedimų šalinimo darbais. Klientų pasitenkinimą 
daugiausia lėmė darbuotojų žinios ir kompetencija.  

2005 m. pastebimos tapo skambučių srautų į klientų aptarnavimo telefonu centrus didėjimo bei 
pokalbių trukmės ilgėjimo tendencijos. Todėl, siekiant toliau gerinti aptarnavimo kokybę, 
pertvarkomas klientų aptarnavimas telefonu. Diegiamas vienas bendras klientų aptarnavimo 
numeris gyventojams bei kitas − verslui.  

Gerinant klientų aptarnavimo kokybę bei didinant darbo efektyvumą, atliktos pertvarkos 
Bendrovės viduje. Visų klientų aptarnavimas telefonu centralizuotas viename padalinyje – UAB 
„Lintel“, o pardavimų ir aptarnavimo skyriai pertvarkyti taip, kad galėtų geriau aptarnauti 
atskiras klientų grupes; sujungtos giminingos verslo klientų ir didmeninės prekybos padalinių 
pardavimų ir klientų aptarnavimo pajėgos. 

28. Tiekimas 

Pagrindiniai AB „Lietuvos telekomas“ tinklo ir telekomunikacijų įrangos tiekėjai bei paslaugų 
teikėjai 2005 metais: UAB „Omnitel“ (judriojo ryšio paslaugos, tinklų sujungimas), UAB „Lintel“ 
(patalpų nuomos, informacijos ir paslaugų centro bei telerinkodaros paslaugos), UAB „Bitė GSM“ 
(telekomunikacijų paslaugos), UAB „Ericsson Lietuva“ (telekomunikacijų įranga ir jos 
montavimas), UAB „Tele 2“ (telekomunikacijų paslaugos), UAB „Comliet“ (tinklo statybos, 
remonto ir priežiūros darbai, belaidė prieiga), UAB „Siemens“ (telekomunikacijų įranga ir jos 
montavimas, sistemos techninis aptarnavimas), UAB „Baltic Data Center“ (kompiuterinės įrangos 
ir IT sistemų aptarnavimas), UAB „Itella“ (sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir pristatymo 
paslaugos), UAB „IBM Lietuva“ (IT įranga), UAB „Blue Bridge“ (kompiuteriai, kompiuterinė 
įranga ir jos aptarnavimas), UAB „TietoEnator Consulting“ (taikomųjų IT sistemų priežiūra ir 
tobulinimas), „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) (telekomunikacijų paslaugos), 
„Rostelecom“ (Rusijos Federacija) (telekomunikacijų paslaugos), „Latvijas Mobilais Telefons SIA“ 
(Latvija) (telekomunikacijų paslaugos), UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ („Lietuvos 
telekomo“ paslaugų pardavimas), UAB „Rubicon City Service“ (pastatų priežiūra ir remontas, 
taksofonų tinklo priežiūra), AB „Lietuvos paštas“ (įmokų surinkimas, spaudos prenumerata). 
Paprastai su tinklo ir telekomunikacijų įrangos tiekėjais sudaromos vienkartinės sutartys. 

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės 

2005 m. gruodžio 31 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ nuosavybės teise 
turėjo 1,5041 ha žemės sklypą Vilniuje, Savanorių pr. 28. Šiuo metu šį žemės sklypą AB „Lietuvos 
telekomas“ nuomoja iš UAB „Lintel“.  
2005 m. gruodžio 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonės (AB „Lietuvos telekomas“ 
ir UAB „Lintel“) ir su trečiąja šalimi pasirašė sutartis, pagal kurias trečioji šalis įsigijo aštuonis 
Vilniuje esančius AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės nekilnojamo turto objektus bei žemės 
sklypą Savanorių pr. 28. Pagal sutartis penkių nekilnojamo turto objektų nuosavybės teisės iš AB 
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„Lietuvos telekomas“ įmonių grupės trečiai šaliai perėjo 2005 m. gruodžio 30 d., o likusių trijų 
(tarp jų ir žemės sklypo) pereis 2006 m. birželio 30 dieną. 2005 m. gruodžio 31 d. balanse šis turtas 
apskaitomas kaip turtas skirtas parduoti. Parduotuose septyniuose objektuose esančius reikiamus 
plotus AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė nuomosis iš trečiosios šalies. 
2004 m. balandį AB „Lietuvos telekomas“ nuosavybės teise įsigijo 0,017 ha žemės sklypą ryšių ir 
komunikacinės įrangos statybai ir eksploatavimui Vilniaus rajone Bendorių kaime. Po kitais 
,,Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pastatais ir telekomunikacijų įrenginiais esanti žemė yra 
nuomojama iš valstybės ir privačių asmenų. Dėl Bendrovės veiklos specifikos nuomojami žemės 
sklypai yra įvairiose Lietuvos vietose. Bendras iš valstybės nuomojamos žemės plotas – 38,94 ha.  
2005 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ pasirašė sutartį dėl 
pastato (sporto rūmų), esančio Vilniuje, Savanorių pr. 28, pardavimo UAB „Minoleta“, o VšĮ 
„Lietuvos telekomo“ sporto klubas pasirašė dokumentus dėl teisių ir pareigų bei turto, susijusio 
su sveikatingumo ūkine komercine veikla, vykdoma Vilniuje, Savanorių pr. 28, perleidimo UAB 
„Neo aljansas“ ir UAB „Minoleta“.  
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido statyti naują Bendrovės buveinės 
pastatą Vilniuje, Lvovo g. 21A. 
AB ,,Lietuvos telekomas” įmonių grupės ilgalaikis materialusis turtas: 

Pavadinimas Skaičius Balansinė vertė 2005 12 31  
(tūkst. Lt) 

Žemė 0,017 ha 10 

Pastatai n. d.* 86 476 

Mašinos ir įrenginiai:   

statiniai ir konstrukcijos n. d. 111 772 

perdavimo įrenginiai n. d. 207 383 

perjungiamieji įrenginiai n. d. 235 085 

kompiuteriai ir kompiuterinė įranga n. d. 20 775 

kitos mašinos ir įrenginiai n. d. 37 220 

Mašinos ir įrenginiai, iš viso  612 235 

Transporto priemonės n. d. 10 363 

Kitas materialusis turtas n. d. 8 069 

Nebaigta statyti (mašinos ir įrenginiai) n. d. 4 374 

Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso  721 527 

* Nėra duomenų. 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla 

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB „Lietuvos telekomas“ veikla: 
- Bendrovės veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai, 
- kitų telekomunikacijų rinkos dalyvių konkurencija, 
- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė, 
- užsienio valiutų kurso svyravimas, 
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas, 
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai, 
- 2005 m. gruodžio 31 d. visos „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės paskolos sudarė 16 mln. 

litų: 8,2 mln. litų trumpalaikės ir 7,8 mln. litų ilgalaikės paskolos. Bankų paskolos, kurių likutis 
2005 m. gruodžio 31 d. buvo 7,3 mln. litų, yra gautos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
garantija. 
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Informacija apie AB ,,Lietuvos telekomas” įmonių grupės paskolas 

Paskolos gavėjas Paskolos davėjas Valiuta Balansinė vertė  
(2005 12 31) (tūkst. Lt) 

AB „Lietuvos telekomas“ Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas* 

USD 7 275 

VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto 
klubas 

AB Vilniaus bankas LTL 201 

UAB „Baltic Data Center“ UAB „Sampo banko lizingas“ 
(automobilių lizingas) 

LTL 22 

AB „Lietuvos telekomas“ UAB „Nordea Finance Lithuania“ 
(automobilių lizingas) 

LTL 232 

AB „Lietuvos telekomas“ AB „Invaldos nekilnojamo turto 
fondas“ (pastatų lizingas) 

LTL 8 339 

  16 069 

PASTABA. Paskolai suteikta Lietuvos Respublikos garantija.  

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padaręs 
esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius 
finansinius (ūkinius) metus 

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

32. Patentai, licencijos, kontraktai 

Telekomunikacijų veikla Lietuvos Respublikoje nėra licencijuojama. Ūkio subjektai, kuriems 
licencijos išduotos iki 2003 m., gali toliau tęsti veiklą, kiek tai neprieštarauja Telekomunikacijų 
įstatymui.  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. spalio 31 d. išduota ir 1998 m. birželio 
29 d. pataisyta ir papildyta telekomunikacijų veiklos licencija Nr. 174/97 Bendrovei suteikia teisę 
Lietuvos Respublikos teritorijoje teikti šias telekomunikacijų paslaugas: tarptautinio, 
tarpmiestinio bei vietinio bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas, telegrafo bei telekso 
paslaugas, duomenų perdavimo paslaugas, laidinio radijo transliavimo paslaugas, statyti ir 
eksploatuoti bendruosius telekomunikacijų tinklus, skirtus išvardytoms paslaugoms teikti. 
Licencija galioja iki 2007 m. spalio 31 d. Remdamasi bendrųjų leidimų sistema ir vadovaudamasi 
Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinta Bendrųjų vertimosi telekomunikacine veikla sąlygų 
reikalavimais, bendrovė 2003 m. sausio 30 d. informavo Ryšių reguliavimo tarnybą apie 
teikiamas skirtųjų linijų paslaugas. 
1998 m. birželio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymas ir 
telekomunikacijų veiklos licencija suteikė Bendrovei išskirtinę teisę būti vieninteliu bendrojo 
fiksuoto telefono ryšio paslaugų operatoriumi ir bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėju 
iki 2002 m. gruodžio 31 d. bei išimtinę teisę eksploatuoti perjungiamąją (komutavimo) ir kitokią 
įrangą, skirtą telekomunikacijų tinklams, skirtiems balso telefonijos paslaugoms teikti, sujungti su 
kitų šalių bendrojo telefono ryšio tinklais, skirtais balso telefonijos paslaugoms teikti. Nuo 2003 
m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Telekomunikacijų įstatymo redakcijai, viešojo fiksuoto telefono 
ryšio paslaugų rinka buvo liberalizuota. 
2005 m. gruodžio 16 d. Ryšių reguliavimo tarnyba leido antrinei AB „Lietuvos telekomas“ įmonei 
UAB „Comliet“ perleisti kitai antrinei AB „Lietuvos telekomas“ įmonei UAB „Voicecom“ teisę 
naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 452,9875-457,4875 MHz ir 462,9875-467,4875 MHz radijo 
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dažnių juostų, teikti judriojo analoginio korinio radijo ryšio paslaugas, statyti ir eksploatuoti 
judriojo analoginio korinio (europinio NMT standarto) radijo ryšio nacionalinį tinklą, dirbantį 450 
MHz radijo dažnių juostoje. 
Autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės (licencijos) yra įgyjamos pagal sutartis. 
Pagrindiniai „Lietuvos telekomo“ paslaugų ir prekių ženklai yra įregistruoti Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

2005 m. Lietuvos konkurencijos taryba pradėjo tyrimą, siekiant nustatyti, ar plačiajuosčio ryšio 
interneto prieigos paslaugų rinkoje nepiktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, kuris paremtas 
skundais, gautais iš kitų interneto paslaugų teikėjų (UAB „MicroLink Lietuva“, UAB „Baltijos 
komunikacijos“, UAB „Tele 2“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Elneta“ ir VĮ „Infostruktūra“). 
Tyrimas 2005 metais nebuvo pabaigtas ir bus tęsiamas 2006 metais. 

34. Darbuotojai 

AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės darbuotojų skaičius metų pabaigoje: 

2005 12 31 2004 12 31 2003 12 31 

3005 3120 3586 

AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones (2005 m. 
gruodžio 31 d. duomenys): 

Įmonės pavadinimas Darbuotojų skaičius 

AB „Lietuvos telekomas“ 2099 

UAB „Lintel“ 500 

UAB „Comliet“ įmonių grupė 175 

UAB „Baltic Data Center“  80 

VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas 56 

UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ 1 

UAB „MicroLink Lietuva“ 89 

UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 5 

Iš viso 3005 

 
Kadangi nuo 2005 m. gegužės 1 d. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ nevykdo veiklos, 
jos darbuotojai buvo pervesti į AB „Lietuvos telekomas“. 2006 m. „Lietuvos telekomas“ pardavė 
UAB „Comliet“ kartu su UAB „Comliet sprendimai“ bei UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“, kurias įsigijo 2005 m. lapkritį. 

2005 m. buvo ne tik plėtojamas verslas, bet ir toliau vyko reikšmingi įmonių grupės struktūros, 
valdymo, organizacijos kultūros, paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybės pokyčiai. 
Koncentruojantis į pagrindinio verslo plėtrą ir sutelkiant klientų aptarnavimo bei paslaugų 
pardavimo kanalus, toliau didėjo valdymo efektyvumas, mažėjo administravimo kaštai, 
racionaliau buvo naudojami bendrovės ištekliai. Viso įmonių grupėje 2005 m. pabaigoje dirbo 
3005 darbuotojų (įskaičiuojant 89 2006 m. lapkritį įsigytos UAB „MicroLink Lietuva“ ir 4 UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“ darbuotojus). Palyginimui - 2004 m. gruodį dirbo 3120 
darbuotojų.  
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Informacija apie AB „Lietuvos telekomas“ darbuotojus (2005 m. gruodžio 31 d. duomenys): 

Išsilavinimas 
Darbuotojų grupė Darbuotojų 

skaičius  aukštasis spec. 
vidurinis vidurinis nebaigtas 

vidurinis 

Vidutinis 
mėnesinis 

atlyginimas 
(litais) 

Vadovaujantys vadovai 20 20 -- -- -- 18 398 

Operacinio lygmens 
vadovai 133 127 4 2 -- 5 035 

Vadovaujantys 
specialistai 178 152 19 7 -- 3 560 

Specialistai 1667 801 434 421 11 1 943 

Techniniai darbuotojai 101 23 42 36 -- 1 458 

Iš viso 2099 1123 499 466 11  

 

Buvo siekiama ne tik iš esmės pagerinti klientų aptarnavimo, ir apskritai darbo, kokybę, bet ir 
stiprinti bendradarbiavimą tarp padalinių. Metų pabaigoje, kaip ir prieš metus, vadovai vėl turėjo 
galimybę įvertinti visų padalinių veiklos kokybę bei aptarti bendradarbiavimo ypatybes. 

Taip pat, siekiant įvertinti valdymo kokybę, vadovų ugdymo poreikius, bei geriau suprasti 
darbuotojų lūkesčius, atliktas vadovavimo kompetencijų tyrimas, kuriame dalyvavo visi vadovai. 
Bendrovė rūpinosi ir vadovų ugdymu: visų grandžių vadovai dalyvavo lyderystės bei permainų 
valdymo programoje, nemažai jų vyko į mokymus, seminarus bei konferencijas Lietuvoje ir 
užsienyje. Apskritai, daugiau kaip 2800 darbuotojų buvo įtraukti į įvairias mokymo programas, 
be to, apie 1200 darbuotojų ir įvairių grandžių vadovų mokėsi dirbti pagal AB „Lietuvos 
telekomas“ klientų aptarnavimo standartą, o pardavimo žinias ir įgūdžius tobulino daugiau kaip 
320 šios srities specialistų. Toliau buvo remiamos darbuotojų studijos įvairiuose Lietuvos 
universitetuose, baigta 5-oji Perspektyvių darbuotojų ugdymo programa. 

Plėtojant į darbo rezultatą orientuotą organizacijos kultūrą bei skatinant darbuotojus įgyvendinti 
finansinius ir nefinansinius tikslus, buvo parengta ir įdiegta subalansuota veiklos efektyvumo 
rodiklių sistema, siejanti darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, ugdymo planus ir premijavimo 
principus su įmonės, padalinio bei individualių tikslų įgyvendinimu.   

Siekiant, kad darbuotojų veikla atitiktų organizacijos vertybes ir principus, o taip pat bendrąsias 
moralės normas, buvo parengtas ir pristatytas Etikos kodeksas, patvirtinti Etikos komiteto 
nuostatai.  

,,Lietuvos telekomo“ Kompetencijos ugdymo centras, išplėtęs aukštųjų technologijų, projektų 
valdymo bei vadybos mokymų apimtis, sėkmingai teikė paslaugas ir išorės klientams. 
Prisidėdamas prie Lietuvos valstybinių įstaigų bei verslo organizacijų specialistų ugdymo, 
centras sėkmingai įgyvendino LR Muitinės techninių specialistų mokymo, LR švietimo ir mokslo 
ministerijos darbuotojų vadybinių gebėjimų tobulinimo, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo 
darbuotojų mokymo bei kitus projektus.  

2006 m. pastangos personalo valdymo srityje bus nukreiptos į tolimesnį valdymo efektyvumo 
kėlimą, vadovų bei darbuotojų atsakomybės didinimą, jų profesinės kompetencijos ugdymą, 
motyvaciją, o taip pat veiklos kokybę bei skatinimo sistemos tobulinimą. 

Kolektyvinė sutartis 

2004 m. gruodžio 20 d. AB „Lietuvos telekomas“, kaip darbdavys, ir AB „Lietuvos telekomas“ 
darbuotojų kolektyvas, atstovaujamas AB „Lietuvos telekomas“ profesinių sąjungų jungtinės 
atstovybės, pasirašė naują Kolektyvinę sutartį, kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d. ir galioja iki 
naujos sutarties pasirašymo. Kolektyvinės sutartis taikoma tik AB „Lietuvos telekomas“ 
darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostato yra palankesnės nei individualios darbo 
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sutarties tos pačios nuostato, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Jei Kolektyvinės 
sutarties nuostato yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu priimti nauji teisės 
aktais, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos.  
AB „Lietuvos telekomas“ Kolektyvinės darbo sutartyje numatyta nemažai papildomų socialinių 
garantijų: 

1. Tais atvejais, kai šventės diena yra antradieni arba ketvirtadienis, darbdavys turi tiesę 
perkelti prieššventinę ar po švenčių einančią darbo dieną į kitą poilsio dieną arba nustatyti 
ją kaip papildomą poilsio dieną.  

2. Kūčių diena (gruodžio 24 d.) Bendrovėje yra paskelbta šventine diena, ir už ją nėra 
mokama. 

3. Dėl šeimyninių aplinkybių gydytis sanatorijoje ar kitų svarbių priežasčių, esant 
palankioms verslo sąlygoms gali būti suteikiamos nemokamos atostogos iki 30 
kalendorinių dienų.  

4. Mirus darbuotojo tėvui, motinai, žmonai, vyrui, vaikui, broliui, seseriai ar gimus vaikui, 
darbuotojui suteikiamos 3 kalendorinių dienų papildomos mokamos atostogos. 

5. Mokymosi atostogos suteikiamos pagal išankstinę mokymo įstaigos pažymą toje 
pažymoje nurodytam laikotarpiui. 

6. AB „Lietuvos telekomas“ darbuotojų darbo užmokestį sudaro pagrindinis atlyginimas ir 
priedai; jie mokami iš darbo užmokesčio fondo lėšų, vadovaujantis Bendrovėje 
nustatytomis tvarkomis.  

7. Bendrovėje Kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu yra nustatomas toks minimalus 
vidutinis atlyginimas: darbuotojo, dirbančio neterminuota darbo sutartimi pilną darbo 
dieną minimalus vidutinis atlyginimas už pilnai dirbtą mėnesį yra 1000 Lt per mėnesį 
arba 5,88 Lt per valandą.  

8. AB „Lietuvos telekomas“ darbuotojams už viršvalandinį darbą bei darbą nakties metu 
(nuo 22 val. iki 6 val.) mokama 1,75 darbuotojui nustatyto valandinio tarifinio atlygio 
(pagrindinio atlyginimo). 

9. Pasibaigus finansiniams metams darbuotojams yra mokamas priedas už Bendrovės metų 
veiklos rezultatus iš darbo užmokesčio fondo lėšų pagal Bendrovės nustatytą tvarką. 

10. Darbuotojui susirgus, už pirmas dvi dienas darbdavys moka 90 proc. darbuotojo vidutinio 
darbo užmokesčio. 

11. Bendrovės darbuotojų ugdymas ir jo apmokėjimas vykdomas pagal kasmetinius ugdymo 
planus, sudarytus įvertinus padalinių vadovų ir darbuotojų susitarimus dėl reikiamo 
mokymo bei atžvelgiant į Bendrovės plėtros kryptis ir finansines galimybes. 

12. Nustatant apmokėjimo už suteikiamas mokymosi atostogas dydį, darbuotojo vadovas turi 
įvertinti, kiek darbuotojo studijų programos ir individualūs studijų planai atitinka jo 
kompetencijos tobulinimo reikmes. 

13. Darbdavys remia darbuotojų, įspėtų apie numatomą atleidimą iš darbo, 
persikvalifikavimo galimybes ir tiekia su tuo susijusią informaciją. 

14. Darbdavys gali sudaryti sąlygas atleidžiamiems iš darbo darbuotojams lankyti darbo 
biržų organizuojamus specialybių įgijimo kursus ir, šalims susitarus, apmokėti juos 
neviršijant 500 Lt, įskaitant PVM. 

15. Darbuotojui, įspėtam apie numatomą atleidimą iš darbo, įspėjimo laikotarpiu, jo prašymu, 
suteikiamos nemokamos mokymosi atostogos.  

16. Darbuotojui, įspėtam apie numatomą atleidimą iš darbo, įspėjimo laikotarpiu darbdavys 
gali suteikti iki 50 proc. laisvo nuo darbo laiko (mokant vidutinį atlyginimą) naujo darbo 
paieškoms ar persikvalifikavimui. 

17. Darbdavys įsipareigoja papildomai apdrausti Bendrovės darbuotojus nuo nelaimingų 
atsitikimų darbe ir pakeliui į (iš) darbo Bendrovės lėšomis; Bendrovės lėšomis skiepyti 
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darbuotojus, darbo metu veikiamus rizikos veiksnių; darbuotojams, dirbantiems rizikos 
veiksnių turinčius darbus, laiku ir nemokamai išduoti reikalingą specialią aprangą, 
avalynę ir kitas asmenines apsaugos priemones pagal darbuotojų saigos ir sveikatos teisės 
aktų reikalavimus.  

18. Bendrovėje įkurtas Socialinių reikmių fondas. Jis skirtas organizacijos kultūrai plėtoti bei 
darbuotojų socialinėms reikmėms tenkinti pagal šio fondo nuostatus. Jį valdo Socialinių 
reikmių fondo komitetas, kurį sudaro darbdavio ir profesinių sąjungų atstovai.  

19. Iš Socialinių reikmių fondo mirus darbuotojo tėvui, motinai, žmonai, vyrui ar vaikams 
išmokama 1000 Lt dydžio pašalpa, o mirus Bendrovės darbuotojui, jo artimiesiems 
apmokamos visos laidojimo išlaidos, išskyrus gedulingus pietus, ir išmokama 1250 Lt 
dydžio pašalpa jo sutuoktiniui ar jo išlaikomiems vaikams.  

20. Fondas taip pat įsipareigoja nupirkti darbuotojų vaikams (iki 10 m. amžiaus) kalėdinių 
dovanėlių, išmokėti 1500 Lt dydžio premiją 20 metų nepertraukiamojo darbo stažo 
ryšiuose proga ir 1000 Lt dydžio premiją 50 m. gimimo jubiliejaus proga. 

21. Fondas gali skirti pašalpą, jei dėl susidariusios sunkios darbuotojo ar jo šeimos finansinės 
padėties jis arba jo šeima patyrė didelių materialiųjų nuostolių. 

22. Fondas skiria lėšų darbuotojų sveikatai gerinti: sporto salių, aikštynų nuomai, Bendrovės 
mastu organizuojamų sporto bei kultūrinių renginių rėmimui. Fondas organizuoja ir 
finansuoja AB „Lietuvos telekomas“ darbuotojų kultūros ir sporto šventę.  

35. Investicijų politika 

2005 m. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės ilgalaikės investicijos sudarė 74 mln. litų (2004 m. - 
75 mln. litų). Didžioji investicijų dalis buvo skirta duomenų perdavimo ir interneto prieigos 
tinklo vystymui bei IT sistemų tobulinimui. 

2005 m. gruodžio 31 d. duomenimis, „Lietuvos telekomo“ pagrindinių naudojamų telefono linijų 
skaičius buvo 798 617 arba 23,4 linijų 100 Lietuvos gyventojų. 2005 m. pabaigoje tinklo 
skaitmeninimo lygis siekė 93,5 proc. (2004 m. – 92,7 procento). Bendras ADSL prieigų skaičius 
(tarp jų ir didmeninių) padvigubėjo (nuo 50 199 iki 104 798), bendras ISDN kanalų skaičius 
padidėjo iki beveik 45 tūkst. (2004 m. – 44 tūkst.), o daugiaprotokoliu duomenų perdavimu 
pagrįsto virtualiojo privačiojo tinklo (MPLS VPN) prieigų skaičius padidėjo nuo 940 iki 1 690. 
Metų pabaigoje veikė 287 belaidžio interneto prieigos, pagrįstos WiFi technologija, zonos. 

2005 m. Bendrovė toliau tobulino įmonių grupės struktūrą ir reorganizavo pardavimų padalinius. 
Nuo gegužės įkurtas naujas Verslo klientų departamentas, kuris perėmė ir anksčiau „Lietuvos 
telekomo“ vardu UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ vykdytą verslo klientų 
aptarnavimo veiklą. 

2005 m. liepos 29 d. Ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino, kad „Lietuvos telekomas“ yra vienas iš 
konkurso, naudoti antžeminės skaitmeninės televizijos kanalus, laimėtojų. Pagal numatytą 
skaitmeninės televizijos plėtros planą pirmieji siųstuvai turi būti įrengti 2006 metais. Bendrovės 
investicijos į šį projektą pagal poreikį ir reikalavimus gali siekti per 10 mln. litų. 

2005 m. gegužės 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ su Estijos telekomunikacijų įmone „AS Elion 
Ettevotted“ ir Latvijos telekomunikacijų operatoriumi „SIA Lattelekom“ pasirašė ateities akcijų 
įsigijimo sutartį dėl Baltijos šalyse veikiančios „AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo. 2005 m. 
lapkritį „Lietuvos telekomas“ iš „AS MicroLink“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, o iš „SIA MicroLink Latvia“ 100 proc. UAB 
„Fortek“ Informacinės technologijos akcijų. AB „Lietuvos telekomas“ nedelsdamas pardavė visas 
UAB „Fortek“ Informacinės technologijos akcijas nesusijusiems su Bendrove asmenims. Lietuvos 
konkurencijos tarnyba nusprendė, kad „Lietuvos telekomas“ nesusijusiems su Bendrove 
asmenims turi parduoti ir UAB „MicroLink Lietuva“ akcijas. Visos UAB „MicroLink Lietuva“ ir 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijos buvo parduotos Estijos įmonei „AS Martinson 
Trigon“ 2006 m. kovo 2 dieną. 
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Įmonės, kurių daugiau kaip 30 proc. įstatinio kapitalo 2005 m. gruodžio 31 d. priklausė 
AB „Lietuvos telekomas“: 

 
UAB „Lietuvos 
telekomo verslo 

sprendimai“ 
UAB „Lintel“ UAB „Comliet“** 

Būstinės adresas J. Galvydžio g. 7/ 
Žygio g. 97,  

LT-08236 Vilnius 

J. Galvydžio g. 7/ 
Žygio g. 97,  

LT-08222 Vilnius 

Lvovo g. 21a, 
LT-09313 Vilnius 

Veiklos pobūdis Paslaugos ir 
sprendimai verslo 

klientams (iki 2005 m. 
gegužės 1 d.) 

Informacijos telefonu 
118, kontaktų centro, 

telerinkodaros 
paslaugos 

Telekomunikacijų ir 
vidaus inžinierinių 

tinklų statybos 
paslaugos  

Įstatinis kapitalas (Lt) 1 000 000* 28 000 000 10 000 000 

,,Lietuvos telekomo” neapmokėta 
įstatinio kapitalo dalis 0 0 0 

2005 m. grynasis pelnas 
(nuostolis) (tūkst. Lt) 387 669 (5 601) 

Trumpalaikių įsipareigojimų ir 
trumpalaikio turto santykis (%) 0,8 66,5 19,7 

Visų įsipareigojimų ir viso turto 
santykis (%) 0,8 38,0 38,5 

„Lietuvos telekomui“ 
priklausančių akcijų rūšis PVA PVA PVA 

„Lietuvos telekomui“ 
priklausančių akcijų skaičius 20 000 2 800 000 2 000 

„Lietuvos telekomui“ priklau-
sančių akcijų nominali vertė (Lt) 1 000 000 28 000 000 10 000 000 

„Lietuvos telekomo“ nuosavybės 
teise turimų ar valdomų balsų 
dalis bendrovės VAS (%) 100 100 100 

„Lietuvos telekomui“ nuosavybės 
teise priklausančių akcijų 
suteikiamų balsų dalis (%) 100 100 100 

„Lietuvos telekomui“ ir kartu su 
juo veikiantiems asmenims 
priklausančių balsų dalis (%) 100 100 100 

„Lietuvos telekomui“ išmokėti 
2005 m. dividendai (tūkst. Lt) -- 40 000 -- 

„Lietuvos telekomo“ suteiktos 
paskolos, 2005 12 31 (tūkst. Lt) -- 44 000 2 800 

„Lietuvos telekomo“ gautos 
paskolos, 2005 12 31 (tūkst. Lt) -- -- -- 

„Lietuvos telekomo“ įsigyti 
skolos vertybiniai popieriai -- -- -- 
* 2005 m. balandžio 27 d. buvo sumažintas UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ įstatinis kapitalas 
7 mln. litų (nuo 8 mln. litų iki 1 mln. litų). Laisvi pinigai išmokėti vieninteliam akcininkui – AB „Lietuvos 
telekomas“. 
** UAB „Comliet“ įmonių grupės duomenys. 2005 m. gruodžio 31 d. „Comliet“ įmonių grupę sudarė 
pagrindinė įmonė UAB „Comliet“ ir jos antrinės įmonės: UAB „Comliet sprendimai“ (100 proc. akcijų), 
„OOO Comliet-Kaliningrad“ (Rusijos Federacija) (95 proc. kapitalo turėjo „Comliet“, o 5 proc. UAB 
„Comliet sprendimai“). 2005 m. gruodžio 30 d. „Comliet“ pardavė 55 proc. „Telegrupp AS“ (Estija) akcijų. 
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 UAB „Baltic Data 
Center“ * UAB „Voicecom“ 

VšĮ „Lietuvos 
telekomo“ sporto 

klubas 
Būstinės adresas Žirmūnų g. 141, 

LT-09128 Vilnius 
Savanorių pr. 28 
LT-03501 Vilnius 

Savanorių pr. 28,  
LT-03116 Vilnius 

Veiklos pobūdis IT infrastruktūros 
paslaugos 

NMT-450 tinklas (nuo 
2005 m. gruodžio) Sporto klubas 

Įstatinis kapitalas (Lt) 1 000 000 10 000 -- 

,,Lietuvos telekomo” neapmokėta 
įstatinio kapitalo dalis 0 0 -- 

2005 m. grynasis pelnas 
(nuostolis) (tūkst. Lt) 2 067 (53) (128) 

Trumpalaikių įsipareigojimų ir 
trumpalaikio turto santykis (%) 57,9 421,4 47,2 

Visų įsipareigojimų ir viso turto 
santykis (%) 24,0 98,7 37,6 

„Lietuvos telekomui“ 
priklausančių akcijų rūšis PVA PVA -- 

„Lietuvos telekomui“ 
priklausančių akcijų skaičius 6 000 100 -- 

„Lietuvos telekomui“ priklau-
sančių akcijų nominali vertė (Lt) 600 000 10 000 -- 

„Lietuvos telekomo“ nuosavybės 
teise turimų ar valdomų balsų 
dalis bendrovės VAS (%) 60 100 100 

„Lietuvos telekomui“ nuosavybės 
teise priklausančių akcijų 
suteikiamų balsų dalis (%) 60 100 100 

„Lietuvos telekomui“ ir kartu su 
juo veikiantiems asmenims 
priklausančių balsų dalis (%) 60 100 100 

„Lietuvos telekomui“ išmokėti 
2005 m. dividendai (tūkst. Lt) -- -- -- 

„Lietuvos telekomo“ suteiktos 
paskolos, 2005 12 31 (tūkst. Lt) -- -- -- 

„Lietuvos telekomo“ gautos 
paskolos, 2005 12 31 (tūkst. Lt) -- -- -- 

„Lietuvos telekomo“ įsigyti 
skolos vertybiniai popieriai -- -- -- 

* UAB „Baltic Data Center“ turi 100 proc. Latvijos įmonės „Baltic Data Center SIA“ akcijų. 2005 m. „Baltic 
Data Center SIA“ veiklos nevykdė. 
 
2005 m. lapkritį „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos 
kompiuterių akademija“ akcijų. Tačiau Lietuvos konkurencijos tarnyba nusprendė, kad „Lietuvos 
telekomas“ turi per tam tikrą laikotarpį parduoti UAB „MicroLink Lietuva“. Dėl to, 
vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, Bendrovė į savo finansines 
ataskaitas įtraukė tik šių įmonių 2005 m. lapkričio – gruodžio grynąjį veiklos rezultatą 
(nutraukiamos veiklos pelnas), kuris sudarė 390 tūkst. litų. UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“ buvo parduotos su „Lietuvos telekomo“ įmonių grupe 
nesusijusiam asmeniui 2006 m. kovo 2 d. 
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2005 m. gruodžio 22 d. AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl antrinės įmonės UAB 
„Comliet“, kuri teikia vidaus ir išorės telekomunikacinių tinklų bei vidaus inžinerinių tinklų 
statybos paslaugas, akcijų pardavimo Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“. Į šį sandorį 
įėjo ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ pardavimas. Sandoris buvo 
baigtas 2006 m. vasario 28 dieną. 

2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. 
2006 m. sausio 30 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė AB „Lietuvos 
telekomas“ atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. dydžio Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-
Kaliningrad“ kapitalo dalis. Dabar „Lietuvos telekomas“ valdo visą įmonę „OOO Comliet- 
Kaliningrad“. 

2005 m. gruodį, UAB „Voicecom“ perėmė iš UAB „Comliet“ teisę naudoti judriojo analoginio 
korinio (NMT-450 standarto) radijo ryšio nacionalinį tinklą. 

2006 m. kovo 28 d. iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruota UAB „Verslo portalas“, kuri 
nuo 2004 m. kovo 18 d. vadovaujantis 2004 m. vasario 24 d. UAB „Verslo portalas“ visuotinio 
akcininkų susirinkimo nutarimu buvo įregistruota kaip likviduojama įmonė. AB „Lietuvos 
telekomas“ turėjo 30 proc., o UAB „Verslo žinios“ – 70 proc. UAB „Verslo portalas“ akcijų. Dar 
2003 m. gruodžio 31 d. bendrose AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės finansinėse ataskaitose 
investicija į UAB „Verslo portalas“ ir jai tenkantis prestižas buvo nurašyti. 

2006 m. balandžio 7 d. AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo likusias 40 proc. UAB „Baltic Data 
Center“ akcijų iš „TietoEnator Oyj“ bei pardavė 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų 
„TietoEnator Oyj“. Dabar AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o 
„TietoEnator Oyj“ - 100 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. Sutartys dėl akcijų 
pirkimo/pardavimo pasirašytos 2006 m. kovo 29 d. 

2006 m. balandį UAB „TietoEnator Consulting“ sumokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 47,3 tūkst. 
litų 2005 m. dividendų. 

2006 m. Bendrovė planuoja ilgalaikėms investicijoms skirti apie 100 mln. litų.  

36. Konkurentai 

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Telekomunikacijų įstatymui AB „Lietuvos telekomas“ 
neteko išskirtinės teisės būti vieninteliu viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo operatoriumi ir 
viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėju Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis įstatymu 
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. 
Pagrindiniai AB „Lietuvos telekomas“ konkurentai yra mobiliojo ryšio operatoriai UAB 
„Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“, kurie taip pat teikia duomenų perdavimo ir 
interneto prieigos paslaugas.  
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis 2005 m. pabaigoje fiksuotojo telefono ryšio veikla 
vertėsi 40 ūkio subjektų. 18 ūkio subjektų nurodė, kad viešąsias fiksuotojo telefono ryšio apslauga 
tiekė, naudodamos IP protokolą (7 iš jų – kabelinės televizijos tinklais). 34 įmonės teikė 
tarptautinių pokalbių paslaugas, 20 iš jų (UAB „Apdera“, UAB „Alytaus kabelinė televizija“, 
UAB „Balticum TV“, UAB „Eurocom“, UAB „FCL“, VĮ „Infostruktūra“, A. Judicko individuali 
įmonė, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, AB „Lietuvos 
telekomas“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Neltė“, AB „Ogmios centras“, 
UAB „Omnitel“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Remo televizija“, UAB „Socius Tuus“, UAB 
„Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Telerena“, UAB „Teletinklas“) taip pat teikė nacionalinių pokalbių 
paslaugas, UAB „Transcom WorldWide Vilnius“ teikė skambučių apdorojimo centro paslaugas, 
likusios 5 teikė tik didmenines (skambučių persiuntimo (tranzito)) paslaugas. Alternatyvių viešo 
fiksuotojo telefono ryšio teikėjų abonentų skaičius 2005 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 



2005 metų prospektas-ataskaita 36 
 

  

50,8 tūkst. (2004 m. - 43,3 tūkst.) arba 7,22 proc. bendro abonentų skaičiaus. Likusieji 92,78 proc. 
abonentų buvo AB „Lietuvos telekomas“ klientai.  
AB „Lietuvos telekomas“ pajamų dalis iš vietinių pokalbių 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė apie 
96,8 proc., iš tarpmiestinių pokalbių – 87,4 proc. (UAB „Omnitel“ – 9,3 proc., UAB „Eurocom“ – 
2,5 proc.), iš tarptautinių pokalbių – 74,5 proc. (UAB „Omnitel“ – 3,9 proc., UAB „Cubio“ – 2,7 
proc., UAB „Eurocom“ -3,6 proc., UAB „Linkotelus“ – 2,1 proc., UAB „Telekomunikaciju grupa“ 
– 3,4 proc.), į viešuosius judriojo radijo ryšio tinklus – 90,4 proc. (UAB „Omnitel“ – 5,4 proc., UAB 
„Eurocom“ -2,8 proc.). 
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis 2005 m. pabaigoje skirtųjų linijų paslaugas Lietuvoje 
teikė 15 ūkio subjektų. 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį AB „Lietuvos telekomas“ pajamos iš skirtųjų 
linijų paslaugų sudarė 53,7 proc. visų skirtųjų linijų paslaugų rinkos pajamų. Pagrindiniai 
Bendrovės konkurentai skirtųjų linijų srityje yra AB „Lietuvos energija“ (24,3 proc. rinkos 
pajamų), AB „Lietuvos geležinkeliai“ (6,9 proc.), UAB „Skaidula“ (5,4 proc.) ir VĮ „Infostruktūra“ 
(3,8 proc.). 
Interneto prieigos paslaugas 2005 m. pabaigoje teikė 115 teikėjų. Ryšių reguliavimo tarnybos 
duomenimis 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį AB „Lietuvos telekomas“ interneto paslaugų abonentų 
skaičius sudarė 11,5 proc. visų Lietuvos interneto paslaugų abonentų skaičiaus. UAB „Omnitel“ 
interneto paslaugų abonentų skaičiaus sudarė 42,1 proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 25,6 proc., o UAB 
„Tele 2“ – 8,4 proc. visų interneto paslaugų abonentų skaičiaus. Tačiau AB „Lietuvos telekomas“ 
plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius sudarė 43,7 proc. visų plačiajuosčio ryšio abonentų 
skaičiaus, o Bendrovės plačiajuostės interneto prieigos skaitmenine abonento linija (xDSL) linijų 
skaičius sudaro 97,4 proc. visų Lietuvos xDSL linijų skaičiaus. „Lietuvos telekomo“ 2005 m. 
ketvirtojo ketvirčio pajamos iš prieigos prie interneto paslaugų sudarė 43,5 proc., UAB „Omnitel“ 
– 9,5 proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 7,2 proc., UAB „Dokeda“ – 4,5 proc., UAB „Balticum TV“ – 3,3 
proc., UAB „MicroLink Lietuva“ (nuo 2005 m. lapkričio iki 2006 m. kovo buvo „Lietuvos 
telekomo“ įmonių grupės narė) – 2,8 proc. visų Lietuvos operatorių interneto pajamų.  
Kitas duomenų perdavimo paslaugas 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį teikė 9 ūkio subjektai. Ryšių 
reguliavimo tarnybos duomenimis 2005 m. ketvirtąjį ketvirtį AB „Lietuvos telekomas“ rinkos 
dalis pagal pajamas iš duomenų perdavimo paslaugų sudarė 54,9 proc., UAB „Omnitel“ – 14,5 
proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 16,7 proc., UAB „MicroLink Lietuva“ (nuo 2005 m. lapkričio iki 2006 
m. kovo buvo „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės narė) – 6,3 proc., VĮ „Infostruktūra“ – 3,4 proc., 
AB „Lietuvos energija“ – 2,9 procento. 

37. Išmokėti dividendai 

Metai Dividendai (litais) Dividendai vienai akcijai 
(litais) 

Akcijos nominalios 
vertės dalis (%) 

2001 m. 89 640 404 0,11 11,0 

2002 m.* 46 609 051 0,06 6,0 

2003 m.* 46 609 051 0,06 6,0 

2004 m. * 100 986 277 0,13 13,0 

2005 m. * 124 290 803 0,16 16,0 
PASTABA. 
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu dividendai nemokami nuosavoms 
akcijos, todėl dividendai skiriami 776 817 518 akcijų. 
 
2006 m. balandžio 24 d. eilinio visuotinis akcininkų susirinkimo metu Bendrovės akcininkai 
nusprendė 2005 m. dividendams skirti 124 290 803 litus, t.y. 0,16 lito dividendų vienai akcijai. 
2005 m. dividendus Bendrovė planuoja išmokėti 2006 m. gegužės 23 d. 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 
38. Finansinės ataskaitos 

Šioje dalyje pateiktos auditorių patikrintos bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 
finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(Tarptautinius apskaitos standartus). Nuo 2000 metų „Lietuvos telekomo“ įmonių grupė savo 
finansų apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus.  

38.1. Buhalterinis balansas (tūkst. Lt) 

 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 

TURTAS    
Ilgalaikis turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas 721 528 941 027 1 120 443 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 40 696 83 575 142 879 
Investicijos į asocijuotas įmones 1 182 1 294 1 173 
Kitas ilgalaikis turtas 20 55 60 
 763 426 1 025 951 1 264 555 
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 4 492 6 561 11 923 
Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos 106 613 114 706 136 234 
Gautinas einamųjų metų pelno mokestis 4 824 11 960 596 
Terminuotos investicijos 120 151 30 115 -- 
Investicijos skirtos prekiauti 34 769 -- -- 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 149 601 88 514 117 629 
Turtas, skirtas parduoti* 74 829 1 813 10 990 
 495 279 253 669 277 372 
Turtas iš viso 1 258 705 1 279 620 1 541 927 
NUOSAVYBĖ    
Akcininkų nuosavybė    
Įstatinis kapitalas 814 913 814 913 814 913 
Nuosavos akcijos (120 000) (120 000) (120 000) 
Įstatymo numatytas rezervas 81 499 81 499 81 499 
Perkainojimo skirtumai (21) (33) (6) 
Nepaskirstytas pelnas 327 171 345 036 359 455 
 1 103 562 1 121 415 1 135 861 
Mažumos dalis 2 329 3 899 3 536 
Nuosavybė iš viso 1 105 891 1 125 314 1 139 397 
ĮSIPAREIGOJIMAI    
Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai 7 863 6 990 14 893 
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 41 249 55 149 78 422 
Subsidijos 7 080 9 280 11 832 
Atidėjimai 1 664 -- -- 
 57 856 71 419 105 147 
Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai 76 186 72 806 95 487 
Einamųjų metų mokėtinas pelno mokestis 2 575 1 927 27 903 
Paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai 8 206 6 464 172 870 
Atidėjimai 3 400 1 690 1 123 
Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti 4 591 -- -- 
 94 958 82 887 297 383 
Įsipareigojimai iš viso 152 814 154 306 402 530 
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 1 258 705 1 279 620 1 541 927 
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38.2. Pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt) 

 2005 m. 2004 m. 2003 m. 

Pajamos* 733 495 722 978 809 879 

Veiklos sąnaudos (387 645) (393 749) (425 845) 

Kitas pelnas (nuostolis) grynąja verte** 10 835 8 077 3 640 

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas (247 970) (290 816) (397 495) 

Veiklos pelnas 108 715 46 490 (9 821) 

Finansinės veiklos sąnaudos (163) (6 357) (28 866) 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis 95 419 456 

Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio 108 647 40 552 (38 231) 

Pelno mokestis (24 964) (6 910) 3 613 

Tęstinos veiklos laikotarpio pelnas 83 683 33 642 (34 618) 

    

Nutraukiama veikla:    

Nutraukiamos veiklos laikotarpio pelnas*** 390 -- -- 

Laikotarpio pelnas 84 073 33 642 (34 618) 

    

Priskirtinas:    

Bendrovės akcininkams 83 121 32 190 (36 095) 

Mažumos daliai 952 1 452 1 477 

 84 073 33 642 (34 618) 

Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas 
pelnas iš Bendrovės akcininkams priskirtino pelnas 
(Litais) 0,11 0,04 (0,05) 

 
PASTABOS: Ataskaitinių laikotarpių pelno (nuostolio) ataskaita yra pateikta remiantis Tarptautinių 
finansinės atskaitomybės standartų pakeitimais, kurie įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d. 
* Į bendras pajamas įskaičiuotos palūkanų pajamos. 
** Pelnas (nuostolis), gautas pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, verslą ir akcijas.  
*** UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 2005 m. lapkričio – gruodžio 
veiklos rezultatas. 2005 m. lapkritį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo abi įmones, tačiau vadovaujantis 
Konkurencijos tarnybos sprendimu, abi įmonės turi būti parduotos su Bendrove nesusijusiam 
asmeniui.  
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38.3. Pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt) 

 2005 m. 2004 m. 2003 m. 

Įprastinė veikla    
Laikotarpio pelnas 83 683 33 642 (34 618) 
Koregavimai:    

Pelno mokestis 24 964 6 910 (3 613) 
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 247 970 290 816 397 495 
Asocijuotų įmonių rezultato dalis (95) (419) (456) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymas 514 3 779 2 038 
Kitas pelno ir nuostoliai (10 835) (8 077) (3 640) 
Palūkanų pajamos (3 563) (1 018) (1 366) 
Palūkanų sąnaudos 687 5 760 24 747 
Kiti nepiniginiai sandoriai (1 734) 1 026 24 

 341 591 332 419 380 611 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    
Atsargos 306 5 858 (6 840) 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 17 893 23 052 14 916 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 15 756 (1 161) 3 949 
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 375 546 360 168 392 636 

Sumokėtos palūkanos (721) (17 726) (26 238) 
Sumokėtas pelno mokestis (32 842) (66 802) (47 336) 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 341 983 275 640 319 062 
Investicinė veikla    
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (73 828) (74 530) (51 348) 
Ilgalaikio materialiojo ir  nematerialiojo turto pardavimas 35 665 29 054 13 290 
Terminuotų investicijų įsigijimas (129 726) (29 815) -- 
Prekybai skirtų investicijų įsigijimas (34 528) -- 1 287 
Terminuotų investicijų pardavimas 40 172 -- -- 
Dukterinių įmonių įsigijimas (9 225) -- -- 
Dukterinių įmonių pardavimas 107 (11) (686) 
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas -- (47) 55 
Gauti dividendai 207 298 162 
Gautos palūkanos 2 915 931 1 366 

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (168 241) (74 120) (35 874) 

Grynieji pinigų srautai iki finansinės veiklos 173 742 201 520 283 188 

Finansinė veikla 
   

Gautos paskolos -- 109 380 -- 
Grąžintos paskolos (10 283) (142 249) (190 414) 
Išpirktos išleistos obligacijos -- (150 000) (12 000) 
Mažumos įnašai į dukterinių įmonių įstatinį kapitalą -- -- 21 
Mažumos dalies akcininkams išmokėti dividendai (1 386) (1 157) (316) 
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai (100 986) (46 609) (46 609) 

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (112 655) (230 635) (249 318) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 61 087 (29 115) 33 870 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas 
   

    
Laikotarpio pradžioje 88 514 117 629 83 759 
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį 61 087 (29 115) 33 870 
Laikotarpio pabaigoje 149 601 88 514 117 629 
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AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita (tūkst.. litų) 

Bendrovės akcininkų nuosavybė  

Akcinis 
kapitalas 

Nuosavos 
akcijos 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Perskai-
čiavimo 

skirtumai 

Nepaskir-
stytas 
pelnas 

Mažumos 
dalis 

Nuosavybė 
iš viso 

Likutis 
2003 m. sausio 1 d. 814 913 (120 000) 81 499 (30) 442 159 2 354 1 220 895 

Išmokėti 2002 m. 
dividendai  -- -- -- -- (46 609) (316) (46 925) 

Laikotarpio 
pelnas -- -- -- -- (36 095) 1 477 (34 618) 

Valiutų 
perskaičiavimo 
skirtumai -- -- -- 24 -- -- 24 

Kiti pasikeitimai -- -- -- -- -- 21 21 

Likutis 2003 m. 
gruodžio 31 d. 814 913 (120 000) 81 499 (6) 359 455 3 536 1 139 397 

Likutis 
2004 m. sausio 1 d. 814 913 (120 000) 81 499 (6) 359 455 3 536 1 139 397 

Išmokėti 2003 m. 
dividendai  -- -- -- -- (46 609) (1 157) (47 766) 

Laikotarpio 
pelnas -- -- -- -- 32 190 1 452 33 642 

Valiutų 
perskaičiavimo 
skirtumai -- -- -- (27) -- -- (27) 

Kiti pasikeitimai -- -- -- -- -- 68 68 

Likutis 2004 m.
gruodžio 31 d. 814 913 (120 000) 81 499 (33) 345 036 3 899 1 125 314 

Likutis 
2005 m. sausio 1 d. 814 913 (120 000) 81 499 (33) 345 036 3 899 1 125 314 

Išmokėti 2004 m. 
dividendai  -- -- -- -- (100 986) (1 386) (102 372) 

Laikotarpio 
pelnas -- -- -- -- 83 121 952 84 073 

Valiutų 
perskaičiavimo 
skirtumai -- -- -- 12 -- -- 12 

Parduotos 
dukterinės įmonės 
mažumos dalis -- -- -- -- -- (1 136) (1 136) 

Likutis 2005 m.
gruodžio 31 d. 814 913 (120 000) 81 499 (21) 327 171 2 329 1 105 891 
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38.4. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita (Lt) 

2003 m. ir 2004 m. AB „Lietuvos telekomas“ pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos yra 
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės finansinėmis 
ataskaitomis, parengtomis pagal Lietuvos apskaitos principus (Lietuvos verslo apskaitos 
standartus). 2005 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita yra parengta 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir finansine atskaitomybe, parengta pagal 
Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus. 

 2005 m. 2004 m. 2003 m. 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje 28 491 587* 312 846 422** 372 549 446 

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas 
(nuostolis) 139 994 361 32 188 298 (36 095 465) 

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 168 485 948 345 034 720 336 453 981 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti -- -- -- 

Pervedimai iš rezervų -- -- 4 075 090 

Paskirstytinas pelnas (nuostolis) 168 485 948 345 034 720 340 529 071 

Pelno paskirstymas: (124 290 803) (100 986 277) (46 609 051) 

į įstatymo numatytus rezervus -- -- -- 

į kitus rezervus -- -- -- 

dividendai*** (124 290 803) (100 986 277) (46 609 051) 

kiti -- -- -- 

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 44 195 145 244 048 443 293 920 020 

PASTABOS: 
* Dėl pakeisto Bendrovės (motinės įmonės) antrinių ir asocijuotų įmonių apskaitos būdo: vietoj nuosavybės 
metodo taikoma įsigijimo savikaina buvo perskaičiuotas 2004 m. Bendrovės (motininės įmonės) finansinės 
ataskaitos ir nepaskirstytas pelnas sumažėjo 215 558 tūkst. litų. 
** Dėl Lietuvos verslo apskaitos standartų ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartų vienodinimo 
rezervai, kurie 2003 metų atskaitomybėje pagal Lietuvos apskaitos principus sudarė 65 517 453 litus, buvo 
pridėti prie nepaskirstyto pelno 2004 m. pradžioje, o 2004 metais išmokėti 2003 metų dividendai (46 609 
051 litas) buvo atimti iš nepaskirstyto pelno 2004 m. pradžioje. 
*** Pagal Akcinių bendrovių įstatymą dividendai nuosavoms akcijoms neskiriami. Dividendai skiriami 
776 817 518 akcijų. 

 
2006 m. balandžio 24 d. įvykęs visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nutarė 2005 m. 
dividendams skirti 124 290 803 litus. 2005 m. dividendai mokami 776 817 518 akcijoms 
(dividendai nuosavoms akcijoms neskiriami), po 0,15 lito vienai akcijai. Valdybos narių 
tantjemoms už 2005 m. skirta 378 000 litų. Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais 
valdybos nariams skiriamos tantjemos yra to laikotarpio, kurį yra išmokamos, sąnaudos. 
Bendrovė planuoja 2005 m. dividendus išmokėti 2006 m. gegužės 23 d. 

39. Finansinių ataskaitų komentarai 

2005 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupę sudarė AB „Lietuvos telekomas“ 
(Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius) ir jos antrinės įmonės UAB „Comliet“ (Lvovo g. 21a, 09313 
Vilnius; 100 proc. akcijų), UAB „Lintel“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius; 100 proc. 
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akcijų), UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08236 
Vilnius; 100 proc. akcijų), UAB „Voicecom“ (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius; 100 proc. akcijų) 
ir UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, 60 proc. akcijų). AB „Lietuvos 
telekomas“ yra ne pelno organizacijos VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas (Savanorių pr. 28, 
LT-03116 Vilnius) vienintelė steigėja ir savininkė. 2005 m. gruodžio 31 d. AB „Lietuvos 
telekomas“ taip pat priklausė 30 proc. likviduojamos įmonės UAB „Verslo portalas“ (J. Jasinskio 
g. 16a, 01112 Vilnius) ir 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 
Vilnius) akcijų. 2005 m. lapkritį įsigytų įmonių UAB „MicroLink Lietuva“ (A. Juozapavičiaus g. 
6/2, LT-09310 Vilnius; 100 proc. akcijų) ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ (Šeimyniškių 
1A, LT-09312 Vilnius; 100 proc. akcijų) veiklos rezultatas buvo apskaitomas kaip nutraukiamos 
veiklos rezultatas, nes Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2005 m. spalio 27 d. 
įpareigojimo parduoti UAB „MicroLink Lietuva“ akcijas su „Lietuvos telekomo“ įmonių grupe 
nesusijusiam asmeniui. 

Iki 2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ priklausė 55 proc. „Telegrupp AS“ (Estija) akcijų. 2005 
m. gruodžio 31 d. UAB „Comliet“ turėjo 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų ir 95 proc. 
„OOO Comliet-Kaliningrad“ (Rusijos Federacija) kapitalo. Likusius 5 proc. „OOO Comliet-
Kaliningrad“ kapitalo valdė UAB „Comliet sprendimai“.  

UAB „Baltic Data Center“ turi antrinę įmonę Latvijoje „Baltic Data Center SIA“, kuri veiklos 
nevykdo. 

2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė AB „Lietuvos 
telekomas“ savo „OOO Comliet-Kaliningrad“ kapitalo dalis ir dabar AB „Lietuvos telekomas“ 
valdo 100 proc. Rusijos Federacijos įmonės kapitalo. 

2006 m. vasario 28 d. „Lietuvos telekomas“ pardavė visas UAB „Comliet“ akcijas. Į sandorį įėjo ir 
UAB „Comliet sprendimai“ pardavimas. 2006 m. kovo 2 d. „Lietuvos telekomas“ vykdydamas 
2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos įpareigojimą pardavė visas UAB 
„MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijas. 2005 m. lapkritį „Lietuvos 
telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių 
akademija“ akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos šalių telekomų sandoryje dėl „AS MicroLink“ 
įmonių grupės įsigijimo. 

2006 m. kovo 28 d. buvo baigtas UAB „Verslo portalas“ (J. Jasinskio g. 16a, LT-01112 Vilnius) 
likvidavimas. 2004 m. kovą UAB „Verslo portalas“ akcininkai (AB „Lietuvos telekomas“ valdė 30 
proc., o UAB „Verslo žinios“ - 70 proc. bendrovės akcijų) pradėjo įmonę likviduoti. UAB „Verslo 
portalas“ verslo klientams teikė interneto vartų verslas.com paslaugas. 

2006 m. kovo 29 d. AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl 40 proc. UAB „Baltic Data 
Center“ akcijų įsigijimo iš „TietoEnator Oyj“ bei sutartį dėl 26 proc. UAB „TietoEnator 
Consulting“ akcijų, kurios priklauso „Lietuvos telekomui“, pardavimo „TietoEnator Oyj“. 
Sandoris dėl likusių 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų įsigijimo bei 26 proc. UAB 
„TietoEnator Consulting“ akcijų pardavimo buvo baigtas 2006 m. balandžio 7 d. Nuo 2006 m. 
balandžio 7 d. AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o „TietoEnator 
Oyj“ - 100 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. 

„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės apskaita 

Dukterinės (antrinės) įmonės – tai įmonės, kuriose „Lietuvos telekomo“ įmonių grupė (toliau – 
Grupė) gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką, paprastai kontrolė užtikrinama turint 
daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Vertinant, ar Grupė kontroliuoja kitą įmonę, 
atsižvelgiama į šiuo metu esamų ar konvertuojamų potencialių balsavimo teisę turinčių akcijų 
egzistavimą ir poveikį. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių 
įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama. 

Pirkimo metodas taikomas apskaitant Grupės dukterinių įmonių įsigijimą. Įsigijimo savikaina 
nustatoma prie tiesioginių įsigijimo išlaidų pridedant perduoto turto tikrąją vertę, išleistų 
nuosavybės akcijų vertę bei prisiimtų įsipareigojimų vertę įsigijimo dieną. Verslo sujungimo 
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būdu įsigytas identifikuojamas turtas ir prisiimti įsipareigojimai bei neapibrėžtieji įsipareigojimai 
pradžioje įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną, neatsižvelgiant į bet kurios mažumos 
dalies dydį. Įsigijimo savikainos dalis, viršijanti Grupės įsigytos dukterinės įmonės 
identifikuojamo grynojo turto dalies tikrąją vertę, yra apskaitoma kaip prestižas. Jeigu įsigijimo 
savikaina yra mažesnė už Grupės įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies 
tikrąją vertę, skirtumas pripažįstamas tiesiai pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių 
yra eliminuojami. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, išskyrus tuos atvejus, kai 
sandoriai pateikia perduoto turto vertės sumažėjimo įrodymą. Kur buvo būtina, dukterinių 
įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais 
apskaitos principais. 

Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja. 
Paprastai reikšminga įtaka užtikrinama turint nuo 20 proc. iki 50 proc. akcijų, turinčių balsavimo 
teisę. Investicijos į asocijuotas įmones yra apskaitomos taikant nuosavybės metodą ir pradžioje 
pripažįstamos įsigijimo savikaina. Grupės investiciją į asocijuotą įmonę įtraukiamas prestižas 
(atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius), nustatomas įsigijimo metu. 

Grupei tenkanti įsigytos asocijuotos įmonės pelno ar nuostolių dalis po įsigijimo pripažįstama 
pelno (nuostolių) ataskaitoje, o Grupei tenkanti rezervų pasikeitimų dalis po įsigijimo 
pripažįstama rezervuose. Investicijos apskaitinė vertė yra koreguojama visų po įsigijimo datos 
įvykusių pasikeitimų suma. Jeigu Grupei tenkanti asocijuotos įmonės nuostolių dalis yra lygi 
arba viršija investicijos įsigijimo vertę, įskaitant bet kokias kitas negarantuotas gautinas sumas, 
Grupė nuostolių toliau nebepripažįsta, išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė įsipareigojimus 
arba atliko mokėjimus, susijusius su asocijuotos įmonės įsipareigojimų įvykdymu. 

Nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės ir jos asocijuotos įmonės yra eliminuojamas iki 
Grupės turimos investicijos dalies asocijuotoje įmonėje. Nerealizuotas nuostolis taip pat 
eliminuojamas, jeigu sandoris nėra perleisto turto vertės sumažėjimo įrodymas. Asocijuotų 
įmonių apskaitos principai pakeisti, siekiant užtikrinti jų nuoseklumą ir atitikimą Grupės 
taikomiems apskaitos principams. 

Bendrą 2005 m. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansinę atskaitomybę sudaro AB „Lietuvos 
telekomas“, UAB „Comliet“ įmonių grupės, UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“, UAB 
„Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Voicecom“ ir VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubo 
finansinės ataskaitos. Bendrą 2005 m. UAB „Comliet“ įmonių grupės finansinę atskaitomybę 
sudaro UAB „Comliet“, UAB „Comliet sprendimai“, „OOO Comliet-Kaliningrad“ ir „Telegrupp 
AS“ finansinės ataskaitos. 2005 m. UAB „Baltic Data Center“ antrinė įmonė „Baltic Data Center 
SIA“ veiklos nevykdė. Visos ataskaitos yra parengtos vadovaujantis vienodais apskaitos 
principais. Bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

Pagrindiniai 2005 metų finansiniai rodikliai 

- Palyginti su pakeistomis 2004 m. pajamomis – 723 mln. litų, 2005 metais bendros pajamos 
padidėjo 1,5 proc. arba 10,5 mln. litų ir sudarė 733,5 mln. litų. 
- 2005 m. bendros veiklos sąnaudos, palyginti su 2004 m. sąnaudomis – 393,7 mln. litų, sumažėjo 
1,6 proc. ir sudarė 387,6 mln. litų. 
- 2005 m. pelno, neišskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), 
padaugėjo 5,7 proc. – iki 356,7 mln. litų (prieš metus buvo 337,3 mln. litų), o EBITDA marža siekė 
48,6 proc. (2004 m. – 46,7 proc.). 
- 2005 m. pelnas, neišskaičiavus pelno mokesčio, buvo 108,6 mln. litų (2004 m. – 40,6 mln. litų), o 
grynasis laikotarpio pelnas, palyginti su praėjusių metų grynuoju pelnu – 33,6 mln. litų, padidėjo 
2,5 karto ir sudarė 84 mln. litų. 
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- 2005 m. pinigų srautas iš įprastinės veiklos buvo 342 mln. litų (2004 m. – 275,6 mln. litų). Nors 
buvo išmokėti dividendai (101 mln. litų) ir investuota į finansinius instrumentus (124 mln. litų), 
pinigų ir jų ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 
- 2005 m. ilgalaikės investicijos sudarė 74 mln. litų (2004 m. – 75 mln. litų). 

Pajamos 

Palyginti su 2004 metais, 2005 m. pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo padidėjo 14,1 proc. 
– iki 149 mln. litų, ir pilnai kompensavo pajamų iš fiksuotojo telefono ryšio paslaugų sumažėjimą 
3,1 proc. – iki 530 mln. litų. Pajamos iš statybų verslo (UAB „Comliet“ veikla) sumažėjo 5 proc. – 
iki 28 mln. litų, tačiau pajamos iš kitų paslaugų padidėjo 54,7 proc. – iki 22 mln. litų, o pajamos iš 
palūkanų padidėjo 3,5 karto – iki 3,6 mln. litų. Bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 
pajamos padidėjo 1,5 proc. – iki 733,5 mln. litų. Jau bendros 2005 m. antrojo ketvirčio pajamos 
buvo didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.  

Per 2005 m. pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis bendrose įmonių grupės 
pajamose padidėjo iki 20,3 proc., o pagrindinio pajamų šaltinio – pajamų iš fiksuotojo telefono 
ryšio paslaugų - dalis sumažėjo iki 72,3 proc. Pajamų iš statybų verslo dalis sudarė 3,9 proc., 
pajamų kitų paslaugų - 3 proc., o pajamų iš palūkanų dalis – 0,5 procento. 

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

2005 m. 2004 m. 

 
Pirmasis 
ketvirtis 

Antrasis 
ketvirtis 

Trečiasis 
ketvirtis 

Ketvirtasis 
ketvirtis Visi metai Visi metai 

Pokytis 
(%) 

Fiksuotojo telefono 
ryšio paslaugos 132 632 136 319 131 416 130 091 530 458 547 228 (3,1) 

Interneto ir duomenų 
perdavimo paslaugos 35 045 35 043 37 095 41 604 148 787 130 414 14,1 

Statybų paslaugos 4 289 7 261 8 258 8 624 28 432 29 932 (5,0) 

Palūkanų pajamos 585 790 943 1 245 3 563 1 018 250,0 

Kitos pajamos 4 730 5 769 4 945 6 811 22 255 14 386 54,7 

Iš viso 177 281 185 182 182 657 188 375 733 495 722 978 1,5 

 
2005 m. „Lietuvos telekomas“ sumažino metinį pajamų iš fiksuotojo telefono ryšio paslaugų 
mažėjimo tempą: nuo 13,2 proc. 2004 m. iki 3,1 proc., nors fiksuotos balso telefonijos pakeitimas 
mobiliojo ryšio ir balso per internetą paslaugomis dar labiau intensyvėjo. Tačiau nepaisant to, kad 
per metus pagrindinių naudojamų linijų skaičius sumažėjo 2,5 proc., pajamų iš abonentinių 
mokesčių sumažėjo tik 1 proc. (2004 m. – 6 proc.). Pajamų iš pokalbių srauto sumažėjo 8,8 proc. 
(2004 m. – 21 proc.), tačiau pajamų iš tinklų sujungimo padaugėjo net 5,4 proc. (2004 m. sumažėjo 
8,7 proc.), o pajamų iš pridėtinės vertės paslaugų padaugėjo 3,3 proc. (2004 m. – 3,5 procento). 

Per praėjusius metus buvo įrengta beveik 45 tūkst. naujų telefono ryšio linijų, o beveik 65 tūkst. 
buvo išjungta. Verslo klientų naudojamų pagrindinių telefono ryšio linijų skaičius netgi truputį 
padidėjo ir 2005 m. pabaigoje sudarė beveik 176 tūkst. arba 22 proc. bendro linijų skaičiaus. 2005 
m. gruodžio 31 d. bendras naudojamų pagrindinių linijų skaičius sudarė 798 617.  

Plačiai vartojami mokėjimo planai lėmė beveik stabilius pokalbių srautus 2005 metais. Palyginti 
su 2004 m. duomenimis, 2005 metų vietinių pokalbių srautas padidėjo 1,5 proc., skambučių, 
skambinant iš fiksuotojo į mobiliojo ryšio tinklus, srautas − 0,7 proc., o tarptautinių pokalbių 
srautas, nepaisant aktyvios konkurencijos su alternatyviais fiksuotojo ryšio operatoriais šioje  
rinkos srityje − 5,4 procento. Tarpmiestinių skambučių srautas sumažėjo 7,6 proc., o prisijungimo 
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prie interneto komutuojamąja linija skambučių srautas sumažėjo 11 proc. dėl sparčios 
plačiajuosčio interneto paslaugų plėtros. 

Dėl sparčios plačiajuosčio interneto rinkos plėtros ir kelių pardavimo kampanijų (ypač 2005 m. 
pabaigoje) pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų, palyginti su 2004 m. 
duomenimis, padidėjo 14,1 proc. ir sudarė 149 mln. litų (2004 m. – 130 mln. litų). Skaičiuojant 
atskirai, pajamų iš interneto padaugėjo 20 proc., o pajamų iš duomenų perdavimo padaugėjo 5,5 
procento. Labiausiai pajamos augo dėl plačiajuosčio interneto plėtros, o tuo tarpu prisijungimo 
prie interneto komutuojamąja linija paslaugos vartotojų mažėja. 

Per metus „Lietuvos telekomo“ plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų skaičius padvigubėjo. 
2005 m. gruodžio pabaigoje bendras „DSL takas“ paslaugos vartotojų skaičius sudarė 102 117 
(prieš metus - 47 465), o 2 681 xDSL prieiga buvo parduota didmeninėje rinkoje.  

Dėl sparčios plačiajuostės interneto prieigos paslaugų plėtros atsirandančio paslaugų 
pakeičiamumo, bendras prisijungimo prie interneto perjungiamąja (komutuojamąja) linija 
paslaugos vartotojų skaičius per metus sumažėjo iki 21,3 tūkst. (2004 m. buvo 35,7 tūkstančio). 

Palyginti su 2004 m. UAB „Comliet“ pajamomis iš statybų verslo – 30 mln. litų, 2005 m. įmonių 
grupės pajamos iš statybų verslo sumažėjo 5 proc. ir sudarė 28 mln. litų. Pajamų iš kitų paslaugų 
(informacinių technologijų, kontaktų centrų, sveikatingumo centrų ir kt.) padidėjo 1,5 karto – nuo 
14 mln. litų (2004 m.) iki 22 mln. litų (2005 m.). Vadovaujantis naujausiais Tarptautiniais 
apskaitos standartais, pajamos iš finansinės investicinės veiklos (palūkanos) yra įtrauktos į 
bendras įmonių grupės pajamas. 2005 m. pajamos iš palūkanų sudarė 3,6 mln. litų (2004 m. – 1 
mln. litų). 

Veiklos sąnaudos 

2005 m. „Lietuvos telekomas“ ir toliau kontroliavo sąnaudas bei gerino veiklos veiksmingumą. 
Dėl to, palyginti su 2004 m., bendros įmonių grupės veiklos sąnaudos sumažėjo 1,6 proc. ir 
sudarė 387,6 mln. litų (2004 m. – 393,7 mln. litų). Per metus su darbuotojais susijusios sąnaudos 
sumažėjo 5 proc., nes darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 3 120 iki 2 911 (neįskaičiavus 2005 m. 
lapkritį „Lietuvos telekomo“ įsigytų UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių 
akademija“ darbuotojų, iš viso 94). 2005 m. gruodžio 31 d. duomenimis, vienam, fiksuotojo 
telefono ryšio srityje visu etatu dirbančiam darbuotojui, teko 343 linijos, o prieš metus vienam 
darbuotojui tenkančių linijų skaičius buvo 334. 

Per 2005 m., palyginti su 2004 m., tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 1,1 proc., tačiau 0,3 proc. 
sumažėjo kitos veiklos sąnaudos. 

2005 m. pelnas, gautas pardavus ilgalaikį turtą, akcijas ir verslus, grynąja verte buvo 34,1 proc. 
didesnis nei 2004 m. ir sudarė beveik 11 mln. litų. 2005 m. gruodį „Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupė pasirašė sutartis dėl aštuonių nekilnojamojo turto objektų, esančių Vilniuje, pardavimo su 
sąlyga, kad įmonių grupės pagal savo poreikius parduotus pastatus galės nuomotis. 2005 m. 
gruodžio 31 d. dalies pastatų nuosavybės teises įmonių grupė perleido naujiems savininkams, o 
likusios dalies pastatų nuosavybės teisės naujiems savininkams bus perleistos iki 2006 m. birželio. 
Taip pat 2005 m. gruodį „Lietuvos telekomo“ įmonių grupė pardavė sveikatingumo centrą 
Vilniuje, Savanorių pr., bei su šio centro veikla susijusias teises bei įsipareigojimus. 

Dėl pajamų padidėjimo ir toliau mažėjančių veiklos sąnaudų EBITDA padidėjo 5,7 proc. – iki 
356,6 mln. litų (2004 m. – 337,3 mln. litų) ir EBITDA marža siekė 48,6 proc. (2004 m. – 46,7 
procento). 

Laikotarpio pelnas 

Dėl to, kad daugiausia investuota 1998 – 2001 m., nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos toliau 
mažėja. Vadovaudamasi Tarptautiniais apskaitos standartais, 2005 m. antrąjį pusmetį Bendrovė 
peržiūrėjo savo turto naudingo tarnavimo laiką. Po peržiūros nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos sumažėjo 6,9 mln. litų. Iš viso per 2005 m. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 
sumažėjo 14,7 procento. Dėl to, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, palyginti su 
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bendrosiomis pajamomis, sumažėjo nuo 40 proc. (2004 m.) iki 34 proc. (2005 m.) ir tai turėjo 
teigiamos įtakos Bendrovės pelningumui. 

2005 m. veiklos pelnas, palyginti su 2004 m. veiklos pelnu – 46,5 mln. litų, padidėjo 2,3 karto iki 
108,7 mln. litų, o veiklos pelno marža siekė 14,8 proc. (2004 m. – 6,4 procento). Kadangi Bendrovė 
grąžino pagrindines paskolas, tai 2005 m. finansinės veiklos išlaidos sudarė tik 163 tūkst. (2004 m. 
– 6,4 mln. litų). Dėl visų pirmiau minėtų veiksnių, palyginti su 2004 m. pelnu − 40,5 mln. litų, 
neišskaičiavus mokesčių, 2005 m. pelnas, neišskaičiavus mokesčių, padidėjo 2,7 karto ir sudarė 
108,6 mln. litų. 

2005 m. birželį Lietuvos Seimas išleido įstatymą dėl laikino socialinio mokesčio − šalia  
15 proc. pelno mokesčio 2006 m. įvedamas 4 proc., o 2007 m. - 3 proc. socialinis mokestis. 
Vadovaudamasi Tarptautiniais apskaitos standartais, Bendrovė 2005 m. papildomai atidėjo 6,2 
mln. litų: šia suma padidėjo atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai balanse ir pelno mokesčių 
sąnaudos pelno (nuostolio) ataskaitoje. 

2005 m. lapkritį „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos 
kompiuterių akademija“ akcijų. Lietuvos konkurencijos tarnyba leido įsigyti įmones, tačiau 
įpareigojo „Lietuvos telekomą“ per tam tikrą laikotarpį parduoti UAB „MicroLink Lietuva“. Dėl 
to, vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, Bendrovė į savo 
finansines ataskaitas įtraukė tik šių įmonių 2005 m. lapkričio – gruodžio grynąjį veiklos rezultatą 
(nutraukiamos veiklos pelnas), kuris sudarė 390 tūkst. litų. 

„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 2005 m. laikotarpio pelnas (įskaičiuojant mažumos dalį ir 
nutraukiamos veiklos pelną) buvo 84 mln. litų, o prieš metus sudarė 33,6 mln. litų, t.y. padidėjo 
2,5 karto. Pelno marža padidėjo nuo 4,7 proc. iki 11,5 proc., o pelnas, tenkantis vienai akcijai, 
sudarė beveik 0,11 lito. 

Investicijos 

2005 m. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės ilgalaikės investicijos sudarė 74 mln. litų (2004 m. - 
75 mln. litų). Didžioji investicijų dalis buvo skirta duomenų perdavimo ir interneto prieigos 
tinklo vystymui bei IT sistemų tobulinimui. 

2005 m. gruodžio 31 d. duomenimis, „Lietuvos telekomo“ pagrindinių naudojamų telefono linijų 
skaičius buvo 798 617 arba 23,4 linijų 100 Lietuvos gyventojų. 2005 m. pabaigoje tinklo 
skaitmeninimo lygis siekė 93,5 proc. (2004 m. – 92,7 procento). Bendras ADSL prieigų skaičius 
(tarp jų ir didmeninių) padvigubėjo (nuo 50 199 iki 104 798), bendras ISDN kanalų skaičius 
padidėjo iki beveik 45 tūkst. (2004 m. – 44 tūkst.), o daugiaprotokoliu duomenų perdavimu 
pagrįsto virtualiojo privačiojo tinklo (MPLS VPN) prieigų skaičius padidėjo nuo 940 iki 1 690. 
Metų pabaigoje veikė 287 belaidžio interneto prieigos, pagrįstos WiFi technologija, zonos. 

2005 m. Bendrovė toliau tobulino įmonių grupės struktūrą ir reorganizavo pardavimų padalinius. 
Nuo gegužės įkurtas naujas Verslo klientų departamentas, kuris perėmė ir anksčiau „Lietuvos 
telekomo“ vardu UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ vykdytą verslo klientų 
aptarnavimo veiklą. 

2005 m. liepos 29 d. Ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino, kad „Lietuvos telekomas“ yra vienas iš 
konkurso, naudoti antžeminės skaitmeninės televizijos kanalus, laimėtojų. Pagal numatytą 
skaitmeninės televizijos plėtros planą pirmieji siųstuvai turi būti įrengti 2006 metais. Bendrovės 
investicijos į šį projektą pagal poreikį ir reikalavimus gali siekti per 10 mln. litų. 

2005 m. gegužės 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ su Estijos telekomunikacijų įmone „AS Elion 
Ettevotted“ ir Latvijos telekomunikacijų operatoriumi „SIA Lattelekom“ pasirašė ateities akcijų 
įsigijimo sutartį dėl Baltijos šalyse veikiančios „AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo. 2005 m. 
lapkritį „Lietuvos telekomas“ iš „AS MicroLink“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, o iš „SIA MicroLink Latvia“ 100 proc. UAB 
„Fortek“ Informacinės technologijos akcijų. AB „Lietuvos telekomas“ nedelsdamas pardavė visas 
UAB „Fortek“ Informacinės technologijos akcijas nesusijusiems su Bendrove asmenims. Lietuvos 
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konkurencijos tarnyba nusprendė, kad „Lietuvos telekomas“ nesusijusiems su Bendrove 
asmenims turi parduoti ir UAB „MicroLink Lietuva“ akcijas. Visos UAB „MicroLink Lietuva“ ir 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijos buvo parduotos Estijos įmonei „AS Martinson 
Trigon“ 2006 m. kovo 2 dieną. 

2005 m. gruodžio 22 d. AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl antrinės įmonės UAB 
„Comliet“, kuri teikia vidaus ir išorės telekomunikacinių tinklų bei vidaus inžinerinių tinklų 
statybos paslaugas, akcijų pardavimo Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“. Sandoris buvo 
baigtas 2006 m. vasario 28 dieną. 

2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. 
2006 m. sausio 30 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė AB „Lietuvos 
telekomas“ atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. dydžio Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-
Kaliningrad“ kapitalo dalis. Dabar „Lietuvos telekomas“ valdo visą įmonę „OOO Comliet- 
Kaliningrad“. 

2005 m. gruodį, UAB „Voicecom“ perėmė iš UAB „Comliet“ teisę naudoti judriojo analoginio 
korinio (NMT-450 standarto) radijo ryšio nacionalinį tinklą. 

Balansas ir pinigų srautai 

Per 2005 m. bendras „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės turtas sumažėjo 1,4 proc.: nuo 1 280 
mln. litų 2004 m. gruodžio 31 d. iki 1 261 mln. litų  2005 m. gruodžio 31 dieną. Dėl turto 
nusidėvėjimo ir amortizacijos bei pastatų pardavimo (tarp jų aštuonių pastatų ir sveikatingumo 
centro Vilniuje, Savanorių pr.), ilgalaikis turtas sumažėjo 25,6 proc., o tuo tarpu trumpalaikis 
turtas (daugiausia pinigai ir jų ekvivalentai bei finansinės investicijos, o taip pat turtas, skirtas 
parduoti (neperleisti pastatai, „Comliet“ įmonių grupė, UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB 
„Baltijos kompiuterių akademija“)), padidėjo 96,2 procento. Dėl didelių pinigų srautų „Lietuvos 
telekomo“ trumpalaikės finansinės investicijos per metus padidėjo nuo 30 mln. litų iki 155 mln. 
litų, pinigai ir jų ekvivalentai – nuo 89 mln. litų iki 150 mln. litų. 2005 m. pabaigoje ilgalaikio turto 
dalis sudarė 60,5 proc., o trumpalaikio turto dalis – 39,5 proc. viso įmonių grupės turto (vien tik 
pinigai ir terminuotos investicijos sudarė 24,1 proc. viso turto). 

Nors gegužę buvo išmokėti dividendai, akcininkų nuosavybė 2005 m. sumažėjo tik 1,6 proc. ir 
gruodžio pabaigoje sudarė 1 104 mln. litų. 2005 m. balandžio 22 d., per visuotinį akcininkų 
susirinkimą, bendrovės akcininkai nusprendė mokėti 0,13 lito 2004 m. dividendų už vieną akciją 
(iš viso 101 mln. litų) ir tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų. 

Dėl aštuonių nekilnojamojo turto objektų, esančių Vilniuje, pardavimo ir parduotų patalpų, 
reikalingų įmonių grupės veiklai, nuomos, Bendrovė padarė papildomus atidėjimus būsimos 
nuomos išlaidoms (finansinis lizingas). 8,3 mln. litų suma buvo įrašytą į balanso turtą ir 
įsipareigojimus. 2005 m. pabaigoje tikroji paskolų suma sudarė 7,7 mln. litų (2004 m. – 13,5 mln. 
litų). Taip pat į balanso įsipareigojimus buvo įtraukti įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu 
parduoti („Comliet“ įmonių grupė, UAB „MicroLink Lietuva“ir UAB „Baltijos kompiuterių 
akademija“), kurie sudaro 4,6 mln. litų. Dėl to, per metus bendri įsipareigojimai padidėjo 1 mln. 
litų ir sudarė 155 mln. litų. 2005 m. pabaigoje bendrų įsipareigojimų dalis sudarė 12,3 proc., o 
bendra akcininkų nuosavybė – 87,7 proc. visos įmonių grupės akcininkų nuosavybės ir 
įsipareigojimų. Grynoji skola (įskaičiavus terminuotas investicijas) buvo neigiama ir sudarė -288 
mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis taip pat buvo neigiamas ir sudarė 
26,1 procento. 

2005 m. grynieji veiklos pinigų srautai sudarė 342 mln. litų (2004 m. - 276 mln. litų). Pinigų 
srautas, išskaičiavus investicijas, dėl investicijų į finansinius instrumentus (124 mln. litų) 2005 m. 
sumažėjo nuo 202 mln. litų iki 174 mln. litų. Kadangi pagrindinės paskolos grąžintos ankstesniais 
metais, 113 mln. litų buvo panaudota finansinei veiklai - daugiausia 2004 m. dividendams (101 
mln. litų) mokėti. Nepaisant to, per 2005 m. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pinigų ir pinigų 
ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 2004 m. pinigų ir jų ekvivalentų sumažėjo 29 mln. litų. 
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40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo 
organo parengta ataskaita 

Auditorių patikrinta ir 2006 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime patvirtinta Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaita 

 
AB „Lietuvos telekomas“ akcininkams 

2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė ir toliau buvo didžiausia interneto ir fiksuotojo 
telefono ryšio paslaugų teikėja bei duomenų perdavimo, skirtųjų linijų ir kontaktų centro 
paslaugų teikimo lyderė Lietuvoje. AB „Lietuvos telekomas” netiesiogiai valdoma didžiausios 
Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų įmonės „TeliaSonera AB“. 

Nuo 2003 m. sausio 1 d. AB „Lietuvos telekomas“ kartu su dukterinėmis įmonėmis viešojo 
fiksuotojo telefono ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų 
rinkose yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi. 

2005 m. gruodį Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pripažino AB „Lietuvos telekomas“, kaip 
turinčią didelę įtaką skambučių užbaigimo viešame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 
vietoje, 2006 m. sausį – didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje, o 2006 m. vasarį – 
nacionalinio ir tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešojo telefono ryšio tinkle, teikiamame 
fiksuotoje vietoje, rinkoje. Bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti RRT sprendimus dėl 
AB „Lietuvos telekomas“ pripažinimo turinčiu didelę įtaką skambučių užbaigimo bei 
didmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkose ir teismas, kaip reikalavimo užtikrinimo 
priemonę, sustabdė RRT įsakymo dėl Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką didmeninėje 
plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje galiojimą. 

2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupė didžiausią dėmesį skyrė rinkodarai ir 
pardavimams - ypač smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms. Buvo tobulinama įmonių grupės 
struktūra: dėmesys telkiamas į pagrindinį telekomunikacijų ir IT verslą, atsisakoma ne 
pagrindinių veiklų. Taip pat buvo pertvarkyti įmonių grupės pardavimų padaliniai ir įkurti nauji 
Verslo klientų ir Privačių klientų departamentai. 

Praėjusiais metais „Lietuvos telekomas“ išlaikė savo fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalį virš 90 
proc., kalbant ir apie pajamas ir apie vartotojų skaičių. 2005 m. pabaigoje bendras naudojamų 
telefono linijų skaičius sudarė 798 617 arba 23,4 linijos šimtui Lietuvos gyventojų. Per praėjusius 
metus buvo įrengta beveik 45 tūkst. naujų telefono ryšio linijų, o beveik 65 tūkst. buvo išjungta. 
Mokėjimo planų, kuriuos pasirinko lojalūs AB „Lietuvos telekomas“ klientai, vartotojų skaičius 
padidėjo iki 442 tūkstančių. Pokalbių srautas padidėjo 1,9 procento. 

2005 m. „DSL takas“ paslaugos vartotojų skaičius padvigubėjo ir viršijo 100 tūkstančių. Bendrovė 
pasiūlė itin spartaus interneto planus, sukūrė ir įdiegė belaidžio interneto paslaugą, o 
vartotojams, kurie pasirašė ilgalaikes interneto paslaugų teikimo sutartis, pasiūlė įsigyti asmeninį 
kompiuterį ar nešiojamą kompiuterį už vieną litą. Taip pat AB „Lietuvos telekomas“ gavo 
licenciją perduoti antžemines skaitmenines TV programas. 

Palyginti su 2004 m. pajamomis, kurios buvo 723 mln. litų, 2005 m. bendros pajamos padidėjo 1,5 
proc. arba 10,5 mln. litų ir sudarė 733,5 mln. litų. 2005 m. pelnas, neišskaičiavus palūkanų, 
mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), padidėjo 5,7 proc. – iki 356,7 mln. litų (prieš 
metus buvo 337,3 mln. litų), o EBITDA marža siekė 48,6 proc. (2004 m. – 46,7 proc.). 2005 m. 
pelnas prieš apmokestinimą buvo 108,6 mln. litų (2004 m. – 40,6 mln. litų), o grynasis laikotarpio 
pelnas, palyginti su praėjusių metų grynuoju pelnu, kuris buvo 33,6 mln. litų, padidėjo 2,5 karto 
ir sudarė 84 mln. litų. 2005 m. grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos buvo 342 mln. litų (2004 
m. – 275,6 mln. litų). Nors buvo išmokėti dividendai (101 mln. litų) ir investuota į finansines 
priemones (124 mln. litų), pinigų ir jų ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 2005 m. ilgalaikės 
investicijos sudarė 74 mln. litų  
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(2004 m. – 75 mln. litų). 2005 m. pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupėje iš viso dirbo 
3 005 darbuotojai (įskaitant 94 UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių 
akademija“ darbuotojus), o pilnu etatu dirbančių įmonių grupės darbuotojų skaičius buvo 2 845 
(įskaitant 94 UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ darbuotojus). 

AB „Lietuvos telekomas“ - motininė AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonė, klientams 
siūlo fiksuotojo telefono ryšio, interneto, duomenų perdavimo ir fiksuotojo ryšio tinklų 
sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai „Takas“. 

AB „Lietuvos telekomas“ akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės 
paprastųjų vardinių akcijų. 60 proc. „Lietuvos telekomo“ akcijų valdo bendrovės „TeliaSonera 
AB“ antrinė įmonė „Amber Teleholding A/S“. 2005 m. pabaigoje „East Capital Asset 
Management“ turėjo 6,75 proc. Bendrovės akcijų. 2005 m. valstybė, toliau atlygindama Lietuvos 
piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą Bendrovės akcijomis, sumažino savo AB 
„Lietuvos telekomas“ kapitalo dalį nuo 4,56 proc. (2004 m. gruodžio  

31 d.) iki 2,05 proc. (2005 m. gruodžio 31 dieną). 4,67 proc. AB „Lietuvos telekomas“ nuosavas 
akcijas valdo AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės narė UAB „Lintel“. 2005 m. AB „Lietuvos 
telekomas“ išmokėjo akcininkams 100 986 tūkst. litų dividendų už 2004 metus arba 0,13 lito už 
vieną akciją. 

2006 m. vasario 28 d. „Lietuvos telekomas“ pardavė 2 000 paprastųjų vardinių 5 000 litų 
nominaliosios vertės UAB „Comliet“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 10 mln. litų, 
arba 100 proc. UAB „Comliet“ įstatinio kapitalo. UAB „Comliet“ teikė išorės bei vidaus 
telekomunikacijų ir vidaus inžinierinių tinklų statybos paslaugas. 2006 m. vasario  

8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido parduoti UAB „Comliet“ akcijas. Sutartis dėl UAB 
„Comliet“ akcijų pardavimo Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“ buvo pasirašyta 2005 m. 
gruodžio 22 d. Šis sandoris taip pat apėmė UAB „Comliet“ dukterinės įmonės UAB „Comliet 
sprendimai“ pardavimą (UAB „Comliet“ priklauso 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų). 

2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. 
2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė AB „Lietuvos 
telekomas“ atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-
Kaliningrad“ valdomas dalis. Dabar AB „Lietuvos telekomas“ valdo 100 proc. įmonės „OOO 
Comliet - Kaliningrad“ akcijų, kurios įstatinis kapitalas sudaro 4 mln. Rusijos rublių (2006 m. 
sausio 31 d. tai sudarė 405 664 litus). 

2005 m. UAB „Comliet“, iš sukaupto pelno, išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 7 mln. litų 
dividendų. 

UAB „Lintel“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 2 800 000 paprastųjų vardinių 10 litų nominaliosios 
vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 28 mln. litų, arba 100 proc. 
įmonės įstatinio kapitalo) yra didžiausia kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje, kuri kasmet 
aptarnauja apie 16 milijonų skambučių ir turi 4 skambučių centrus. „Lintel“ taip pat teikia 
paslaugą informacijos telefonu 118, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB 
„Lintel“ valdo 4,67 proc. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (nuosavos akcijos). 2005 m. UAB 
„Lintel“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 50 mln. litų dividendų už 2004 m. 

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ veiklą perėmė AB 
„Lietuvos telekomas“ Verslo klientų departamentas. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. 2005 m. 
balandžio 27 d. buvo sumažintas UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ įstatinis kapitalas 
7 milijonais litų (nuo 8 mln. litų iki 1 mln. litų), o 2005 m. laisvi pinigai buvo išmokėti 
vieninteliam akcininkui – AB „Lietuvos telekomas“. Dabar AB „Lietuvos telekomas“ turi 20 000 
paprastųjų vardinių 50 litų nominaliosios vertės įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė 
sudaro 1 mln. litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo. 2005 m. UAB „Lietuvos telekomo 
verslo sprendimai“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 1,22 mln. litų dividendų už 2004 m. 
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2005 m. gruodį UAB „Voicecom“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 paprastųjų vardinių 100 litų 
nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 10 tūkst. litų, arba 
100 proc. įmonės įstatinio kapitalo) perėmė iš UAB „Comliet“ teisę eksploatuoti judriojo 
analoginio korinio NMT-450 standarto radijo ryšio nacionalinį tinklą. 

UAB „Baltic Data Center“ (AB „Lietuvos telekomas“ priklauso 6 000 paprastųjų vardinių 100 litų 
nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 600 tūkst. litų, 
arba 60 proc. įmonės įstatinio kapitalo) teikia IT infrastruktūros ir įvairias kompiuterinių darbo 
vietų priežiūros paslaugas. 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų priklauso bendrovei 
„TietoEnator Oyj“, kuri yra viena iš didžiausių IT paslaugų teikėja Šiaurės šalyse. UAB „Baltic 
Data Center“ Latvijoje turi dukterinę įmonę ,,Baltic Data Center SIA“, kuri veiklos nevykdo. 2005 
m. UAB „Baltic Data Center“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 1 514 tūkst. litų dividendų už 
2004 metus. 

UAB „TietoEnator Consulting“ (AB „Lietuvos telekomas“ turi 4 160 vardinių 100 litų 
nominaliosios vertės šios įmonės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 416 tūkst. litų, 
arba 26 proc. įmonės įstatinio kapitalo) Baltijos regiono įmonėms teikia aukštos kokybės, su 
informacijos technologijomis susijusias konsultavimo paslaugas. 74 proc. UAB „TietoEnator 
Consulting“ akcijų priklauso bendrovei „TietoEnator Oyj“. 2005 m. UAB „TietoEnator 
Consulting“ išmokėjo AB „Lietuvos telekomas“ 206,5 tūkst. litų dividendų už 2004 metus. 

AB „Lietuvos telekomas“ yra vienintelė viešosios įmonės „Lietuvos telekomo“ sporto klubo 
steigėja. Įmonė remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių čempionę – „Lietuvos telekomo“ 
moterų krepšinio komandą. VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas taip pat valdo sveikatingumo 
centrą Vilniuje, P. Lukšio g. 34. 

2005 m. spalio 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba pritarė ne pagrindinės AB „Lietuvos 
telekomas“ įmonių grupės veiklos – sveikatingumo centro Vilniuje, Savanorių pr., ir su juo 
susijusių patalpų, priklausančių įmonių grupei, pardavimui. 2005 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos 
telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ pasirašė sutartį dėl pastato (sporto rūmų), esančio 
Vilniuje, Savanorių pr. 28, pardavimo UAB „Minoleta“, o VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas 
pasirašė dokumentus dėl teisių ir pareigų bei turto, susijusio su sveikatingumo ūkine komercine 
veikla, vykdoma Vilniuje, Savanorių pr. 28, perleidimo UAB „Neo aljansas“ ir UAB „Minoleta“. 

2005 m. lapkritį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 14 000 paprastųjų vardinių 50 litų nominaliosios 
vertės UAB „MicroLink Lietuva“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 700 tūkst. litų, 
arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo, ir 1 100 paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios vertės 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 110 tūkst. 
litų, arba 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo.  

UAB „MicroLink Lietuva“ teikia IT sistemų ir privačių tinklų palaikymo bei priežiūros paslaugas, 
kuria programinės įrangos sprendimus, o UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ moko IT 
specialistus. 

2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos telekomas“, vykdydamas Lietuvos Respublikos konkurencijos 
tarybos įpareigojimą, susijusį su UAB „MicroLink Lietuva“ įsigijimu, ir gavęs Konkurencijos 
tarybos pritarimą pirkėjo kandidatūrai, pasirašė sutartį dėl visų UAB „MicroLink Lietuva“ ir 
UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų pardavimo „AS Martinson Trigon“. Abiejų įmonių 
akcijos buvo parduotos 2006 m. kovo 2 dieną. 

AB „Lietuvos telekomas“ turi 6 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominaliosios vertės nuo 2004 m. 
kovo 18 d. likviduojamos UAB „Verslo portalas“ akcijų, kurių bendra nominalioji vertė sudaro 6 
tūkst. litų, arba 30 proc. įmonės įstatinio kapitalo. 70 proc. UAB „Verslo portalas“ akcijų priklauso 
UAB „Verslo žinios“. 

2005 m. gruodžio 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės įmonės (AB „Lietuvos telekomas“ 
ir UAB „Lintel“) ir su trečiąja šalimi pasirašė sutartis, pagal  kurias trečioji šalis įsigijo aštuonis 
Vilniuje esančius AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės nekilnojamo turto objektus už 71,9 
mln. litų. Pagal sutartis penkių nekilnojamo turto objektų nuosavybės teisės iš AB „Lietuvos 
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telekomas“ įmonių grupės trečiai šaliai perėjo 2005 m. gruodžio 30 d., o likusių trijų pereis 2006 
m. birželio 30 dieną. Parduotuose septyniuose objektuose esančius reikiamus plotus AB 
„Lietuvos telekomas“ įmonių grupė nuomosis iš trečiosios šalies. 

2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba leido statyti naują Bendrovės buveinės 
pastatą Vilniuje, Lvovo g. 21A, ir patvirtino naują AB „Lietuvos telekomas“ valdymo struktūrą, 
kuri įsigaliojo 2006 m. kovo 1 d. 

Nuo 2006 m. kovo 1 d. Rinkodaros tarnybos vadovu ir bendrovės generalinio direktoriaus 
pavaduotoju paskirtas Nerijus Ivanauskas, o Pardavimų tarnybos vadovu ir bendrovės 
generalinio direktoriaus pavaduotoju paskirtas Darius Gudačiauskas. 

2006 m. AB „Lietuvos telekomas“ toliau optimizuos savo paslaugų portfelį ir jį supaprastins, kurs 
produktų paketus bei ilgalaikio lojalumo programas, taip pat vystys naujas veiklos sritis − 
skaitmeninio turinio ir TV programų persiuntimą ir transliavimą. Bendrovė kurs belaidžio 
interneto paslaugas bei jungtines IT ir duomenų perdavimo paslaugas. 2006 m. įmonių grupė 
ilgalaikėms investicijoms planuoja skirti apie 100 mln. litų. 

2006 m. kovo 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ Valdyba patvirtino Bendrovės 2005 m. veiklos 
ataskaitą, kurią Valdybos vardu pasirašė Valdybos pirmininkas. 

 
Valdybos pirmininkas 

Erik Hallberg 

41. Informacija apie auditą 

UAB „PricewaterhouseCoopers“ atliko bendro AB „Lietuvos telekomas“ ir jos antrinių įmonių 
2001 m. gruodžio 31 d., 2002 m. gruodžio 31 d., 2003 m. gruodžio 31 d., 2004 m. gruodžio 31 d. ir 
2005 m. gruodžio 31 d. balansų ir su jais susijusių tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolio), 
pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą.  
UAB „PricewaterhouseCoopers“ įmonės kodas 111473315, buveinė J.Jasinskio g. 16B, LT–01112 
Vilnius, Lietuva, įregistruota LR juridinių asmenų registre. Įmonė įregistruota 1993 m. gruodžio 
29 d.  
2003 m. spalio 31d. Lietuvos auditorių rūmai išdavė pažymėjimą Nr.000421, kad audito įmonė 
UAB „PricewaterhouseCoopers“ įrašyta į audito įmonių sąrašą ir gali verstis audito veikla. 
2004 m. balandžio 23 d. įvykusiame visuotiniame AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų 
susirinkime akcininkai išrinko UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės audito įmone 
dvejiems metams Bendrovės 2004 m. ir 2005 m. finansinės atskaitomybės auditui bei 2004 m. ir 
2005 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti. 
2005 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nusprendė pritarti audito 
įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir auditorės Onos Armalienės kandidatūrai atlikti AB 
„Lietuvos telekomas“ 2005 m. finansinės atskaitomybės auditą. 
AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 2005 m. finansinės atskaitomybės, parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės apskaitos standartus, auditas pagal Tarptautinius audito standartus 
buvo baigtas 2006 m. kovo 20 d. Auditoriaus išvadą UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu 
pasirašė UAB „PricewaterhouseCoopers“ partneris Christopher C. Butler ir auditorė Ona 
Armalienė (auditoriaus pažymėjimas Nr. 000008). 
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J.Jasinskio g. 16B 
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Telefonas (8 5) 239 2300 
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Auditoriaus išvada 
 
AB „Lietuvos telekomas“ akcininkams 
 
 
1. Mes atlikome čia pridedamų AB „Lietuvos telekomas“ (toliau – Bendrovė) kartu su jos konsoliduotomis 

dukterinėmis įmonėmis (toliau visos kartu – Grupė) 2005 m. gruodžio 31 d. balanso ir su juo susijusių 
tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), pinigų srautų bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų 
auditą. Už 4 - 49 puslapiuose pateiktą finansinę atskaitomybę ir 50 - 53 puslapiuose pateiktą veiklos 
ataskaitą atsakinga Bendrovės vadovybė. Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti savo 
nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę ir įvertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikta informacija atitinka 
finansinę atskaitomybę. 

 
2. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus, išleistus Tarptautinės apskaitininkų federacijos. 

Šie standartai reikalauja suplanuoti ir atlikti auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėje 
atskaitomybėje nėra reikšmingų klaidų. Audito metu testais tikrinami duomenys, patvirtinantys 
finansinėje atskaitomybėje pateiktas sumas ir jų paaiškinimus. Audito metu taip pat įvertinami 
naudojami apskaitos principai, vadovybės atlikti reikšmingi skaičiavimai ir visas finansinės 
atskaitomybės pateikimas. Mūsų darbas veiklos ataskaitos atžvilgiu apsiribojo jos patikrinimu pirmiau 
nurodyta apimtimi ir neapėmė jokios kitos nei parengtos pagal Bendrovės audituotus apskaitos įrašus 
informacijos peržvalgos. Manome, kad, remdamiesi atliktu auditu, galime pagrįstai pareikšti savo 
nuomonę. 

 
3. Mūsų nuomone, finansinė atskaitomybė pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės ir Grupės 2005 m. gruodžio 

31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. 

 
4. Be to, mūsų nuomone, finansinė atskaitomybė pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės ir Grupės 2005 m. 

gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ir pinigų srautų 
vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengtus Tarptautinių apskaitos 
standartų valdybos. 

 
5. Veiklos ataskaitoje nenustatėme jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituota finansine 

atskaitomybe. 
 
UAB „PricewaterhouseCoopers” vardu 
 
 
 
 
Christopher C. Butler 
Partneris 
 
Vilnius, Lietuvos Respublika 
2006 m. kovo 20 d. 

 
 
 
 

 
Ona Armalienė 

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000008



2005 metų prospektas-ataskaita 53 
 

  

VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

42. Valdymo organų nariai 

Pagal „Lietuvos telekomo“ įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų 
susirinkimas, Valdyba ir Generalinis direktorius. 

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi vykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo 
finansinių metų pabaigos. Bendrovės finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d.  

Septynių narių „Lietuvos telekomo“ valdybą dvejų metų kadencijai renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas. Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro 
trys Valdybos nariai. 

Bendrovė turi vidaus auditorių. Nepriklausomą išorės auditorių renka eilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 

AB „Lietuvos telekomas“ ir jos konsoliduojamų įmonių finansinės atskaitomybės už 2001 m., 
2002 m., 2003 m., 2004 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB 
„PricewaterhouseCoopers“ auditoriai. 

Valdyba (2005 m. gruodžio 31 d.) 

 

Erik Hallberg (g. 1956 m.) – 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“), 
Valdybos Atlyginimų komiteto narys. Nuo 2003 m. įmonės „TeliaSonera 
AB“ Baltijos šalių rinkos vadovas ir vyresnysis viceprezidentas. 
Išsilavinimas - mašinų statybos inžinierius (1976 m.). 1990–1994 m. - 
„Diners Club Sweden AB“ generalinis direktorius, 1994–1999 m. – 
„NETnet International SA“ generalinis direktorius ir Ryšių su visuomene 
vyresnysis viceprezidentas, 1999–2001 m. – „BA Telia Mobile“ rinkodaros 
ir pardavimų viceprezidentas, 2001–2002 m. - „BA Telia Mobile“ įmonės 
„Speedy Tomato“ prezidentas, 2002–2003 m. – laikinai einantis „TM 
Finland“ vadovo pareigas ir „BA Telia Mobile“ viceprezidentas bei 
„Partner Services Nordic“ skyriaus vadovas. Įmonės „AS Eesti Telekom“ 
(Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas, „Elion Enterprises AS“ (Estija) ir 
„AS EMT“ (Estija) stebėtojų tarybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons SIA“ 
(Latvija), „Amber Teleholding A/S“ (Danija), „Tilts Communications 
A/S“ (Danija), „Telia Lithuania AB“ (Švedija) ir „Confidence AB“ 
(Švedija) valdybų pirmininkas, „Amber Mobile Teleholding AB“ (Švedija), 
„Baltic Tele AB“ (Švedija), „Lattelekom SIA“ (Latvija), „Drutt 
Corporation“ (Švedija), „Paynova AB“ (Švedija) ir „Prevas AB“ (Švedija) 
valdybų narys. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos 
įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 

 

Gintautas Žintelis (g. 1943 m.) – Valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 
2004 m. liepos 27 d., 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, AB „Lietuvos telekomas“ 
valdybos ir generalinio direktoriaus patarėjas – konsultantas. 
AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
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Morgan Ekberg (g. 1945 m.) - 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“ verslo Norvegijoje, Danijoje ir Baltijos šalyse Tinklo ir 
technologijų bei Rinkodaros ir produktų vadovas. Įmonės „Lattelekom 
SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, 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 Hyyrynen (g. 1954 m.) – 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 
pirmininkas, 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. 

 

 

Tomas Lenke (g. 1958 m.) – Valdybos narys nuo 2005 m. balandžio 22 d. 
(išrinktas einamajai valdybos kadencijai, pasiūlė „Amber Teleholding 
A/S“), Valdybos Audito komiteto narys, įmonės „TeliaSonera AB“ 
Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono padalinio Tinklo valdymo 
vadovas. Įmonių „Eesti Telekom“ (Estija) ir „Latvijas Mobilais Telefons 
SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybų narys. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų 
neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 

 

 

Valdo Kalm (g. 1966 m.) – Valdybos narys nuo 2005 m. balandžio 22 d. 
(išrinktas einamajai valdybos kadencijai, pasiūlė „Amber Teleholding 
A/S“), įmonės „AS EMT“ (Estija) valdybos pirmininkas ir generalinis 
direktorius. Įmonės „Elion Enterprises AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. 
AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
 

 

 

Andrius Šukys (g. 1973 m.) – 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. Advokatų kontoros 
Lina Šikšniutė ir partneriai „LRF Juridiska Byran“ advokatas. AB 
„Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
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2006 m. pasibaigus 2004 m. balandžio 23 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos 
valdybos kadencijai, 2006 m. balandžio 24 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu 
akcininkai atšaukė visus valdybos narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, Tomas 
Lenke, Valdo Kalm, Gintautą Žintelį ir Andrių Šukį ir naujai valdybos kadencijai (dvejiems 
metams) išrinko Erik Hallberg, Gintautą Žintelį, Morgan Ekberg, Valdo Kalm ir Britą Hanberger, 
kuriuos pasiūlė „Amber Teleholding A/S“, bei Matti Hyyrynen ir Gert Tiivas, kuriuos per 
„Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. 
2006 m. balandžio 24 d. naujai išrinkti valdybos nariai: 

 

Brita Hanberger (g. 1972 m.) – Valdybos narė nuo 2006 m. balandžio 24 d. 
(išrinkta dvejų metų kadencijai, pasiūlė „Amber Teleholding A/S“). 
Įmonės „TeliaSonera AB“ Baltijos šalių verslo kontrolierė. AB „Lietuvos 
telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale 
nedalyvauja. 

 

 

Gert Tiivas (g. 1973 m.) – Valdybos narys nuo 2006 m. balandžio 24 d. 
(išrinktas dvejų metų kadencijai, per „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė 
„East Capital“). Investicijų fonde „East Capital“ atsakingas už Baltijos 
šalių biuro Taline steigimą bei vadovavimą. AB „Lietuvos telekomas“ 
akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 

Generalinis direktorius 

 

Arūnas Šikšta (g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina AB „Lietuvos 
telekomas“ generalinio direktoriaus pareigas. 1995 m. jis baigė Klaipėdos 
universiteto Gamtos mokslų fakultetą (vadybos specialisto kvalifikacija). 
1992-1993 m. dirbo Atviros Lietuvos Fondo programų koordinatoriumi. 
1993-1996 m. Lietuvos ir Olandijos UAB „Seceurtronics Technicom“ 
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 AB banko „Hansa-LTB“ valdybos pirmininko ir 
„Hansabank Group“ (Estija) valdybos nario pareigas. 2005 m. gruodžio 31 
d. buvo UAB „Lintel“ ir UAB „Voicecom“ valdybų pirmininkas, UAB 
„Comliet“ ir UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ valdybų narys. 
AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
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Technologijų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 

Darius Didžgalvis (g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina AB „Lietuvos 
telekomas“ Technologijų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojo pareigas. Jis turi radioelektronikos inžinieriaus diplomą (1993 
m.), telekomunikacijų inžinerijos magistro (2001 m.) ir tarptautinio verslo 
administravimo magistro (2003 m.) laipsnį. 1993 m. pradėjo dirbti AB 
„Lietuvos telekomas“ inžinieriumi Kretingoje. 1996–1998 m. dirbo 
„Lietuvos telekomo“ Klaipėdos filiale Techninių operacijų skyriaus 
vadovu, o 1998-1999 m. Tinklo operacijų departamento Vakarų regiono 
Techninio centro direktoriumi. 1999-2001 m. ėjo Tinklo departamento 
Operacijų sektoriaus bei Paslaugų diegimo sektoriaus direktoriaus 
pareigas. Nuo 2001 m. iki 2005 m. vasario buvo „Lietuvos telekomo“ 
didmeninės prekybos departamento direktorius. 2005 m. gruodžio 31 d. 
buvo UAB „Comliet“ valdybos pirmininkas, UAB „Voicecom“ ir UAB 
„Baltic Data Center“ valdybų narys. Turi 4669 AB „Lietuvos telekomas“ 
akcijas. Tai sudaro 0,0005 proc. akcinio kapitalo ir 0,0006 balsų. Kitų 
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 

Jan-Erik Elsérius (g. 1943 m.) nuo 2004 m. kovo 1 d. eina AB „Lietuvos 
telekomas“ Finansų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojo bei Iždo ir ryšių su investuotojais skyriaus vadovo pareigas. 
Jis 1967 m. 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 m. liepą paskirtas ,,Telelarm AB“ finansų 
direktoriumi, ėjo įvairias vadovaujamas pareigas iki 1997 m. 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. iki 2004 m. 
kovo 1 d. ėjo AB „Lietuvos telekomas“ Finansų departamento direktoriaus 
ir vyriausiojo finansininko pareigas. 2005 m. gruodžio 31 d. buvo UAB 
„Comliet“, UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“, UAB „Lintel“, 
UAB „Voicecom“, UAB „Baltic Data Center“ ir VšĮ „Lietuvos telekomo“ 
sporto klubo valdybų narys. Turi 90 000 AB „Lietuvos telekomas“ akcijų. 
Tai sudaro 0,011 proc. įstatinio kapitalo ir 0,0116 proc. balsų. Kitų Lietuvos 
įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

Romualdas Degutis (gim. 1961 m.) iki 2005 m. vasario 2 d. ėjo Technologijų tarnybos vadovo ir 
generalinio direktoriaus pareigas. Jis 1984 m baigė Kauno technologijos universitetą ir įgijo 
elektros ryšių inžinieriaus specialybę. Bendrovėje dirbo nuo 1984 metų. 1993 m. buvo paskirtas 
AB „Lietuvos telekomas“ Klaipėdos filialo direktoriumi. Nuo 1999 m. birželio 1 d. iki 2003 m. 
liepos 1 d. ėjo AB „Lietuvos telekomas“ vykdančiojo viceprezidento pareigas. Nuo 2003 m. liepos 
1 d. iki 2004 m. kovo 1 d. jis ėjo Bendrovės vykdančiojo direktoriaus ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojo pareigas, nuo 2004 m. kovo 1 d. – AB „Lietuvos telekomas“ Technologijų tarnybos 
vadovo ir generalinio direktoriaus pareigas. 

Stefan Albertsson (g. 1963 m.) iki 2005 m. spalio 31 d. ėjo AB „Lietuvos telekomas“ Rinkodaros 
tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Jis turi verslo administravimo 
ir ekonomikos bakalauro laipsnį ir mechaninės inžinerijos magistro laipsnį (1990 m.). 1990-1996 
m. dirbo įvairiose pareigose įmonėje „Telia AB“ (Švedija), 1996-1999 m. vadovavo įvairiems 
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įmonės „Netia Telekom“ (Lenkija) padaliniams, 1999-2001 m. buvo įmonės „Eircom“ (Airija) 
pokyčių valdymo direktoriumi. 2001 m. rugpjūtį grįžo į „Netia Telekom“ ir iki 2003 m. rugsėjo ėjo 
Rinkodaros viceprezidento pareigas. Nuo 2003 m. lapkričio 3 d. iki 2004 m. kovo 1 d. jis ėjo AB 
„Lietuvos telekomas“ rinkodaros direktoriaus pareigas, o nuo 2004 m. kovo 1 d. – Rinkodaros 
tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

2006 m. vasario 8 d. Bendrovės valdyba patvirtino naują AB „Lietuvos telekomas“ valdymo 
struktūrą, kuri įsigaliojo nuo 2006 m. kovo 1 d. Bendrovėje buvo įsteigta nauja Pardavimų 
tarnyba, į kurią iš Rinkodaros tarnybos buvo perkelti Privačių klientų, Verslo klientų ir Prekybos 
su operatoriais departamentai, o Rinkodaros tarnyboje buvo įsteigti trys nauji departamentai: 
Paslaugų plėtros, Rinkos segmentų ir Reklamos. Taip pat įkurtas naujas Informacinių 
technologijų verslo plėtros skyrius, pavaldus generaliniam direktoriui. 

Pardavimų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 

Darius Gudačiauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina AB 
„Lietuvos telekomas“ Pardavimų tarnybos vadovo ir generalinio 
direktoriaus pavaduotojo pareigas. Jis turi Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto verslo administravimo bakalauro (1997 m.), verslo 
administravimo magistro (1999 m.) ir socialinių mokslų daktaro (2004 m.) 
laipsnį. 1999-2001 m. dirbo įmonės „McDonald‘s Baltics“ Baltijos šalių 
rinkodaros vadovu (koordinatoriumi) bei įmonės „Philip Morris Baltics“ 
prekės ženklo vadovu, 2001-2004 m. dirbo AB bankas „Hansabankas“ 
Rinkodaros ir ryšių su visuomene departamento direktoriumi, nuo 2004 
m. vasario iki 2006 m. vasario ėjo AB „Lietuvos draudimas“ Pardavimų 
direktoriaus ir Valdybos nario pareigas. 2006 m. kovo 31 d. buvo UAB 
„Lintel“ valdybos pirmininkas. Turi 13 719 AB „Lietuvos telekomas“ 
akcijų. Tai sudaro 0,0017 proc. akcinio kapitalo ir 0,0018 balsų. Kitų 
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

Rinkodaros tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 

Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina AB „Lietuvos 
telekomas“ Rinkodaros tarnybos ir generalinio direktoriaus pavaduotojo 
pareigas. Jis turi Vilniaus universiteto Ekonometrikos bakalauro (1993 m.), 
Tarptautinės verslo mokyklos Budapešte kandidato į verslo 
administravimo magistrus (1995 m.), Emory universiteto (Atlanta, JAV) 
verslo administravimo magistro (1996 m.) laipsnį. 1996-1998 m. dirbo UAB 
„Lintel“ Rinkodaros direktoriumi, 1998 m. sausį-spalį AB „Lietuvos 
telekomas“ Rinkodaros direktoriaus pavaduotoju, nuo 1998 m. lapkričio 
iki 2001 m. spalio dirbo UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ 
Rinkodaros ir produktų plėtros direktoriumi, nuo 2001 m. lapkričio iki 
2002 m. birželio ėjo AB „Lietuvos telekomas“ Balso sektoriaus direktoriaus 
pareigas. 2002 m. liepą paliko Bendrovę ir metus dirbo įmonės „Oracle 
East Central Europe Limited“ Vilniaus filialo vadovu, o 2003 m. liepą 
sugrįžo į „Lietuvos telekomą“ ir ėjo Rinkodaros direktoriaus pavaduotojo, 
Pardavimų departamento bei Rinkodaros departamento direktoriaus 
pareigas. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių 
veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 

AB „Lietuvos telekomas“ neturi informacijos apie valdymo organų narių teistumą už 
nusikaltimus, susijusius su nuosavybe, ūkininkavimu, finansais. 
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43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams 

43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų 
atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir 
vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui  

 Atlyginimas 
(Lt) 

2004 metų. 
tantjemos (Lt) 

2004 m. 
dividendai (Lt) Iš viso (Lt) 

Vidutiniškai vienam AB „Lietuvos 
telekomas“ valdybos nariui* 60 640 54 000 -- 114 640 

Bendrai visiems AB „Lietuvos 
telekomas“ valdybos nariams* 424 480 378 000 -- 802 480 

Vidutiniškai vienam AB „Lietuvos 
telekomas“ administracijos nariui** 817 528 -- 3 077 820 605 

Bendrai visiems AB „Lietuvos 
telekomas“ administracijos nariams** 3 270 112 -- 12 308 3 282 420 

PASTABOS: 
* Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai.  
** 2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ administracijos nariais buvo Bendrovės generalinis direktorius ir 3 
tarnybų vadovai - generalinio direktoriaus pavaduotojai.  
 
Visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų susirinkimas, įvykęs 2006 m. balandžio 24 d., 
nutarė 2005 m. tantjemoms skirti 378 tūkst. litų (2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybą 
sudarė 7 valdybos nariai). Tantjemos bus išmokėtos 2006 m. antrąjį ketvirtį. 

43.2. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams 
per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų 
iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame 
kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų 

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

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos 
paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų 
prievolių įvykdymas 

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

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 

------------------------------ 
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VII. NAUJAUSI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS 
PERSPEKTYVOS 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje 

2006 m. sausio 3 d. Bendrovė pranešė, kad 2005 m. gruodžio 29 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymu ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ kartu su susijusiais juridiniais 
asmenimis: UAB „Comliet“, UAB „Comliet sprendimai“, UAB „Baltic Data Center“, UAB 
„Lietuvos telekomo verslo sprendimai“, UAB „Omnitel“, UAB „Lintel“, UAB „Verslo portalas“, 
UAB „Voicecom“ ir VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas yra prižintas turinčių didelę įtaką 
skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotojoje vietoje, 
rinkoje. Ryšių reguliavimo tarnyba leido antrinei AB „Lietuvos telekomas“ įmonei UAB 
„Comliet“ perleisti kitai antrinei AB „Lietuvos telekomas“ įmonei UAB „Voicecom“ teisę naudoti 
radijo dažnius (kanalus) iš 452,9875-457,4875 MHz ir 462,9875-467,4875 MHz radijo dažnių juostų, 
teikti judriojo analoginio korinio radijo ryšio paslaugas, statyti ir eksploatuoti judriojo analoginio 
korinio (europinio NMT standarto) radijo ryšio nacionalinį tinklą, dirbantį 450 MHz radijo dažnių 
juostoje. 
2006 m. sausio 3 d. Bendrovė pranešė, kad 2005 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos telekomas“ 
antrinė įmonė UAB „Comliet“ tretiesiems asmenims pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp 
AS“ akcijų. 2005 m. lapkričio 22 d. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl „Telegrupp AS“ 
akcijų pardavimo. 2002 m. liepos 4 d. UAB „Comliet“ kartu su Estijos įmone „Merko Ehitus Ltd.“ 
įsigijo visas „Telegrupp AS“ akcijas. UAB „Comliet“ priklausė 55 proc., o „Merko Ehitus Ltd.“ – 
45 proc. įmonės „Telegrupp AS“ akcijų. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 2005 m. lapkričio 
23 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
2006 m. vasario 1 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ iš savo antrinės įmonės 
UAB „Comliet“ įsigijo 95 proc., o iš UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet sprendimai“ 5 
proc. OOO „Comliet-Kaliningrad“ akcijų. Dabar visas Rusijos Federacijos įmonės OOO „Comliet-
Kaliningrad“ akcijas valdo AB „Lietuvos telekomas“. 
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino „Lietuvos telekomo” įmonių 
grupės auditorių netikrintas, preliminarias 2005 m. finansines ataskaitas, parengtas pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Palyginti su 2004 m. pajamomis – 721 mln. 
litų, 2005 metais bendros pajamos padidėjo 1,2 proc. arba beveik 9 mln. litų ir sudarė 730 mln. 
litų. 2005 m. bendros veiklos sąnaudos, palyginti su 2004 m. sąnaudomis – 393 mln. litų, sumažėjo 
1,6 proc. ir sudarė 387 mln. litų. 2005 m. pelno, neišskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo 
ir amortizacijos (EBITDA), padaugėjo 5,2 proc. – iki 353 mln. litų (prieš metus buvo 336 mln. litų), 
o EBITDA marža siekė 48.4 proc. (2004 m. – 46.6 proc.). 2005 m. pelnas, neišskaičiavus pelno 
mokesčio, buvo 109 mln. litų (2004 m. – 41 mln. litų), o grynasis laikotarpio pelnas, palyginti su 
praėjusių metų grynuoju pelnu – 34 mln. litų, padidėjo 2,5 karto ir sudarė 84 mln. litų. 2005 m. 
pinigų srautas iš įprastinės veiklos buvo 340 mln. litų (2004 m. - 276 mln. litų). Nors buvo 
išmokėti dividendai (101 mln. litų) ir investuota į finansinius instrumentus (124 mln. litų), pinigų 
ir jų ekvivalentų padaugėjo 61 mln. litų. 
2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nutarė: (1) Parduoti „Eltel Group 
Corporation“ 2 000 paprastųjų vardinių UAB „Comliet“ 5 000 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 
100 proc. įmonės kapitalo. Į šį sandorį įeina ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet 
sprendimai“ pardavimas. Sutartis dėl UAB „Comliet“ akcijų pardavimo buvo pasirašyta 2005 m. 
gruodžio 22 d. Sandorį planuojama užbaigti 2006 m. vasarį. (2) Statyti naują Bendrovės buveinės 
pastatą Vilniuje, Lvovo g.21a. (3) Patvirtinti naują AB „Lietuvos telekomas“ valdymo struktūrą, 
kuri įsigalios nuo 2006 m. kovo 1 d. Bendrovėje bus įsteigta nauja Pardavimų tarnyba, į kurią iš 
dabartinės Rinkodaros tarnybos bus perkelti Privačių klientų, Verslo klientų ir Prekybos su 
operatoriais departamentai, o Rinkodaros tarnyboje bus įsteigti trys nauji departamentai: 
Paslaugų plėtros, Rinkos segmentų ir Reklamos. Taip pat bus kuriamas naujas Informacinių 
technologijų verslo plėtros skyrius, pavaldus generaliniam direktoriui. 
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2006 m. vasario 13 d. Bendrovė pranešė, kad nuo 2006 m. kovo 1 d. naujuoju Rinkodaros tarnybos 
vadovu ir bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoju paskirtas Nerijus Ivanauskas. Nuo 
1998 metų „ Lietuvos telekome“ dirbantis 35 m. Nerijus Ivanauskas šiuo metu eina Rinkodaros 
departamento direktoriaus pareigas. Rinkodaros tarnybos vadovui yra pavaldūs Paslaugų 
plėtros, Rinkos segmentų ir Reklamos departamentai. Nuo 2006 m. kovo 1 d. Pardavimų tarnybos 
vadovu ir bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoju paskirtas Darius Gudačiauskas. 30 m. 
ekonomikos mokslų daktaras pastaruoju metu dirbo AB „ Lietuvos draudimas“ Pardavimų 
direktoriumi, taip pat ėjo ir valdybos nario pareigas. Pardavimų tarnybos vadovui yra pavaldūs 
Privačių klientų, Verslo klientų ir Prekybos su operatoriais departamentai. 
2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos telekomas“ vykdydamas 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos 
Respublikos Konkurencijos tarybos įpareigojimą ir gavęs Konkurencijos tarybos pritarimą pirkėjo 
kandidatūrai pasirašė sutartį dėl visų UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių 
akademija“ akcijų pardavimo „AS Martinson Trigon“. 2005 m. lapkritį „Lietuvos telekomas“ 
įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 
akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos šalių telekomų sandoryje dėl „AS MicroLink“ įmonių grupės 
įsigijimo. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 2006 m. sausio 18 d. ir 2006 m. vasario 9 d. 
konfidencialių pranešimų apie esminius įvykius turinį. 
2006 m. vasario 28 d. AB „Lietuvos telekomas“ pardavė 2 000 paprastųjų vardinių UAB 
„Comliet“ 5 000 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės kapitalo, Suomijos įmonei 
„Eltel Group Corporation“. Į šį sandorį įeina ir UAB „Comliet“ antrinės įmonės UAB „Comliet 
sprendimai“ pardavimas. Sutartis dėl UAB „Comliet“ akcijų pardavimo buvo pasirašyta 2005 m. 
gruodžio 22 d. UAB „Comliet“ teikia telekomunikacijų ir pastatų inžinerinių sistemų 
projektavimo, diegimo ir statybos paslaugas. 
2006 m. kovo 2 d. AB „Lietuvos telekomas“ pardavė 14 000 paprastųjų vardinių UAB „MicroLink 
Lietuva“ 50 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės kapitalo, ir 1100 paprastųjų 
vardinių UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 100 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. 
įmonės kapitalo, Estijos įmonei „AS Martinson Trigon“. 2006 m. vasario 20 d. AB „Lietuvos 
telekomas“ vykdydamas 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 
įpareigojimą ir gavęs Konkurencijos tarybos pritarimą pirkėjo kandidatūrai pasirašė sutartį dėl 
visų UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų pardavimo „AS 
Martinson Trigon“. 2005 m. lapkritį „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink 
Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų dalyvaudamas trijų Baltijos 
šalių telekomų sandoryje dėl „AS MicroLink“ įmonių grupės įsigijimo. 
2006 m. kovo 6 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydama panaikinti 2005 m. gruodžio 29 d. Ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymą „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, įskaitant su juo susijusius 
juridinius asmenis, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ 
viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotojoje vietoje, rinkoje“ ir įsakymą „Dėl 
skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose 
fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“. AB „Lietuvos telekomas“ taip pat kreipėsi į teismą, 
prašydama panaikinti 2006 m. sausio 18 d. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl 
ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, įskaitant su juo susijusius juridinius asmenis, turinčio 
didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ ir 2006 m. sausio 18 d. įsakymo „Dėl 
didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos apibrėžimo“ 2 punktą. Teismas skundą priėmė ir 
2006 m. vasario 24 d. nutartimi patenkino Bendrovės prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemonę – sustabdyti skundžiamų įsakymų galiojimą iki bylos išnagrinėjimo teisme. 2006 m. 
vasario 20 d. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymais AB „Lietuvos telekomas“ ir su 
juo susiję juridiniai asmenys yra pripažintas turinčiu didelę įtaką nacionalinio ir tarptautinio 
tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkoje. 
2006 m. kovo 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nusprendė sušaukti eilinį visuotinį AB 
„Lietuvos telekomas“ akcininkų susirinkimą 2006 m. balandžio 24 d. Susirinkimo apskaitos diena 
– 2006 m. balandžio 13 d. Valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2005 m. AB „Lietuvos 
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telekomas“ įmonių grupės finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais į bendras pajamas 
yra įtrauktos finansinių investicijų palūkanų pajamos, todėl bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupės 2005 m. pajamos sudarė 733 495 tūkst. litų (212 435 tūkst. eurų) (2004 m. – 722 978 tūkst. 
litų (209 389 tūkst. eurų). Taip pat vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais pakeistas 
Bendrovės (motinės įmonės) antrinių ir asocijuotų įmonių apskaitos būdas: vietoj nuosavybės 
metodo taikoma įsigijimo savikaina. Dėl to buvo perskaičiuotos 2004 m. Bendrovės (motininės 
įmonės) finansinės ataskaitos (nepaskirstytas pelnas sumažėjo 215 558 tūkst. litų (62 430 tūkst. 
eurų)). Tačiau dėl šių pakeitimo ataskaitinių laikotarpių „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės 
rezultatas nepasikeitė: 2005 m. laikotarpio pelnas sudarė 84 073 tūkst. litų (24 349 tūkst. eurų), o 
2004 m. laikotarpio pelnas buvo 33 642 tūkst. litų (9 743 tūkst. eurų). Valdyba visuotiniam 
akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 124 291 tūkst. litų (35 997 
tūkst. eurų) 2005 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,16 lito (0,046 euro) dividendų vienai akcijai. 
Valdyba patvirtino 2005 metų Bendrovės veiklos ataskaitą. Valdyba išrinko Bendrovės 
auditoriumi dvejiems metams UAB „Pricewaterhouse Coopers“ Bendrovės 2006 m. ir 2007 m. 
finansinės atskaitomybės auditui bei 2006 m. ir 2007 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui 
atlikti. 
2006 m. kovo 16 d. Bendrovė pranešė, kad 2006 m. balandžio 24 d. 13.00 val. Vilniuje, Savanorių 
pr. 28, „Lietuvos telekomo“ buveinės 157 salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB „Lietuvos 
telekomas“ (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų 
susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.45 val.  Susirinkimas šaukiamas Bendrovės 
valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2006 m. kovo 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 13 d. Siūloma tokia 
susirinkimo darbotvarkė: 1) Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2) Bendrovės 2005 m. veiklos 
ataskaitos tvirtinimas. 3) Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. 4) 
2005 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 5) Bendrovės auditoriaus rinkimai. 6) Bendrovės įstatų 
keitimas. 7) Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 8) Bendrovės valdybos narių rinkimai. 
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų 
susirinkimo apskaitos dienos (2006 m. balandžio 13 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 2006 
m. balandžio 14 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. Informacija teikiama tel. (8~5) 
236 78 78. 
2006 m. kovo 30 d. Bendrovė pranešė, kad 2006 m. kovo 28 d. iš Juridinių asmenų registro 
išregistruota UAB „Verslo portalas“, kuri nuo 2004 m. kovo 18 d. vadovaujantis 2004 m. vasario 
24 d. UAB „Verslo portalas“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu buvo įregistruota kaip 
likviduojama įmonė. 2001 m. rugpjūtį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 30 proc. UAB „Verslo 
portalas“ akcijų iš UAB „Verslo žinios“. Įmonė verslo klientams teikė verslo interneto vartų 
verslas.com paslaugas. 
2006 m. kovo 30 d. Bendrovė pranešė, kad vadovaudamasi 2006 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos 
telekomas“ valdybos nutarimu, AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl 40 proc. UAB 
„Baltic Data Center“ akcijų įsigijimo iš „TietoEnator Oyj“ bei sutartį dėl 26 proc. UAB 
„TietoEnator Consulting“ akcijų, kurios priklauso „Lietuvos telekomui“, pardavimo „TietoEnator 
Oyj“. Šiuo metu AB „Lietuvos telekomas“ turi 60 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų. 
Sandorius planuojama baigti 2006 m. balandį. 2001 m. pabaigoje „Lietuvos telekomo“ 
Informacinių sistemų departamento pagrindu buvo įsteigta antrinė įmonė, kuri teikia 
informacijos technologijų infrastruktūros valdymo paslaugas. Pradžioje įmonė vadinosi Baltijos 
informacinių duomenų valdymo centru, o nuo 2004 m. liepos – UAB „Baltic Data Center“. 2002 
m. gegužę „Lietuvos telekomas“ pardavė 40 proc. šios įmonės akcijų didžiausiai Šiaurės šalių IT 
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paslaugų įmonei „TietoEnator Oyj“ bei 74 proc. kitos 2002 m. kovą įsteigtos antrinės įmonės, kuri 
tuomet vadinosi Baltijos telekomunikacijų konsultaciniu centru, o nuo 2003 m. sausio – UAB 
„TietoEnator Consulting“, akcijų. UAB „TietoEnator Consulting“ teikia su informacijos 
technologijomis susijusias konsultavimo paslaugas. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 2006 m. 
vasario 9 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
2006 m. balandžio 7 d. baigtas sandoris dėl likusių 40 proc. UAB „Baltic Data Center“ akcijų 
įsigijimo iš „TietoEnator Oyj“ bei 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų pardavimo 
„TietoEnator Oyj“. Dabar AB „Lietuvos telekomas“ turi 100 proc. UAB „Baltic Data Center“, o 
„TietoEnator Oyj“ - 100 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijų. Sutartys dėl akcijų 
pirkimo/pardavimo pasirašytos 2006 m. kovo 29 d.  
2006 m. balandžio 12 d. Bendrovė pranešė, kad Remiantis AB „Lietuvos telekomas“ (toliau - 
Bendrovė) 2006 m. kovo 16 d. valdybos sprendimu dėl eilinio visuotinio AB „Lietuvos 
telekomas“ (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų 
susirinkimo sušaukimo 2006 m. balandžio 24 d. 13.00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 28, „Lietuvos 
telekomo“ buveinės 157 salėje ir vadovaujantis 2006 m. balandžio 6 d. Bendrovės valdybos 
sprendimu papildyti akcininkų susirinkimo darbotvarkę nauju klausimu „Dėl AB „Lietuvos 
telekomas“ pavadinimo pakeitimo“, siūloma tokia papildyta susirinkimo darbotvarkė: 1) 
Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2) Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 3) 
Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. 4) 2005 m. Bendrovės pelno 
paskirstymas. 5) Bendrovės auditoriaus rinkimai. 6) Dėl AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimo 
pakeitimo. 7) Bendrovės įstatų keitimas. 8) Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 9) Bendrovės 
valdybos narių rinkimai. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 
13 d. Informacija teikiama tel. (8~5) 236 78 78. 

2006 m. balandžio 12 d. Bendrovė pranešė apie AB „Lietuvos telekomas“ (toliau vadinama 
„Bendrove“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. balandžio 24 d., 
darbotvarkė ir nutarimų projektus, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: (1) Bendrovės 
auditoriaus pranešimas. Išklausyta. (2) Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
Nutarimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2005 m. veiklos ataskaitą, kuri buvo patikrinta 
Bendrovės auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“. (3) Bendrovės metinės finansinės 
atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. Nutarimo projektas: Patvirtinti audituotus 2005 m. 
Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus. (4) 2005 m. Bendrovės pelno paskirstymas. Nutarimo 
projektas: 2005 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų 
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Valdyba visuotiniam akcininkų 
susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 124 291 tūkst. litų (35 997 tūkst. 
eurų) 2005 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,16 lito (0,046 euro) dividendų vienai akcijai. (5) 
Bendrovės auditoriaus rinkimai. Nutarimo projektas: 1) Išrinkti Bendrovės audito įmone 
dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės 2006 ir 2007 m. finansinės 
atskaitomybės auditui bei 2006  ir 2007 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti. 2) 
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už 
paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 460 000 (keturi šimtai 
šešiasdešimt tūkstančių) litų be PVM už dviejų finansinių metų Bendrovės finansinės 
atskaitomybės auditą bei Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimą (t.y. po 230 000 (du šimtus 
trisdešimt tūkstančių) litų be PVM už vienerius metus). (6) Dėl AB „Lietuvos telekomas“ 
pavadinimo pakeitimo. Nutarimo projektas: Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš akcinė 
bendrovė „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB. (7) Bendrovės įstatų pakeitimas. Nutarimo 
projektas: 1) Pakeisti įstatuose nurodytą Bendrovės pavadinimą akcinė bendrovė „Lietuvos 
telekomas“ į TEO LT, AB, atitinkamai pakoreguojant įstatų tekstą kartu nurodant, kad 
Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. 2) Pakeisti Bendrovės įstatų 9.4 straipsnio 7 e) 
punktą išbraukiant žodžius „ir normatyvų“ ir išdėstyti šį punktą taip: „e) sprendimus dėl 
Bendrovėje taikomo materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos 
skaičiavimo metodų“. 3) Papildyti Bendrovės įstatų 10.4 straipsnį nauju 13-tu punktu ir 
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išdėstyti jį taip: „13) nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo 
normatyvus“. 4) Pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai su šio nutarimo 1, 2 ir 3 punktuose 
nurodytais pakeitimais. 5) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Bendrovės vardu pasirašyti 
patvirtintą naują įstatų redakciją ir įpareigoti generalinį direktorių savo nuožiūra pavesti 
Bendrovės atsakingam darbuotojui juos įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose 
nustatytą tvarką. (8) Bendrovės valdybos narių atšaukimas. Nutarimo projektas: Atšaukti iš 
Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, 
Tomas Lenke, Valdo Kalm, Gintautą Žintelį ir Andrių Šukį. (9) Bendrovės valdybos narių 
rinkimai. Nutarimo projektas: Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems 
metams) išrinkti: 1) _________________, kurį pasiūlė __________________, 2) 
_________________, kurį pasiūlė __________________, 3) _________________, kurį pasiūlė 
__________________, 4) _________________, kurį pasiūlė __________________, 5) 
_________________, kurį pasiūlė __________________, 6) _________________, kurį pasiūlė 
__________________, 7) _________________, kurį pasiūlė __________________. „Amber 
Teleholding A/S“ kaip AB „Lietuvos telekomas“ akcininkas siūlo visuotiniam akcininkų 
susirinkimui, kuris vyks 2006 m. balandžio 24 d., į AB „Lietuvos telekomas“ valdybą rinkti 
šiuos kandidatus: 1) p. Erik Hallberg, 2) p. Gintautą Žintelį, 3) p. Morgan Ekberg, 4) p. Valdo 
Kalm, 5) p. Brita Hanberger, 6) p. Matti Hyyrynen, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė 
„East Capital“, 7) p. Gert Tiivas, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. Šiuo 
pranešimu Bendrovė atskleidė 2006 m. balandžio 6 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį 
įvykį turinį. 

2006 m. balandžio 20 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino AB „Lietuvos telekomas“ 
įmonių grupės 2006 m. pirmojo ketvirčio auditorių netikrintą finansinę atskaitomybę, 
parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Palyginti su 2005 m. 
pirmojo ketvirčio pajamomis – 177 mln. litų, 2006 m. pirmojo ketvirčio pajamos padidėjo 2,1 
proc. ir sudarė 180 mln. litų. 2006 m. sausio – kovo mėnesių „Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupės sąnaudos buvo nedaug mažesnės nei prieš metus ir sudarė 89 mln. litų. Trijų šių metų 
mėnesių pelnas, neatskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), 
padidėjo 5,3 proc. – iki 94 mln. litų (prieš metus buvo 89 mln. litų), o EBITDA marža siekė 52 
proc. (2005 m. – 50,4 proc.). 2006 m. pirmojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, 
palyginti su praėjusių metų pirmojo ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, - 22 mln. 
litų, buvo 78 proc. didesnis ir sudarė 40 mln. litų. 2006 m. pirmų trijų mėnesių laikotarpio 
pelnas (įskaičiavus mažumos dalį ir nutrauktos veiklos pelną) buvo 32 mln. litų, t.y. 85 proc. 
didesnis nei 2005 m., kai trijų mėnesių laikotarpio pelnas buvo 17 mln. litų. 2005 m. pirmąjį 
ketvirtį ilgalaikės investicijos sudarė 11 mln. litų (2005 m. – 15 mln. litų). Per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius pinigai ir jų ekvivalentai padidėjo 52 mln. litų (2005 m. – 65 mln. litų). 

2006 m. balandžio 24 d. Bendrovė pranešė, kad eilinis visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ 
akcininkų susirinkimas, įvykęs 2006 m. balandžio 24 d. nutarė: (1) Patvirtinti Bendrovės 2005 
m. veiklos ataskaitą, kuri buvo patikrinta Bendrovės auditoriaus UAB 
„PricewaterhouseCoopers“. (2) Patvirtinti audituotus 2005 m. Bendrovės metinės finansinės 
atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus. (3) 2005 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų 
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 
168 485 948 litų (48 796 903 eurų) skirti 124 290 803 litus (35 997 105 eurus) 2005 m. 
dividendams išmokėti, t.y. 0,16 lito (0,046 euro) dividendų vienai akcijai. 2005 m. tantjemoms 
valdybos nariams skirti 378 000 litų (109,476 eurus). (4) Išrinkti Bendrovės audito įmone 
dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės 2006 ir 2007 m. finansinės 
atskaitomybės auditui bei 2006 ir 2007 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti. (5) 
Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB. (6) 
Pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai. (7) Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos 
narius: Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Matti Hyyrynen, Tomas Lenke, Valdo Kalm, Gintautą 
Žintelį ir Andrių Šukį. (8) Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) 
išrinkti: Erik Hallberg, Gintautą Žintelį, Morgan Ekberg, Valdo Kalm ir Britą Hanberger, 
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kuriuos pasiūlė „Amber Teleholding A/S“, bei Matti Hyyrynen ir Gert Tiivas, kuriuos per 
„Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“. 

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

2005 m. vasario 1 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ Technologijų tarnybos 
vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo Romualdo Degučio siūlymu nuo 2005 m. vasario 
2 d. nutraukiama jo darbo sutartis su Bendrove šalių susitarimu. 
2005 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nutarė nuo 2005 m. vasario 9 d.  
AB „Lietuvos telekomas“ Technologijų tarnybos vadovu ir generalinio direktoriaus pavaduotoju 
paskirti Darių Didžgalvį. Valdyba naujai kadencijai Atlyginimų komiteto nariais patvirtino šiuos 
AB „Lietuvos telekomas“ valdybos narius: Gintautą Žintelį, Morganą Ekbergą ir Andrių Šukį. 
2005 m. vasario 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino AB „Lietuvos telekomas“ 
įmonių grupės auditorių netikrintos 2004 metų finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2004 metų bendros pajamos, palyginti su 2003 
metų pajamomis – 812 mln. litų, sumažėjo 10,1 proc. iki 730 mln. litų. 2004 m. bendrų veiklos 
sąnaudų, palyginti su praėjusių metų veiklos sąnaudomis – 426 mln. litų, sumažėjo 7,4 proc. – iki 
394 mln. litų.  2004 m. 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 2004 m. 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. 
2005 m. kovo 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nusprendė sušaukti eilinį visuotinį  
AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų susirinkimą 2005 m. balandžio 22 d. Susirinkimo apskaitos 
diena – 2005 m. balandžio 15 d. Valdyba patvirtino auditorių patikrintas 2004 m. AB „Lietuvos 
telekomas“ įmonių grupės finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės ir Lietuvos verslo apskaitos standartus. Bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupės 2004 m. pajamos sudarė 721 039 tūkst. litų (2003 m. – 808 200 tūkst. litų). Vadovaujantis 
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pakeitimais iš 2004 m. ir 2003 m. bendrų pajamų 
(ir/arba sąnaudų) išskaičiuotos pajamos (ir/arba nuostolis), gautas už parduotą ilgalaikį 
materialų turtą, pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašytos į naują atskirą pelno (nuostolio), gauto už 
parduotą ilgalaikį materialų turtą, eilutę. Dėl šio pakeitimo ataskaitinių laikotarpių rezultatas 
nepasikeitė: 2004 m. grynasis pelnas sudarė 32 190 tūkst. litų, o 2003 m. grynasis nuostolis buvo 
36 095 tūkst. litų. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino 
pelno skirti 100 986 tūkst. litų 2004 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,13 lito dividendų vienai 
akcijai. Valdyba patvirtino naują AB „Lietuvos telekomas“ organizacinę struktūrą. Nuo 2005 m. 
gegužės 1 d. vietoj Pardavimų departamento bus Privačių klientų departamentas ir Verslo klientų 
departamentas. Verslo klientų departamentas taip pat vykdys veiklą, kurią šiuo metu „Lietuvos 
telekomo“ vardu vykdo UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“. 
2005 m. kovo 18 d. Bendrovė informavo, kad 2005 m. balandžio 22 d. 15.00 val. Vilniuje, 
Savanorių pr. 28, „Lietuvos telekomo“ buveinės 157 salėje šaukiamas eilinis visuotinis  
AB „Lietuvos telekomas“ (kodas 121215434, 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 2005 m. kovo 18 d. Bendrovės valdybos 
sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2005 m. balandžio 15 d.  Siūloma 
tokia susirinkimo darbotvarkė: (1) Bendrovės auditoriaus pranešimas; (2) Bendrovės 2004 m. 
veiklos ataskaitos tvirtinimas; (3) Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų 
tvirtinimas; (4) 2004 m. Bendrovės pelno paskirstymas; (5) Bendrovės valdybos nario rinkimai. 
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų 
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susirinkimo apskaitos dienos (2005 m. balandžio 15 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  
2005 m. balandžio 12 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. 
2005 m. kovo 30 d. Bendrovė informavo, kad nuo 2005 m. balandžio 21 d. atsistatydina AB 
„Lietuvos telekomas“ valdybos narys Timo Virtanenas. Timo Virtanenas buvo Bendrovės 
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. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturėjo. 
2005 m. balandžio 7 d. Bendrovė informavo, kad nuo 2005 m. balandžio 21 d. atsistatydina AB 
„Lietuvos telekomas“ valdybos narys Kennetas Radne (Kennet Rådne). Kennetas Radne (g. 1957 
m.) buvo 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“ vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už „TeliaSonera AB“ įmonių grupės 
produktus ir paslaugas. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturėjo. 
2005 m. balandžio 8 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba nutarė patikslinti 2005 m. balandžio 22 
d. 15.00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 28, „Lietuvos telekomo“ buveinės 157 salėje šaukiamo eilinio 
visuotinio AB „Lietuvos telekomas“ (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Savanorių pr. 28, 
Vilnius) akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūloma tokia patikslinta susirinkimo darbotvarkė: 
(1) Bendrovės auditoriaus pranešimas; (2) Bendrovės 2004 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas; (3) 
Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas; (4) 2004 m. Bendrovės 
pelno paskirstymas; (5) Bendrovės valdybos narių rinkimai. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės 
valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2005 m. kovo 18 d. Bendrovės valdybos sprendimu. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2005 m. balandžio 15 d. „Amber Teleholding 
A/S“ (turi 60 proc. Bendrovės akcijų) naujais AB „Lietuvos telekomas“ valdybos nariais 
einamajai valdybos kadencijai siūlo rinkti Tomą Lenkę (Tomas Lenke) ir Valdo Kalmą (Valdo 
Kalm). Tomas Lenkė (g. 1958) yra bendrovės „TeliaSonera AB“ Norvegijos, Danijos ir Baltijos 
šalių padalinio Tinklo valdymo vadovas. Valdo Kalmas (g. 1966 m.) yra bendrovės „AS EMT“ 
(Estija) generalinis direktorius. 
2005 m. balandžio 19 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB 
„Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 2005 m. pirmojo ketvirčio finansines ataskaitas, parengtas 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Palyginti su 2004 m. pirmojo ketvirčio 
pajamomis – 184 mln. litų, 2005 m. pirmojo ketvirčio pajamos sumažėjo 3,8 proc. ir sudarė 177 
mln. litų. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės sąnaudos, palyginti su praėjusių metų pirmojo 
ketvirčio veiklos sąnaudomis – 99 mln. litų, sumažėjo 10,3 proc. ir sudarė 89 mln. litų. Trijų šių 
metų mėnesių pelnas, neatskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos 
(EBITDA), padidėjo 3,9 proc. – iki 89 mln. litų (prieš metus buvo 86 mln. litų), o EBITDA marža 
siekė 50,3 proc. (2004 m. – 46,6 proc.). 2005 m. pirmojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno 
mokesčio, palyginti su praėjusių metų pirmojo ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio, - 
5,6 mln. litų, buvo beveik 4 kartus didesnis ir sudarė 22 mln. litų. 2005 m. pirmų trijų mėnesių 
laikotarpio pelnas (įskaičiavus mažumos dalį) buvo 17 mln. litų, t.y. 4 kartus didesnis nei 2004 
metais, kai trijų mėnesių laikotarpio pelnas buvo 4 mln. litų. Per pirmuosius tris šių metų 
mėnesius pinigų srautas grynąja verte, išskaičiavus investicijas, sudarė 68 mln. litų (prieš metus 
buvo 51 mln. litų). Per tris mėnesius pinigai ir jų ekvivalentai padidėjo 65 mln. litų. 
2005 m. balandžio 22 d. Bendrovė informavo, kad visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų 
susirinkimas, įvykęs 2005 m. balandžio 22 d., nutarė: (1) patvirtinti Bendrovės 2004 m. veiklos 
ataskaitą, kuri buvo patikrinta Bendrovės auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“; (2) 
patvirtinti audituotus 2004 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, 
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parengtus pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus ir pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus; (3) paskirstyti Bendrovės 2004 m. pelną: 100 986 277 litus skirti 
dividendams išmokėti (0,13 lito dividendų vienai akcijai) ir 378 000 litų - tantjemoms valdybos 
nariams išmokėti; (4) į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai valdybos nariais išrinkti 
Tomą Lenkę (Tomas Lenke), kurį pasiūlė „Amber Teleholding A/S“, ir Valdo Kalmą (Valdo 
Kalm), kurį pasiūlė „Amber Teleholding A/S“. 
2005 m. gegužės 17 d. Bendrovė informavo, kad plėtodamas kooperacinius ryšius tarp Baltijos 
šalių telekomų, AB „Lietuvos telekomas“ ketina dalyvauti planuojamame tarptautiniame 
sandoryje dėl kompanijos „AS MicroLink“ pirkimo. Gegužės 16 d. AB „Lietuvos telekomas“ 
pasirašė ateities akcijų įsigijimo sutartį su Estijos telekomunikacijų įmone „AS Elion Ettevotted“ ir 
Latvijos telekomunikacijų operatoriumi „SIA Lattelekom“, pagal kurią įgijo opciono teisę dėl 
UAB „Microlink Lietuva", UAB „Baltijos kompiuterių akademija" ir UAB „Fortek“ Informacinės 
Technologijos 100 proc. akcijų įsigijimo. Pasirašę susitarimą telekomai atliks perkamos įmonės 
kompleksinę analizę, po kurios turėtų būti priimtas galutinis sprendimas dėl „MicroLink“ akcijų 
įsigijimo ir kainos, kuri būtų mokama už akcijas. Savu ruožtu sandorį turės išanalizuoti ir pateikti 
savo nuomonę Baltijos šalių konkurencijos priežiūros institucijos. Akcijų įsigijimo procesą, esant 
teigiamam „Lietuvos telekomo“ valdybos sprendimui, tikimasi pabaigti per 3-4 mėnesius. Šiuo 
pranešimu Bendrovė atskleidė 2005 m. sausio 11 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį 
turinį. 
2005 m. liepos 26 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB 
„Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 2005 m. pirmojo pusmečio finansines ataskaitas, parengtas 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2005 m. šešių mėnesių pajamos buvo 
tokios pačios kaip prieš metus ir sudarė 361 mln. litų. 2005 m. antrojo ketvirčio pajamų, palyginti 
su 2005 m. pirmojo ketvirčio pajamomis, padaugėjo 4,4 proc. 2005 m. pirmojo pusmečio veiklos 
sąnaudų, palyginti su sąnaudomis prieš metus, sumažėjo 3,1 proc. ir jos sudarė 186 mln. litų (2004 
m. – 192 mln. litų). Dėl to šešių mėnesių pelno, neišskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo 
ir amortizacijos (EBITDA), padaugėjo 3,2 proc. – iki 178 mln. litų (prieš metus buvo 172 mln. litų), 
o EBITDA marža siekė 49,2 proc. (2004 m. – 47,7 proc.). 2005 m. pirmojo pusmečio pelnas, 
neišskaičiavus pelno mokesčio, buvo 46 mln. litų, o laikotarpio pelno, palyginti su praėjusių metų 
to paties laikotarpio pelnu, padaugėjo 2,7 karto ir jis sudarė 37 mln. litų. Per pirmuosius šešis šių 
metų mėnesius pinigų srautas grynąja verte, išskaičiavus investicijas, sudarė 158 mln. litų (prieš 
metus buvo 116 mln. litų). Nors buvo išmokėti dividendai (101 mln. litų), pinigų ir jų ekvivalentų 
per pirmąjį šių metų pusmetį padaugėjo 51 mln. litų. 2005 m. šešių mėnesių investicijos sudarė 28 
mln. litų (2004 m. – 22 mln. litų). 
2005 m. spalio 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas  
AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės 2005 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių finansines 
ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2005 m. trečiojo 
ketvirčio pajamų, palyginti su 2004 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 178 mln. litų, padaugėjo 2,1 
proc. – iki 182 mln. litų. Bendros 2005 m. devynių mėnesių pajamos taip pat padidėjo 0,7 proc. ir 
sudarė 543 mln. litų (2004 m. – 539 mln. litų). 2005 m. devynių mėnesių veiklos sąnaudų, 
palyginti su sąnaudomis prieš metus, sumažėjo 2,7 proc. ir sudarė 278 mln. litų (2004 m. – 286 
mln. litų). Devynių mėnesių pelno, neišskaičiavus palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos (EBITDA), padaugėjo 4,2 proc. – iki 268 mln. litų (prieš metus buvo 257 mln. litų), o 
EBITDA marža siekė 49,4 proc. (2004 m. – 47,8 proc.). 2005 m. sausio - rugsėjo pelnas, 
neišskaičiavus pelno mokesčio, buvo 80 mln. litų (2004 m. – 31 mln. litų), o grynasis laikotarpio 
pelnas, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio pelnu – 26 mln. litų, padidėjo 2,4 karto ir 
sudarė 61 mln. litų. Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius pinigų srautas grynąja verte, 
išskaičiavus investicijas, padidėjo 44,4 proc. ir sudarė 211 mln. litų (prieš metus buvo 146 mln. 
litų). Nors buvo išmokėti dividendai (101 mln. litų), pinigų ir jų ekvivalentų per šių metų sausį - 
rugsėjį padaugėjo 101 mln. litų, o tuo pačiu laikotarpiu 2004 m. - sumažėjo 72 mln. litų.  2005 m. 
devynių mėnesių investicijos sudarė 43 mln. litų (2004 m. – 45 mln. litų). 
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2005 m. spalio 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba pritarė AB „Lietuvos telekomas“ įmonių 
grupei priklausančių pastatų, kurių bendra balansinė vertė sudaro 70 mln. litų, pardavimui už 
sumą ne mažesnę nei 70 mln. litų su sąlyga, kad pirkėjas išnuomos Bendrovei patalpas 
parduotuose pastatuose pagal Bendrovės pateiktus poreikius. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 
2005 m. rugsėjo 21 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
2005 m. spalio 28 d. Bendrovė informavo, kad baigiantis darbo sutarčiai, abiejų šalių sutarimu 
nuo 2005 spalio 31 d. nutraukiama AB „Lietuvos telekomas“ Rinkodaros tarnybos vadovo ir 
generalinio direktoriaus pavaduotojo Stefan Albertsson darbo sutartis su Bendrove. Nuo 2003 m. 
lapkričio 3 d. iki 2004 m. kovo 1 d. Stefan Albertsson (g. 1963 m.) ėjo AB „Lietuvos telekomas“ 
rinkodaros direktoriaus pareigas, o nuo 2004 m. kovo 1 d. - Rinkodaros tarnybos vadovo – 
generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. 
2005 m. lapkričio 15 d. Bendrovė informavo, kad pagal 2005 m. gegužės 16 d. ateities akcijų 
įsigijimo sutartį su „AS Elion Ettevotted“ ir „SIA Lattelekom“ dėl „AS MicroLink“ įmonių grupės 
įsigijimo AB „Lietuvos telekomas“ iš „AS MicroLink“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ 
ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų, o iš „SIA MicroLink Latvia“ 100 proc. 
UAB „Fortek“ informacinės technologijos akcijų. AB „Lietuvos telekomas“ iškart pardavė visas 
UAB „Fortek“ informacinės technologijos akcijas tretiesiems asmenims. 
2005 m. gruodžio 8 d. AB „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės įmonės (AB „Lietuvos telekomas“ 
ir UAB „Lintel“) ir AB „Invaldos nekilnojamo turto fondas“ pasirašė sutartis, pagal kurias AB 
„Invaldos nekilnojamo turto fondas“ įsigijo aštuonis Vilniuje esančius „Lietuvos telekomo“ 
įmonių grupės nekilnojamo turto objektus už 70,2 mln. litų. Pagal sutartis penkių nekilnojamo 
turto objektų nuosavybės teisės iš „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės įmonių į AB „Invaldos 
nekilnojamo turto fondas“ pereis 2005 m. gruodžio 30 d., o likusių trijų – 2006 m. birželio 30 d. 
Parduotuose septyniuose objektuose esančius reikiamus plotus „Lietuvos telekomo“ įmonių 
grupė nuomosis iš AB „Invaldos nekilnojamo turto fondas“. 
2005 m. gruodžio 14 d. Bendrovė informavo, kad AB „Lietuvos telekomas“ generalinis 
direktorius Arūnas Šikšta atsistatydino iš Latvijos telekomunikacijų įmonės „Lattelekom SIA“ 
stebėtojų tarybos nario pareigų. 2004 m. gruodžio 10 d. neeiliniame „Lattelekom SIA“ akcininkų 
susirinkime Arūnas Šikšta buvo išrinktas įmonės „Lattelekom SIA“ stebėtojų tarybos nariu. 
Švedijos įmonė „TeliaSonera AB“ netiesiogiai turi 60 proc. AB „Lietuvos telekomas“ ir 49 proc. 
„Lattelekom SIA“ akcijų. 
2005 m. gruodžio 22 d. AB „Lietuvos telekomas“ ir Suomijos įmonė „Eltel Group Corporation“ 
pasirašė sutartį dėl AB „Lietuvos telekomas“ priklausančių 100 proc. UAB „Comliet“ akcijų 
pardavimo. Sandorį planuojama užbaigti 2006 m. vasario mėn. Šiuo pranešimu Bendrovė 
atskleidė 2004 m. gruodžio 3 d. konfidencialaus pranešimo apie esminį įvykį turinį. 
2005 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos telekomas“ antrinė įmonė UAB „Lintel“ pasirašė sutartį dėl 
pastato (sporto rūmų), esančio Vilniuje, Savanorių pr. 28, pardavimo UAB „Minoleta“. 2005 m. 
gruodžio 30 d. VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas ir UAB „Neo aljansas“ bei UAB „Minoleta“ 
pasirašė dokumentus dėl 2005 m. gruodžio 1 d. sudaryto sandorio dėl teisių ir pareigų bei turto 
susijusio su sveikatingumo ūkine komercine veikla vykdoma Vilniuje, Savanorių pr. 28, 
perleidimo, užbaigimo. 2005 m. spalio 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba pritarė ne 
pagrindinės „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės veiklos – sveikatingumo verslo ir su juo 
susijusių patalpų, priklausančių įmonių grupei, pardavimui. Šiuo pranešimu Bendrovė atskleidė 
2005 m. spalio 19 d. ir 2005 m. gruodžio 1 d. konfidencialių pranešimų apie esminį įvykį turinį. 
 
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių 
popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų 
agentūroms BNS ir ELTA bei paskelbti Bendrovės tinklapyje www.telecom.lt. 
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47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius 
finansinius (ūkinius) metus 

- Bendrovės vizija – tapti geriausiu ryšio paslaugų partneriu Lietuvoje.  
- 2006 m. Bendrovė toliau optimizuos savo paslaugų portfelį ir jį supaprastins, kurs 

produktų paketus bei ilgalaikio lojalumo programas. 
- Bendrovė vystys naujas veiklos sritis − skaitmeninio turinio ir TV programų persiuntimą 

ir transliavimą, kurs belaidžio interneto paslaugas bei jungtines IT ir duomenų perdavimo 
paslaugas.  

- Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiesioginiams pardavimams, klientų aptarnavimo 
kokybei ir klientų prisirišimui stiprinti. 

- Bendrovė sieks didinti pajamų iš interneto paslaugų dalį bendrose pajamose bei didinti 
savo interneto paslaugų rinkos dalį, kalbant apie pajamas. 

- Bendrovė įdiegs naują organizacinę struktūrą ir įkurs naują Pardavimų tarnybą. 
- Bendrovei svarbu toliau didinti veiklos efektyvumą ir išlaikyti pajamų – kaštų balansą. 
- Siekiant įmonių grupės darbo organizavimo efektyvumo planuojama 2006 m. pradėti 

naujos pagrindinės buveinės, į kurią persikels šiuo metu keliose skirtingose Vilniaus 
miesto vietose esantys padaliniai, statybą. 

- 2006 m. įmonių grupė ilgalaikėms investicijoms (be naujos būstinės statybos) planuoja 
skirti apie 100 mln. litų. 

- 2006 m. planuojama baigti įmonių grupės pertvarką, atsisakant ne pagrindinių veiklų. 
- Bendrovė ir toliau liks ištikima savo principui – aktyviai vykdyti ne tik savo verslo, bet ir 

socialinę misiją Lietuvoje. 
- Gavus akcininkų pritarimą pakeisti Bendrovės pavadinimą, įvesti naują prekės ženklą ir 

atskirų paslaugų grupių poženklius. 

 
 
Ateities neapibrėžtumas 

Šiame metų prospekte-ataskaitoje pateikiami kai kurie perspektyviniai pareiškimai dėl „Lietuvos telekomo“ 
įmonių grupės finansinės padėties, veiklos rezultatų bei verslo. Šie perspektyviniai pareiškimai – tai 
„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės lūkesčiai ar nuomonė apie būsimus įvykius, kurių riziką galima 
numatyti arba ne, dėl kurių faktiniai rezultatai, veikla ar įvykiai gali iš esmės skirtis nuo to, kas yra aiškiai 
ar netiesiogiai teigiama šiuose pareiškimuose. Pareiškimai, kuriuose yra tokie žodžiai kaip „galimas“, 
„įvertintas“ir panašūs žodžiai ar jų variacijos, gali būti laikomi perspektyviniais.  


