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„Lietuvos telekomas” skelbia preliminarius auditoriu netikrintus 2003 m. veiklos rezultatus 
 
AB „Lietuvos telekomas“ ir jos antrines imones (toliau – „Lietuvos telekomo“ imoniu grupe) skelbia 
preliminarius auditoriu netikrintus 2003 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansiniu metu rezultatus, 
parengtus pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 
 
Pagrindiniai rodikliai 

 
• Palyginti su 2003 m. treciojo ketvircio pajamomis – 197 mln. litu, 2003 m. ketvirtojo ketvircio 

pajamos padidejo 4,8 proc. ir sudare 207 mln. litu. Iš viso 2003 metu bendros pajamos, palyginti su 
2002 metu pajamomis – 968 mln. litu, sumažejo 16,1 proc. iki 812 mln. litu. 

• Del 2003 m. antraji pusmeti surengtu rinkodaros akciju buvo mažiau atsisakoma telefono liniju: 
ketvirtaji ketvirti naudojamu fiksuoto ryšio liniju skaicius sumažejo tik truputi daugiau nei 7 tukst., 
o treciaji ketvirti - beveik 24 tukst. 2003 m. pabaigoje buvo 828 tukst. pagrindiniu naudojamu liniju. 

• Palyginti su 2002 metu veiklos sanaudomis – 465 mln. litu, 2003 metais veiklos sanaudos sumažejo 
7,9 proc. ir sudare 428 mln. litu.  

• 2003 metu pelnas, neatskaicius palukanu, mokesciu, nusidevejimo ir amortizacijos (EBITDA), sudare 
384 mln. litu (prieš metus – 504 mln. litu),  o EBITDA marža buvo 47,3 proc. (2002 m. – 52,0 proc.).  

• Po imoniu grupes turto ivertinimo i pelno (nuostolio) ataskaita 2003 m. treciaji ketvirti buvo irašyta 
41,5 mln. litu, o ketvirtaji ketvirti dar 3,7 mln. litu (iš viso per metus 45,2 mln. litu), kuriais  sumažejo 
turto verte. 

• 2003 metu lyginamasis grynasis pelnas, neiskaitant sumos, kuria sumažejo turto verte, sudare 2 mln. 
litu, o tikrasis 2003 metu rezultatas, iskaitant suma, kuria sumažejo turto verte, buvo nuostolis ir 
sudare 36 mln. litu. 2002 metu grynasis pelnas buvo 67 mln. litu.  

• Praejusiu metu pinigu srautas grynaja verte, atskaiciavus investicijas, sudare 283 mln. litu (2002 
metais buvo 288 mln. litu). Per metus pinigai ir ju ekvivalentai padidejo 34 mln. litu. 
 

Pagrindiniai „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes finansiniai rodikliai, tukst. litu 
 

Visi metai Ketvirtasis ketvirtis 
 

2003 m. 2003 m.* 2002 m. 2003 m. 2002 m. 
Pajamos 812 405 812 405 968 212 207 003 239 044 
Veiklos sanaudos 428 102 428 102 464 602 120 285 124 890 
EBITDA 384 303 384 303 503 610 86 718 114 154 
EBITDA marža (%) 47,3 47,3 52,0 41,9 47,8 
Nusidevejimas, amortizacija ir turto 
vertes sumažejimas 395 942 350 742 381 668 89 448 92 003 
Pelnas, gautas už parduotas akcijas -- -- 7 016 -- -- 
Veiklos pelnas (EBIT) -11 639 33 561 128 958 -2 730 22 151 
EBIT marža (%) -1,4 4,1 13,3 -1,3 9,3 
Finansine veikla grynaja verte -27 651 -27 651 -39 855 -5,792 -10 818 
Pelnas, neatskaicius pelno mokescio -38 652 6 548 89 440 -8 448 11 499 
Grynasis pelnas -36 088 2 332 67 032 -9 126 7 806 
Grynojo pelno marža (%) -4,4 0,3 6,9 -4,4 3,3 
Pelnas vienai akcijai (Lt) -0,046 0,003 0,086 -0,012 0,010 
Akciju skaicius (tukst.) 776 818 776 818 776 818 776 818 776 818 

 
* Pelno (nuostolio) ataskaita, neiskaitant 45,2 mln. litu, kuriais sumažejo turto verte. 
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Komentuodamas 2003 metu rezultatus, AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius Arunas Šikšta 
pasake:  
 
„2003 m. AB „Lietuvos telekomas“ baige modernizuoti imone. I naujausias technologijas investavusi per 2 
mlrd. litu,  šiuo metu Bendrove  yra viena šiuolaikiškiausiu Rytu ir Vidurio Europoje. ,,Lietuvos telekomas“ 
paklojo tvirtus pamatus ateiciai, - sako AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius Arunas Šikšta. - Iki 
šiol dideli demesi skyrusi šiuolaikinems technologijoms, šiais metais bendrove ketina visas jegas sutelkti 
klientu poreikiams tenkinti, kokybiškai juos aptarnauti ir diegti nauja, patrauklia kainodara.“ 
 
Pasak  Aruno Šikštos, paskutinis praeitu metu ketvirtis, kai, surengus patraukliu rinkodaros akciju, fiksuoto 
telefono  ryšio atsisake 6 kartus mažiau klientu nei per pirmaji ketvirti, nuteikia optimistiškai.  
 
,,Džiugu, jog nuolat auga visuomenes pasitikejimas „Lietuvos telekomu“. Apklausos rodo, kad pernai 
gruodi Bendrove žmones vertino dvigubai (iki 44 proc.) palankiau. Tai skatina mus stengtis pateikti savo 
vartotojams nauju geros kokybes paslaugu“ , - teigia AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius 
Arunas Šikšta.  
 
Pajamos 
 
2003 m. ketvirtaji ketvirti AB „Lietuvos telekomas“ patikslino pajamu grupavimo tvarka, remdamasi 
naujausiais imones „TeliaSonera AB“ taikomais reikalavimais. Skaitmeninio visuminiu paslaugu tinklo 
(ISDN) paslaugos buvo perkeltos iš interneto ir duomenu perdavimo paslaugu grupes i fiksuoto telefono 
ryšio paslaugu grupe, o kontaktu centru paslaugos (informacijos telefonu 118 paslauga, operatoriu 
paslaugos) iš kitu paslaugu grupes buvo perkeltos i fiksuoto telefono ryšio paslaugu grupe. Didžiausi 
pajamu grupavimo pakeitimai buvo atlikti 2003 m. pirmaji ketvirti, kai „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes 
paslaugos buvo suskirstytos i tris pagrindines grupes: fiksuoto telefono ryšio paslaugu (iskaitant anksciau 
buvusia tinklu sujungimo paslaugu grupe), interneto ir duomenu perdavimo paslaugu (iskaitant anksciau 
buvusia skirtuju liniju paslaugu grupe) ir kitu paslaugu. 
 
Pakeista „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes pajamu struktura (tukst. litu) 

 
2003 m. 2002 m. 

 
Pirmasis 
ketvirtis 

Antrasis 
ketvirtis 

Treciasis 
ketvirtis 

Ketvirtasis 
ketvirtis 

Visi 
metai 

Visi 
metai 

Pokytis 
(%) 

Fiksuoto telefono 
ryšio paslaugos 164 385 157 961 154 258 153 532 630 136 815 214 -22,7 

Interneto ir duo-
menu perdavimo 
paslaugos 29 124 29 804 29 862 31 056 119 846 109 908 9,0 

Kitos paslaugos 10 447 16 193 13 368 22 415 62 423 43 090 44,9 

Iš viso 203 956 203 958 197 488 207 003 812 405 968 212 -16,1 
 

2003 metais bendros „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes pajamos sumažejo 16,1 proc. iki 812 mln. litu, nes 
22,7 proc. sumažejo pajamu iš fiksuoto telefono ryšio paslaugu. Fiksuoto telefono ryšio pajamos sudare 77,6 
proc. visu Bendroves pajamu. Palyginti su ankstesniais metais, del sumažejusio abonentu skaiciaus ir 
mažesniu daugelio fiksuoto telefono ryšio paslaugu tarifu pajamos iš abonentiniu mokesciu sumažejo 6,7 
proc., pajamos iš pokalbiu srauto - 33,4 proc., tinklu sujungimo pajamos – 18,5 proc., o papildomos 
pridetines vertes paslaugu pajamos padidejo 16,2 procentu. 2003 m. sausio 1 d. telekomunikaciju rinkai 
tapus laisvai, pirma karta pradetos skaiciuoti pajamos iš didmeniniu fiksuoto telefono ryšiu paslaugu.  
 
2003 m. ketvirtaji ketvirti, nepaisant mažesniu kai kuriu paslaugu kainu ir taikytu dideliu nuolaidu, 
„Lietuvos telekomo“ pajamos iš fiksuoto telefono ryšio buvo beveik tokios pat kaip treciaji ketvirti. Pajamos 
iš interneto ir duomenu perdavimo paslaugu padidejo 4 proc., o pajamos iš kitu paslaugu - 67,7 procento. Iš 
viso bendros ketvirtojo ketvircio pajamos buvo 4,8 proc. didesnes nei treciaji ir 1,5 proc. didesnes nei pirmaji 
ar antraji ketvirti.  
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Per metus pagrindiniu naudojamu fiksuotu telefono ryšio liniju sumažejo 11,5 proc. - nuo beveik 936 tukst. 
liniju 2003 metu pradžioje iki 828 tukst. liniju metu pabaigoje. Keletas patraukliu rinkodaros akciju suletino 
abonentu mažejima 2003 m. antraji pusmeti. 2003 m. pirmaji pusmeti pagrindiniu liniju sumažejo beveik 77 
tukst., antraji pusmeti - mažiau nei 31 tukst., o gruodi tik 1409. Bendrai 2003 metais naudojamu fiksuoto 
ryšio liniju sumažejo 108 tukst., - 99 proc. ju sudare gyventoju naudojamos linijos. 2002 metais naudojamu 
liniju sumažejo 216 tukstanciu.  
 
2003 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 100 Lietuvos gyventoju teko 24 fiksuoto telefono ryšio linijos 
(skaiciuota, kai gyventoju skaicius sieke 3 446 tukst.), o prieš metus 100 Lietuvos gyventoju teko 27 linijos 
(skaiciuota, kai gyventoju skaicius sieke 3 463 tukst.). 
 
Palyginti su 2002 metais, bendras vietiniu pokalbiu srautas sumažejo 20,7 proc., tarpmiestiniu pokalbiu - 15,4 
proc., pokalbiu skambinant iš fiksuoto telefono ryšio i mobiliojo ryšio tinklus – 6,2 proc., tarptautiniu 
pokalbiu – 10,4 proc.,  prisijungimo prie interneto komutuojama telefono ryšio linija srautas - 28,4 procento. 
2003 m. ketvirtaji ketvirti, sumažinus paslaugu kainas ir pagerinus klientu aptarnavima, imta (ypac 
gyventoju)  daugiau naudotis fiksuoto telefono ryšio paslaugomis.  
 
Per pirmus 2003 m. menesius, remiantis susitarimais su mobiliojo ryšio operatoriais del mažesniu tinklu 
sujungimo mokesciu, „Lietuvos telekomas“ sumažino pokalbiu skambinant iš fiksuoto i mobiliuosius tinklus 
tarifus 25–30 procentais. Tarifai vel buvo mažinami birželi – tada, kai Bendrove sumažino pokalbiu 
skambinant i „Bites GSM“ ir „Tele2“ tinklus savo kainos dali, bei sutare del mažesniu tinklu sujungimo 
mokesciu su „Omnitel“ (pokalbiu skambinant i „Omnitel“ tinkla tarifai sumažejo 34 proc.). Rugseji 
Bendrove sumažino pokalbiu skambinant iš fiksuoto ryšio tinklo i visus šalies mobiliojo ryšio tinklus, savo 
kainos dali, todel iki 41 proc. sumažejo pokalbio kaina galutiniam vartotojui ne piko laiku. Be to, „Lietuvos 
telekomas“ ir „Bite GSM“ susitare sumažinti tinklu sujungimo mokescius, todel beveik trecdaliu sumažejo 
pokalbiu skambinant iš „Lietuvos telekomo“ tinklo i „Bite GSM“ mobiliojo ryšio tinkla kaina. 
 
Šiu veiksmu išdava - per metus pokalbiu skambinant iš „Lietuvos telekomo“ fiksuoto ryšio tinklo i 
„Omnitel“ mobiliojo ryšio tinkla kaina piko metu sumažejo nuo 1,15 lito iki 75 centu, pokalbiu skambinant i 
„Bites GSM“ tinkla – nuo 1,66 lito iki 75 centu, o i imones„Tele2“ tinkla – nuo 1,80 lito iki 1,16 lito. 
 
2003 metais Bendrove toliau mažino tarptautiniu pokalbiu tarifus. Liepa „Lietuvos telekomas“ sumažino 
tarptautiniu pokalbiu skambinant i 11 šaliu tarifus 52 procentais. Spali tarptautiniu pokalbiu skambinant i 
daugiau nei 70 užsienio šaliu tarifai buvo sumažinti beveik 30 procentu. Nuo spalio naujo tarptautiniu 
pokalbiu mokejimo plano „Pasaulis“ abonentai, skambindami iš fiksuoto telefono ryšio tinklo i JAV ir 
Europos Sajungos šalis, už pokalbio minute moka tik 49 centus (apie 35 proc. prieš metus galiojusios kainos). 
 
2003 m. rugseji Bendrove sumažino vietiniu pokalbiu ne piko laiku tarifa 63 proc. – iki 3 centu, o 
tarpmiestiniu pokalbiu 70 proc. – iki 9 centu. 
 
2002 m. geguže ivesti mokejimai planai susilauke didelio „Lietuvos telekomo“ klientu susidomejimo. 2003 
metu pabaigoje 382 tukst. abonentu buvo užsisake 2002 metais ar tais paciais 2003-iais sukurta plana. 
Socialiai remtiniems ar pensinio amžiaus klientams, užsisakant „Vietini“ mokejimo plana, taikoma nuolaida.  
 
Liepa Bendrove pasiule vartotojams „Minimalu“ mokejimo plana. Šio plano abonentams už 23 litu 
abonentini mokesti suteikiamos 23 nemokamos vietiniu ir tarpmiestiniu pokalbiu minutes. Rugpjuti 
„Lietuvos telekomas“ pristate nauja „Šalies“ mokejimo plana verslo klientams. 
 
Lapkriti „Lietuvos telekomas“ pradejo igyvendinti ilgalaike nuolaidu programa gyventojams „Biciuliai“. 
Pagrindinis šios programos tikslas yra parodyti išskirtini demesi klientams ir paskatinti juos labiau naudotis 
Bendroves paslaugomis.  
 
2003 metais, fiksuoto telefono ryšio rinkai tapus laisvai, „Lietuvos telekomas“ pradejo teikti didmenines 
fiksuoto telefono ryšio paslaugas naudojant Bendroves tinkla. Metu pabaigoje buvo 16 fiksuoto telefono 
ryšio paslaugu teikeju, kuriu dauguma teike tarptautinio ryšio paslaugas „Lietuvos telekomo“ abonentams. 
Be to, per metus buvo pasirašytos 4 telekomunikaciju tinklu sujungimo sutartys su naujais fiksuoto telefono 
ryšio operatoriais.  
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„Lietuvos telekomas“, budamas didžiausias prisijungimo prie interneto paslaugu teikejas, 2003 metais skyre 
dideli demesi naujoms su internetu susijusioms paslaugoms pletoti ir didinti interneto vartotoju skaiciu. 
Bendrove toliau siule naujas asimetrines skaitmenines abonento linijos (ADSL) technologija paremtas 
prisijungimo prie interneto paslaugas. ADSL technologijos paslaugos yra vienos sparciausiai pletojamu 
Bendroves paslaugu. 
 
Kova Bendrove pasiule nauja paslaugos „DSL takas“ plana „A0 plius“ smulkiojo verslo imonems ir 
padidino A2 ir A3 planu duomenu siuntimo ir priemimo sparta. Balandi ,,Lietuvos telekomas“ pristate 
gyventojams nauja interneto paslaugos „Takas iD“, pagristos asimetrines skaitmenines abonento linijos 
(ADSL) technologija, plana ,,Takas iD2“. Sumokeje 39 litu menesio mokesti, „Tako iD2“ abonentai iš pradžiu 
galejo 30, o nuo rugsejo - 60 valandu per menesi nemokamai naudotis internetu, kurio duomenu priemimo 
sparta yra 256 kbit/s, o siuntimo – 128 kbit/s. 
 
Nuo 2003 m. rugsejo 1 d. iki 77 proc. sumažinta komutuojama linija teikiamos interneto paslaugos „Atviras 
takas“ kaina ne piko laiku. Bendrove taip pat pagerino skaitmeninemis abonento linijomis (DSL) teikiamu 
interneto prieigos paslaugu pasiulymus, nekeisdama paslaugu kainu. Dabar paslaugos „Takas iD“ vartotojai 
už ta pacia kaina gali po interneta naršyti dvigubai ilgiau, o „DSL tako“ vartotojai gali dvigubai sparciau 
priimti duomenis. Be to, rugseji „Lietuvos telekomas“ pasiule verslo klientams nauja ADSL technologija 
pagrista interneto paslaugu paketa „DSL takas 40“. 
 
Kova viename Vilniaus viešbuciu „Lietuvos telekomas“ pradejo teikti verslo klientams pirmaja belaidžio 
vietinio kompiuteriu tinklo (WLAN) paslauga. 
 
Noredama padidinti interneto vartotoju skaiciu Lietuvoje, Bendrove aktyviai prisideda prie Lietuvos verslo 
lyderiu paramos informacines visuomenes pletrai aljanso „Langas i ateiti“ veiklos. 2003 metais aljansas ir 
Vidaus reikalu ministerija isteige 100 viešuju interneto centru bibliotekose, pašto skyriuose, seniunijose ir 
kitose viešosiose vietose. Be to, „Lietuvos telekomas“ yra pasirašes sutarti su Švietimo ministerija del 
skatinimo naudotis internetu mokyklose, suteikiant interneto paslaugos nuolaidu, bei nuolaidu mokytojams 
ir mokiniams naudotis internetu namie.  
 
Del to 2003 metais paslaugos „DSL takas“ vartotoju skaicius daugiau nei padvigubejo - 2003 m. gruodžio 31 
d. buvo 23,699 (10,489 prieš metus). Bendras prisijungimo prie interneto komutuojama telefono linija 
vartotoju skaicius metu pabaigoje sudare daugiau kaip 35 tukst. (2002 m. buvo 39 tukst.). 
 
„Lietuvos telekomas“ taip pat deda daug pastangu pletodamas interneto turini. Bendrove turi vienus 
didžiausiu ir dažniausiai lankomu interneto vartus „Takas“. 2003 metais šie interneto vartai buvo 
patobulinti, igyvendinus naujus projektus. Vartotojams buvo sudarytos galimybes siusti trumpasias žinutes 
(SMS), taip pat buvo idiegta nauja autorizavimo ir atsiskaitymo sistema „Mano takas“. Daugiau nei 154 
tukst. registruotu „Mano takas“ vartotoju gali atsiskaityti už paslaugas, skambindami 900-aja linija 
(padidintos vertes paslauga), ar trumpaja žinute (SMS). 
 
Bendroves pastangos prisijungima prie interneto padaryti labiau prieinama daugiau gyventoju, mažinant 
paslaugu kainas, suletino pajamu iš interneto ir duomenu perdavimo paslaugu didejima. 2003 metais 
pajamos iš interneto ir duomenu perdavimo padidejo 9 proc., o 2002 m. - net 52,8 procento. Pajamos iš 
placiajuostes interneto prieigos paslaugu padidejo 57,2 proc., pajamos iš duomenu perdavimo paslaugu - 
16,4 proc., taciau pajamos iš prisijungimo prie interneto komutuojamaja linija paslaugu sumažejo 29 
procentais. 
 
Pajamos iš kitu paslaugu padidejo 44,9 proc., ypac jos augo 2003 m. ketvirtaji ketvirti. Tai daugiausia leme 
UAB „Comliet“ užbaigti telekomunikaciju tinklu ir žemos itampos sistemu statybos projektai.  
 
Sanaudos 
 
2003 m. bendros „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes veiklos sanaudos buvo 7,9 proc. mažesnes nei 2002 
metais. Daugiausia sumažejo telekomunikaciju tinklu sujungimo sanaudos – 18,9 proc., kadangi Bendrove 
su Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriais suderejo del mažesniu tinklu sujungimo mokesciu.  
 
Su darbuotojais susije sanaudos sumažejo 3,6 procento. Birželi „Lietuvos telekomo“ valdyba, noredama 
išlaikyti dideli Bendroves veiklos veiksmingumo lygi, nutare sumažinti darbuotoju skaiciu. Per metus 
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sanaudos, susije su darbuotoju atleidimu, sudare 15,8 mln. litu. Iš viso „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes 
darbuotoju sumažejo nuo 4531 (2002 m. gruodžio 31 d.) iki 3586 (2003 m. gruodžio 31 d.), o vienam visu 
etatu dirbanciam darbuotojui, susijusiam su fiksuoto telefono ryšio sritimi, tenkanciu liniju padaugejo nuo 
253 (2002 m. gruodžio 31 d.) iki 281 (2003 m. gruodžio 31 d.). 
 
Palyginti su 2002 metais, eksploatavimo ir remonto sanaudos sumažejo 10,7 proc., atidejiniai abejotinoms 
gautinoms skoloms sumažejo 85,5 proc., o kitos veiklos sanaudos sumažejo 1,5 proc., o išorines statybos 
sanaudos del UAB „Comliet“ veiklos padidejo du kartus. 
 
Turto vertes sumažejimas 
 
Noredama parodyti tikraja savo turto verte, 2003 m. treciaji ketvirti „Lietuvos telekomo“ imoniu grupe 
ivertino visa savo turta (iskaitant pastatus, telekomunikaciju iranga, prietaisus ir kita nuosavybe). Po 
ivertinimo tikroji imoniu grupes pastatu verte buvo sumažinta 10 mln. litu (skirtumas tarp pastatu rinkos 
vertes ir vertes, nurodytos pastatu apskaitoje), o veiksminga kito imoniu grupes turto verte (turto galimybe 
uždirbti pajamu) – 31,5 mln. litu. 2003 m. ketvirtaji ketvirti nuosavybes verte dar buvo sumažinta 3,7 mln. 
litu. Iš viso „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodyta, kad turto verte 
sumažejo 45,2 mln. litu. 
 
Veiklos rezultatas 
 
Del 45,2 mln. litu sumažejusios turto vertes ir dideliu nusidevejimo ir amortizacijos sanaudu, susidariusiu 
del dideliu investiciju ankstesniais metais, Bendroves 2003 m. veiklos pelnas buvo neigiamas. Palyginti su 
2002 m., iprastos nusidevejimo ir amortizacijos sanaudos 2003 m. sumažejo 8,1 proc., taciau vis tiek sudare 
43,2 proc. visu pajamu. 2003 m. lyginamasis veiklos pelnas (veiklos pelnas, neiskaitant sumos, kuria 
sumažejo turto verte) buvo 34 mln. litu.  
 
Nors pajamos buvo didesnes, 2003 m. ketvirtojo ketvircio veiklos rezultatas buvo neigiamas del padidejusiu 
sanaudu (tai stumtelejo EBITDA marža žemyn iki 41,9 proc.) bei papildomo turto vertes sumažejimo 3,7 
mln. litu. 2003 m. paskutinio ketvircio lyginamasis veiklos pelnas (veiklos pelnas, neiskaitant sumos, kuria 
sumažejo turto verte) buvo 970 tukst. litu. Palyginti su tuo paciu 2002 metu laikotarpiu, finansines veiklos 
sanaudos 2003 m. ketvirtaji ketvirti sumažejo 46,5 proc., o visu 2003 metu – 30,6 procento. 
 
Del to tikrasis 2003 m. ketvirtojo ketvircio pelnas, neatskaicius pelno mokescio, buvo 8 mln. litu nuostolis, o 
2003 m. pelnas, neatskaicius pelno mokescio, taip pat buvo neigiamas ir sudare 39 mln. litu (lyginamasis 
pelnas, neatskaicius pelno mokescio, buvo 7 mln. litu). 
 
2003 m. ketvirtojo ketvircio grynasis rezultatas buvo 9 mln. litu nuostolis. Sumažejusi turto verte turejo 
teigiamos itakos, skaiciuojant pelno mokesti, todel tikrasis 2003 m. nuostolis buvo 36 mln. litu. Per visus 2003 
metus lyginamasis grynasis pelnas (grynasis pelnas, neiskaiciuojant sumos, kuria sumažejo turto verte) 
sudare 2 mln. litu. 
 
Investicijos 
 
2003 metais „Lietuvos telekomo“ imoniu grupe iš viso investavo 51 mln. litu (2002 m. – 207 mln. litu). 
Didžioji investiciju dalis buvo skirta tobulinti Bendroves prieigos ir komutavimo tinkla bei informacijos 
technologijas. Del to 2003 m. pabaigoje „Lietuvos telekomo“ tinklo skaitmeninimo lygis pasieke 91,2 proc. 
(tuo paciu laiku prieš metus – 87,6 proc.), buvo baigta skaitmeninti visu rajonu centru tinkla.  
 
2003 metais ypatingas demesys buvo skirtas asimetrines skaitmenines abonento linijos (ADSL) prieigos 
tinklui pletoti. Šiuo metu ADSL technologija pagristomis paslaugomis galima naudotis daugumoje Lietuvos 
miestu bei miesteliu ir daugiau nei 120 kaimo vietoviu. Per metus bendras ADSL prieigos jungciu skaicius 
(iskaiciuojant ir jungtis, parduotas kitiems interneto paslaugu teikejams) padidejo du kartus nuo 10 522 (2002 
m. pabaigoje) iki 25 085 (2003 m. pabaigoje). 
 
2003 m. liepa didžiausia AB „Lietuvos telekomas“ antrine imone UAB „Comliet“ isigijo visas UAB „Sonex 
komunikacijos“ akcijas. Susitarimo memoranduma del UAB „Sonex komunikacijos“ akciju isigijimo UAB 
„Comliet“ ir UAB „Sonex“ grupe pasiraše 2003 m. sausio 13 diena. Kita AB „Lietuvos telekomas“ antrine 
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imone - UAB Baltijos informaciniu duomenu valdymo centras - Latvijoje isteige savo antrine imone „Baltic 
Data Center SIA“. 
 
Balansas ir pinigu srautai 
 
Per 2003 metus, bendro „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes turto verte sumažejo 17,7 proc. del ilgalaikio 
turto nusidevejimo ir amortizacijos, o trumpalaikio turto verte išaugo. Del išplestos UAB „Comliet“ statybu 
veiklos, atsargu padaugejo 2,9 karto. Pinigu ir pinigu ekvivalentu padaugejo 40,2 proc., o gautinu sumu 
sumažejo 8,5 procento.  
 
Del 2003 metais patirto nuostolio ir išmoketu 2002 metu dividendu (47 mln. litu) akcininku nuosavybes verte 
sumažejo 6,8 procento. Bendra isipareigojimu suma sumažejo 38,2 proc. del skolu gražinimo, sumažejusio 
atideto pelno mokescio isipareigojimo ir sumažejusiu sukauptu isipareigojimu. 2003 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis, grynoji skola, palyginti su grynaja 289 mln. litu skola prieš metus, sumažejo 75,7 proc. ir 
sudare 70 mln. litu. Grynosios skolos ir nuosavybes santykis buvo 6,2 proc. (2002 m. gruodžio 31 d. - 23,8 
proc.). 
 
Per 2003 metus pinigu srautas grynaja verte iš iprastines imones veiklos buvo 320 mln. litu (2002 m. – 481 
mln. litu). Pinigu srautas, atskaiciavus investicijas, buvo 283 mln. litu (2002 m. – 288 mln. litu), o pinigu 
srautas grynaja verte, skirtas finansinei veiklai, sudare 249 mln. litu (2002 m. – 252 mln. litu). 202 mln. litu 
buvo panaudoti paskoloms gražinti (iskaiciuojant 12 mln. litu obligaciju emisijos išankstini išpirkima), 47 
mln. litu – 2002 m. dividendams išmoketi. Iš viso per 2003 m. „Lietuvos telekomo“ imoniu grupes pinigu ir 
ju ekvivalentu padaugejo 34 mln. litu (2002 m. – 36 mln. litu). 
 
Akcinis kapitalas 
 
2003 m. sausio 1 d. baigesi Lietuvos valstybei priklausiusios „Lietuvos telekomo“ specialiosios akcijos 
galiojimo laikas. Vadovaudamasi 2003 m. balandžio 28 d. akcininku priimtu nutarimu, Bendrove pakeite 
savo istatus ir perregistravo specialiaja akcija kaip paprastaja vardine akcija. Nuo tada visa AB „Lietuvos 
telekomas“ akcini kapitala sudaro 814 912 760 paprastuju vardiniu akciju. 
 
2003 metais valstybe, atlygindama Lietuvos pilieciams už valstybes išperkama nekilnojamaji turta Bendroves 
akcijomis, sumažino savo AB „Lietuvos telekomas“ kapitalo dali nuo 10,03 proc. (2002 m. gruodžio 31 d.) iki 
8,12 proc. (2003 m. gruodžio 31 d.). 
 
Vadovybes kaita 
 
2003 m. balandžio 28 d. akcininkai išrinko i AB „Lietuvos telekomas“ valdyba Annika Christiansson, Erika 
Hallberga ir Matsa Salomonssona. Annika Christiansson ir Matsas Salomonssonas atsistatydino iš Valdybos 
2003 m. gegužes 28 diena. 
 
2003 m. balandžio 30 d. atsistatydinus AB „Lietuvos telekomas“ generaliniam direktoriui Tapio Paarmai, 
kuris šias pareigas ejo nuo 1998 m. liepos 8 d., laikinu Bendroves vadovu nuo 2003 m. gegužes 1 d. buvo 
paskirtas Kjellis Ove Blomas. AB „Lietuvos telekomas“ valdybos 2003 m. rugsejo 25 d. sprendimu nuo  
2004 m. sausio 2 d. nauju „Lietuvos telekomo“ vadovu paskirtas Arunas Šikšta. 
 
2003 m. spalio 7 d. Valdyba nuo 2003 m. lapkricio 3 d. paskyre Stefana Albertssona Bendroves rinkodaros ir 
pardavimo direktoriumi. Ši pareigybe buvo isteigta, 2003 m. birželi pertvarkant „Lietuvos telekomo“ 
valdymo struktura. 
 
Telekomunikaciju veiklos reguliavimas 
 
Remiantis naujuoju Telekomunikaciju istatymu, nuo 2003 m. sausio 1 d. „Lietuvos telekomas“ kartu su 
antrinemis imonemis pripažistamas operatoriumi, turinciu didele itaka bendrojo fiksuoto telefono ryšio 
tinklu ir paslaugu, skirtuju liniju ir tinklu sujungimo paslaugu rinkose. 
 
2003 m. lapkriti Ryšiu reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustate AB „Lietuvos 
telekomas“ ir susijusiu juridiniu asmenu teikiamu telekomunikaciju tinklu sujungimo paslaugu kainu 
aukšciausias ribas. 
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Jan-Erik Elserius, 
Finansu departamento direktorius ir vyriausiasis finansininkas, 
(8 ~  686) 1 33 33, 
el. p. elserius@telecom.lt 
 
Del išsamesnes informacijos prašom kreiptis i Dariu Džiaugi, 
Ryšiu su investuotojais skyriaus vyresniji specialista, 
(8 ~ 5) 236 78 78, 
el. p. darius.dziaugys@telecom.lt 
 
 
 
Apie AB „Lietuvos telekomas“  
 
Lietuvos telekomunikaciju paslaugu imones AB ,,Lietuvos telekomas” akcijos yra itrauktos i Nacionalines 
vertybiniu popieriu biržos prekybos saraša (NVPB simbolis – LTEL) ir Londono vertybiniu popieriu biržos 
prekybos saraša (LSE simbolis – LITD). Bendrove teikia fiksuoto telefono ryšio paslaugas, su internetu 
susijusias ir duomenu perdavimo paslaugas, didmenines paslaugas kitiems šalies ir užsienio 
telekomunikaciju operatoriams ir kitas su telekomunikacijomis susijusias paslaugas. Nuo 2003 m. sausio 1 d. 
„Lietuvos telekomas“ kartu su antrinemis imonemis yra pripažintas didele itaka turinciu operatoriumi 
bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugu ir tinklu, skirtuju liniju paslaugu ir tinklu sujungimo paslaugu 
rinkose. 
 
AB „Lietuvos telekomas“ netiesiogiai yra imones „TeliaSonera AB“ antrine imone. „Amber Teleholding 
A/S” (registruota Danijoje), kurios visos akcijos priklauso imonei „TeliaSonera AB”, priklauso 60 proc.  
AB „Lietuvos telekomas“ akciju. 2003 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos valstybei priklauso 8,12 proc. 
Bendroves akciju. Nuosavos akcijos (4,67 proc.) priklauso „Lietuvos telekomo” imoniu grupes narei  
UAB „Lintkom“. 
 
AB ,,Lietuvos telekomas” imoniu grupe sudaro pagrindine imone AB „Lietuvos telekomas“ ir antrines 
imones: UAB ,,Comliet” (priklauso 100 proc. akciju), UAB ,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai” (100 proc. 
akciju), UAB ,,Lintel” (100 proc. akciju), UAB Baltijos informaciniu duomenu valdymo centras (60 proc. 
akciju), UAB ,,Voicecom” (60 proc. akciju), UAB „Verslo portalas” (30 proc. akciju) ir UAB „TietoEnator 
Consulting“ (26 proc. akciju). AB ,,Lietuvos telekomas” yra ne pelno organizacijos VšI ,,Lietuvos telekomo” 
sporto klubo steigeja ir vienintele savininke.  
 
UAB „Comliet“ ir jos antrines imones UAB „Sonex komunikacijos“ (priklauso 100 proc. akciju), „Comliet-
Kaliningrad“ (95 proc. akciju), „Datu Tikli SIA“ (75 proc. akciju) ir „Telegrupp AS“ (55 proc. akciju)  sudaro 
„Comliet“ imoniu grupe. UAB „Lintel“ turi antrine imone UAB „Lintkom“ (100 proc. akciju), o UAB Baltijos 
informaciniu duomenu valdymo centras - antrine imone „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. akciju) 
 
Išsamesnes informacijos apie AB ,,Lietuvos telekomas” galima rasti tinklalapyje http://www.telecom.lt . 
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AB ,,Lietuvos telekomas” imoniu grupes  
pelno (nuostolio) ataskaita 

(tukst. litu) 
 
 
 
 

auditoriu netikrinta 
 

 2003 m. 2002 m. 

Pajamos 812 405 968 212 

Veiklos sanaudos (428 102) (464 602) 

EBITDA 384 303 503 610 

Nusidevejimas, amortizacija ir turto vertes sumažejimas (395 942) (381 668) 

Pelnas, gautas už parduotus vertybinius popierius -- 7 016 

Veiklos pelnas (11 639) 128 958 

Finansines veiklos pajamos ir sanaudos grynaja verte (27 651) (39 855) 

Asocijuotu imoniu rezultato, neatskaicius mokesciu, dalis 638 337 

Pelnas, neatskaicius pelno mokescio (38 652) 89 440 

Pelno mokestis 4 032 (21 641) 

Grupes pelnas, neiskaicius mažumos dalies (34 620) 67 799 

Mažumos dalis (1 468) (767) 

GRYNASIS PELNAS (36 088) 67 032 

Pelnas vienai akcijai (litais) (0,05) 0,09 
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AB ,,Lietuvos telekomas” imoniu grupes 
balansas  

(tukst. litu) 
 
 

auditoriu netikrinta 
 

 2003-12-31 2002-12-31 

Ilgalaikis turtas   
Ilgalaikis materialusis turtas 1 121 621 1 423 286 
Nematerialusis turtas 144 440 202 113 
Išankstinis mokejimas už ilgalaiki turta 87 142 
Investicijos 1 242 879 
Ilgalaikes gautinos sumos 59 68 

Ilgalaikis turtas iš viso 1 267 449 1 626 488 

Trumpalaikis turtas   
Atsargos 11 792 4 111 
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 9 726 10 192 
Gautinos sumos, išankstinis mokejimas ir sukauptos 
pajamos 137 356 150 193 
Trumpalaikes investicijos 218 1 287 
Pinigai ir ju ekvivalentai 117 438 83 759 
Trumpalaikis turtas iš viso 276 530 249 542 

TURTAS IŠ VISO 1 543 979 1 876 030 

Akcininku nuosavybe 1 135 853 1 218 541 

Mažumos dalis 3 527 2 354 

Ilgalaikiai isipareigojimai   

Paskolos 14 877 194 230 
Atideto pelno mokescio isipareigojimai 77 858 113 844 
Subsidijos 11 832 14 492 

Ilgalaikiai isipareigojimai iš viso 104 567 322 566 

Trumpalaikiai isipareigojimai   

Paskolos 172 872 178 799 
Prekybos, kitos moketinos sumos ir sukaupti isipareigojimai 127 160 153 770 

Trumpalaikiai isipareigojimai iš viso 300 032 332 569 

NUOSAVYBE IR ISIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 1 543 979 1 876 030 
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AB ,,Lietuvos telekomas” imoniu grupes 
pinigu srautu ataskaita 

(tukst. litu) 
 
 

auditoriu netikrinta 
 

 2003 m. 2002 m. 

   
Imones veikla   
   
Grynasis laikotarpio pelnas (36,088) 67,032 
Nusidevejimas, amortizacija ir vertes sumažejimas 395,942 381,668 
Pelno mokestis (4,032) 21,641 
Mažumos dalis 1,468 767 
Susijusiu imoniu rezultato, neatskaicius pelno mokescio, dalis (638) (337) 
Abejotinu gautinu sumu nurašymai ir atidejiniai 2,035 14,016 
Pelnas, gautas už parduota ilgalaiki turta (3,548) (1,860) 
Pelnas, gautas už parduotus vertybinius popierius -- (7,016) 
Finansine veikla, grynaja verte 23,381 33,732 
Turto nurašymai, atidejiniai ir kita 2,155 765 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai 11,817 4,653 
Sumoketos palukanos (26,269) (33,474) 
Sumoketi mokesciai (46,436) (127) 
   
Grynieji pinigu srautai iš imones veiklos 319,787 481,460 
   
Investicine veikla   
   
Grynasis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
pirkimas (38,076) (197,372) 
Išankstiniu mokejimu už ilgalaiki turta pasikeitimas 55 -- 
Finansines investicijos grynaja verte (691) 3,264 
Gautos palukanos 1,366 567 
Iš susijusiu imoniu gauti dividendai 162 -- 
   
Grynieji pinigu srautai iš investicines veiklos (37,184) (193,541) 
   
Finansine veikla   
   
Gautos paskolos -- 98,742 
Gražintos paskolos (201,999) (265,354) 
Imoniu grupes akcininkams išmoketi dividendai (46,609) (85,450) 
Susijusiu imoniu mažumos akcininkams išmoketi dividendai (316) -- 
   
Grynieji pinigu srautai iš finansines veiklos (248,924) (252,062) 
   
Pinigu ir pinigu ekvivalentu padidejimas (sumažejimas) 33,679 35,857 
   
Pinigu ir pinigu ekvivalentu pasikeitimas   
   
Laikotarpio pradžioje 83,759 47,902 
Padidejimas (sumažejimas) per laikotarpi 33,679 35,857 
   
Laikotarpio pabaigoje 117,438 83,759 
   
 


