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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

2005 metų pirmasis ketvirtis. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Emitento pavadinimas  akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“ 
Įstatinis kapitalas   814 912 760 litų 
Buveinės adresas   Savanorių pr. 28, 03501 Vilnius, Lietuva 
Telefonas     1511, (8~46) 48 15 11 
Faksas      (8~5) 212 66 65 
Elektroninis paštas   info@telecom.lt 
Teisinė - organizacinė forma  akcinė bendrovė  
Įregistravimo data ir vieta  1992 m. vasario 6 d., Vilniaus miesto valdyba 
Perregistravimo data ir vieta  1998 m. liepos 8 d., Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Registravimo Nr.:   BĮ 98 - 195 
Įmonių rejestro kodas   1212 15434 
Juridinių asmenų registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras  
Interneto adresas    www.telecom.lt 

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

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

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

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

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

Arūnas Šikšta, AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius, tel. (8~5) 236 76 00,  
faks. (8~5) 212 66 65. 
Jan-Erik Elsérius, AB „Lietuvos telekomas“ Finansų tarnybos vadovas – generalinio direktoriaus 
pavaduotojas, tel. (8~5) 236 76 03, faks. (8~5) 231 38 60. 

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

Akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus 
pareigas Stefano Albertssono ir Finansų tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo 
Jano Eriko Elseriuso, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra 
nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės 
vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui. 
 
 
 
L.e. AB „Lietuvos telekomas“  
generalinio direktoriaus pareigas Stefan Albertsson 
 ...............................……………… 
  
2005 m. balandžio 26 d.  
  
 A.V. 
  

 AB „Lietuvos telekomas“ Finansų 
tarnybos vadovas – generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Jan-Erik Elsérius 
 .................................……………. 
  
2005 m. balandžio 26 d.  
  
 
 
Ataskaita parengta Vilniuje, 2005 m. balandį. 
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II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR 
VALDYMO ORGANŲ NARIUS 

6. Akcininkai 

Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotas AB „Lietuvos telekomas“ įstatinis kapitalas 
yra 814 912 760 litų.  

AB „Lietuvos telekomas“ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius 
(vnt.) 

Nominali vertė 
(Lt) 

Bendra 
nominali vertė 

(Lt) 

Įstatinio 
kapitalo dalis 

(%) 

Paprastosios vardinės akcijos 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. 

2005 m. kovo 31 d. duomenimis, bendras AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų skaičius buvo 
11 026. Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2005 m. balandžio 22 d., metu 
akcininkų skaičius sudarė 10 636.  

Akcininkai, 2005 m. kovo 31 d. turėję daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo: 

Akcininko vardas, pavardė (įmonės 
pavadinimas, rūšis, buveinės 

adresas, įmonių rejestro kodas) 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.) 

Turima 
įstatinio 
kapitalo 
dalis (%) 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų 

suteikiama 
balsų dalis (%) 

Akcininkui su 
kartu 

veikiančiais 
asmenimis 

priklausančių 
balsų dalis (%) 

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

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

* Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“. 
 
2005 m. kovo 31 d. valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondo, turėjo 22 836 805 akcijas; tai 
sudaro 2,84 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo ir 2,98 proc. balsų. 
2000 m. birželio 12 d. pradėta įgyvendinti „Lietuvos telekomo“ tarptautinių depozitoriumo 
pakvitavimų (TDP) programa. Pagal programą vienas „Lietuvos telekomo“ TDP atitinka 10 
AB „Lietuvos telekomas“ paprastųjų vardinių akcijų. Programos bankas depozitoriumas yra 
„Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.  
2005 m. kovo 31 d. duomenimis, 116 153 890 AB „Lietuvos telekomas“ akcijų pagrindu buvo 
išleisti 11 615 389 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 14,25 proc. Bendrovės 
įstatinio kapitalo.  
2005 m. kovo 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. 
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7. Valdymo organų nariai 

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

Valdyba (2005 m. kovo 31 d. duomenys) 

AB „Lietuvos telekomas“ įstatuose numatyta, kad Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai. 
Valdybos nariai renkami dvejiems metams. 

Erik Hallberg – Valdybos pirmininkas nuo 2004 m. birželio 16 d., Valdybos narys nuo 2003 m. 
balandžio 28 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber 
Teleholding A/S“), įmonės „TeliaSonera AB“ Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono 
padalinio Baltijos šalių rinkos vadovas - vyresnysis viceprezidentas. Įmonės „AS Eesti Telekom“ 
(Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas, „Elion Enterprises AS“ (Estija) ir „AS EMT“ (Estija) 
stebėtojų tarybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons SIA“ (Latvija) ir „Confidence AB“ (Švedija) 
valdybų pirmininkas, „Amber Teleholding A/S“ (Danija), „Tilts Communications A/S“ (Danija), 
„Lattelekom SIA“ (Latvija) ir „Prevas AB“ (Švedija) valdybų narys. AB „Lietuvos telekomas“ 
akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Gintautas Žintelis – 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 pirmininkas, AB „Lietuvos 
telekomas“ Valdybos ir generalinio direktoriaus patarėjas–konsultantas. AB „Lietuvos 
telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Morgan Ekberg - Valdybos narys nuo 2001 m. balandžio 30 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto 
narys, įmonės „TeliaSonera AB“ Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių regiono padalinio 
Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių rinkos Tinklo ir technologijų vadovas. 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 – 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. 
Kennet Rådne – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Audito komiteto narys, 
įmonės „TeliaSonera AB Sweden“ Produktų valdymo ir plėtros padalinio vadovas – vyresnysis 
viceprezidentas. Įmonių „Lennandia advertising AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „AS Eesti 
Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos 
įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. Nuo 2005 m. birželio 21 d. atsistatydino iš AB „Lietuvos 
telekomas“ valdybos. 
Andrius Šukys – Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d. (dvejų metų kadencijai perrinktas 
2004 m. balandžio 23 d., pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto 
narys. UAB „Imparatas“ generalinis direktorius. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų 
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
Timo Virtanen – 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 neturi. Kitų 
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Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. Nuo 2005 m. balandžio 21 d. atsistatydino iš AB 
„Lietuvos telekomas“ valdybos. 
 
Generalinis direktorius 
Nuo 2004 m. sausio 2 d. AB „Lietuvos telekomas“ generalinio direktoriaus pareigas eina Arūnas 
Šikšta (g. 1968 m.). 1995 m. baigė Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų fakultetą (vadybos 
specialisto kvalifikacija). 1992-1993 m. dirbo Atviros Lietuvos Fondo programų koordinatoriumi. 
1993-1996 m. dirbo Lietuvos ir Olandijos UAB „Seceurtronics Technikom“ vykdančiuoju 
direktoriumi, 1996-1997 m. AB Lietuvos žemės ūkio banko rinkodaros departamento 
direktoriumi, 1997-1999 m. buvo „AS Hansapank“ (Estija) Užsienio ryšių ir tinklo departamento 
Lietuvos projekto vadovu. Nuo 1999 m. gegužės iki 2001 m. birželio ėjo AB banko 
„Hansabankas“ valdybos pirmininko pareigas. Nuo 2001 m. birželio iki 2003 m.lapkričio 1 d. ėjo 
AB banko „Hansa-LTB“ valdybos pirmininko ir „AS Hansapank“ (Estija) valdybos nario 
pareigas. Įmonės „Lattelekom SIA“ stebėtojų tarybos narys, UAB „Comliet“, UAB „Lietuvos 
telekomo verslo sprendimai“ ir UAB „Lintel“ valdybų narys. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų 
neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 
Rinkodaros tarnybos vadovas – generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Nuo 2004 m. kovo 1 d. Stefan Albertsson (g. 1963 m.) eina AB „Lietuvos telekomas“ Rinkodaros 
tarnybos vadovo – 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 
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. UAB „Lietuvos telekomo verslo 
sprendimai“, UAB „Lintel“ ir UAB „Voicecom“ valdybų pirmininkas, VšĮ „Lietuvos telekomo“ 
sporto klubo valdybos narys. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių 
veikloje ir kapitale nedalyvauja.  
 
Technologijų tarnybos vadovas -  generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Nuo 2005 m. vasario 9 d. Darius Didžgalvis (g. 1969 m.) eina AB „Lietuvos telekomas“ 
Technologijų tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Jis turi 
radioelektronikos inžinieriaus diplomą (1993 m.), telekomunikacijų inžinerijos magistro (2001 m.) 
ir tarptautinio verslo administravimo magistro (2003 m.) laipsnį. AB „Lietuvos telekomas“ dirba 
nuo 1993 metų. Nuo 2001 m. iki 2005 m. vasario buvo „Lietuvos telekomo“ didmeninės prekybos 
departamento direktorius. 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 -  generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Nuo 2004 m. kovo 1 d. Janas Erikas Elseriusas (g. 1943 m.) eina AB „Lietuvos telekomas“ Finansų 
tarnybos vadovo – generalinio direktoriaus pavaduotojo bei Iždo ir ryšių su investuotojais 
skyriaus vadovo pareigas. J. E. Elseriusas 1967 metais baigė Uppsalos universitetą ir įgijo 
vadybos, vadybos ekonomikos, politinės ekonomikos ir statistikos bakalauro laipsnį. 1969-1972 
m. dirbo Stokholmo miesto tarybos finansų skyriuje. Nuo 1972 m. - Švedijos telekomunikacijų 
įmonių administracijos (,,Telia“) Finansų departamento biuro vadovas. Nuo 1975 m. buvo 
atsakingas už strateginį planavimą (atskaitingas generaliniam direktoriui). 1976-1980 m. dirbo 
įmonėje ,,Swedtel“. 1982 metų liepą paskirtas ,,Telelarm AB“ finansų direktoriumi, ėjo įvairias 
vadovaujamas pareigas iki 1997 metų. Rugsėjį buvo paskirtas generaliniu direktoriumi. 1998 m. 
bendrovę sujungus su įmone ,,Securitas Teknik AB“ tapo naujos bendrovės „Securitas Larm AB“ 
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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. 
UAB „Comliet“, UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“,  
UAB „Lintel“, UAB „Voicecom“, UAB „Baltic Data Center“, VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto 
klubo ir ,,Telegrupp AS“ valdybų narys. Turi 90 000 AB „Lietuvos telekomas“ akcijų. Tai sudaro 
0,011 proc. įstatinio kapitalo ir 0,0116 proc. balsų. 
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 
Šioje dalyje pateikiamos bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra 
parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Nuo 2000 metų „Lietuvos 
telekomo“ įmonių grupė savo finansų apskaitą veda pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 
Auditoriai netikrino AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės ataskaitinio laikotarpio finansinių 
ataskaitų. 2004 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra 
auditorių patikrintos. 

8. Buhalterinis balansas (tūkst. Lt) 

 2005-03-31 2004-12-31 2004-03-31 

TURTAS    
Ilgalaikis turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas 899 019 941 027 1 070 279 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 68 557 83 575 125 070 
Investicijos į asocijuotas įmones 1 055 1 294 1 015 
Kitas ilgalaikis turtas 46 55 60 
 968 677 1 025 951 1 196 424 
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 4 471 6 561 12 038 
Turtas, skirtas parduoti 642 1 813 7 523 
Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos 104 797 114 706 127 497 
Gautinis einamųjų metų pelno mokestis 13 389 11 960 -- 
Terminuotos investicijos 25 077 30 115 -- 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 153 671 88 514 67 234 
 302 047 253 669 214 292 

Turtas iš viso 1 270 724 1 279 620 1 410 716 

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 (17) (33) (3) 
Nepaskirstytas pelnas 362 198 345 036 363 427 
 1 138 593 1 121 415 1 139 836 
Mažumos dalis 2 591 3 899 2 707 
Nuosavybė iš viso 1 141 184 1 125 314 1 142 543 

ĮSIPAREIGOJIMAI    
Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos 5 650 6 990 12 978 
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 50 685 55 149 75 119 
Subsidijos 8 580 9 280 11 196 
 64 915 71 419 99 293 
Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai 53 448 72 806 64 154 
Einamųjų metų mokėtinas pelno mokestis 2 235 1 927 22 505 
Paskolos 6 763 6 464 80 149 
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams 2 179 1 690 2 072 
 64 625 82 887 168 880 
Įsipareigojimai iš viso 129 540 154 306 268 173 

Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 1 270 724 1 279 620 1 410 716 
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9. Pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt) 

 2005 m. pirmasis 
ketvirtis 

2004 m. pirmasis 
ketvirtis 

Pajamos 176 631 183 531 

Sąnaudos (89 014) (99 187) 

Pelnas grynąja verte, gautas pardavus ilgalaikį materialųjį turtą 1 232 1 156 

Nusidėvėjimas ir amortizacija (67 221) (76 577) 

Veiklos pelnas 21 628 8 923 

Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte 690 (3 415) 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis (33) 140 

Pelnas, neatskaičius pelno mokesčio 22 285 5 648 

Pelno mokestis (5 045) (1 347) 

Laikotarpio pelnas 17 240 4 301 

   

Priskirtinas:   

Bendrovės savininkų nuosavybei 17 162 3 972 

Mažumos dalis 78 329 

 17 240 4 301 

Vienai akcijai tenkantis Bendrovės savininkų nuosavybei 
priskirtinas pelnas (Litais) 0,022 0,005 

 
PASTABA: Ataskaitinių laikotarpių pelno (nuostolio) ataskaita yra pateikta vadovaujantis Tarptautinių 
finansinės atskaitomybės standartų pakeitimais, kurie įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d. 

10. Paaiškinamasis raštas 

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

„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. 

2005 m. kovo 31 d. „Lietuvos telekomo“ įmonių grupę sudarė AB „Lietuvos telekomas“ 
(Savanorių pr. 28, 03501 Vilnius) ir jos antrinės įmonės UAB „Comliet“ (Lvovo g. 21a, 09313 
Vilnius), UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, 08236 
Vilnius), UAB „Lintel“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, 08222 Vilnius), UAB „Voicecom“ (Eigulių 
g. 14, 03150 Vilnius) ir VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas (Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius). 
AB „Lietuvos telekomas“ taip pat priklauso 60 proc. UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, 
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09128 Vilnius), 30 proc. likviduojamos įmonės UAB „Verslo portalas“ (J. Jasinskio g. 16a, 01112 
Vilnius) ir 26 proc. UAB „TietoEnator Consulting“ (Žirmūnų g. 141, 09128 Vilnius) akcijų. 

2005 m. kovo 31 d. UAB „Comliet“ priklausė 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“, 95 proc. 
„OOO Comliet-Kaliningrad“ (Rusijos Federacija) ir 55 proc. „Telegrupp AS“ (Estija) akcijų. UAB 
„Comliet sprendimai“ turi 5 proc. „OOO Comliet-Kaliningrad“ akcijų. 

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

„Lietuvos telekomo“ antrinė įmonė UAB „Comliet“ teikia išorės bei vidaus telekomunikacijų ir 
vidaus inžinerinių tinklų statybos paslaugas.  

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. Nuo 2004 m. birželio UAB „Lintel“ valdo 4,67 proc. nuosavų 
Bendrovės akcijų. 

UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ teikia paslaugas ir siūlo kompleksinius 
telekomunikacijų sprendimus, taip pat teikia technines konsultacijas telekomunikacijų srityje 
maždaug 600 pagrindinių „Lietuvos telekomo“ verslo klientų. AB „Lietuvos telekomas“ valdybos 
sprendimu nuo 2005 m. gegužės 1 d. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ neteiks 
paslaugų „Lietuvos telekomo“ vardu ir įmonės vykdytą veiklą vykdys AB „Lietuvos telekomas“ 
Verslo klientų departamentas. 

2004 m. rugsėjį „Lietuvos telekomas“ įsigijo visas UAB „Voicecom“ akcijas. Įmonė AB „Lietuvos 
telekomas“ vardu teikė internetinės telefonijos paslaugas. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo, o 
internetinės telefonijos paslaugas teikia AB „Lietuvos telekomas“. 

UAB „Baltic Data Center“ teikia pridėtinės vertės IT valdymo paslaugas. 40 proc. šios įmonės 
akcijų priklauso didžiausiai Šiaurės šalių IT paslaugų įmonei „TietoEnator Oyj“. UAB „Baltic 
Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“. 

2004 m. kovą UAB „Verslo portalas“ akcininkai (AB „Lietuvos telekomas“ valdo 30 proc., o UAB 
„Verslo žinios“ - 70 proc. bendrovės akcijų) pradėjo įmonę likviduoti. UAB „Verslo portalas“ 
verslo klientams teikė interneto vartų verslas.com paslaugas. 

UAB „TietoEnator Consulting“ Baltijos regiono bendrovėms teikia su IT susijusias, didelės 
pridėtinės vertės konsultavimo paslaugas. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijas valdo AB 
„Lietuvos telekomas“ (26 proc.) ir „TietoEnator Oyj“ (74 proc.). 

2004 m. gruodį VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas Vilniuje atidarė antrą sporto klubą. 
„Lietuvos telekomas“ yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „Lietuvos telekomo“ 
sporto klubas steigėja. Ši įstaiga remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio 
čempionę - „Lietuvos telekomo“ moterų krepšinio komandą. 

Dukterinės (antrinės) įmonės, tai yra tos įmonės, kuriose AB „Lietuvos telekomas“ ar „Lietuvos 
telekomo“ įmonių grupės įmonė (toliau Grupė), tiesiogiai ar netiesiogiai, nuosavybės teise turi 
daugiau nei pusę balso teisę turinčių akcijų arba kitais būdais gali kontroliuoti jų finansų ir 
veiklos politiką, yra konsoliduojamos. Dukterinės (antrinės) įmonės konsoliduojamos nuo datos, 
kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė 
prarandama. Pirkimo metodas apskaitoje taikomas apskaitant dukterinių (antrinių) įmonių 
įsigijimą. Įsigijimo savikaina nustatoma prie tiesioginių įsigijimo išlaidų pridedant perduoto turto 
tikrąją vertę, išleistų akcijų vertę bei prisiimtų įsipareigojimų vertę įsigijimo dieną. Įsigijimo 
savikainos dalis, viršijanti įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto tikrąją vertę, yra apskaitoma 
kaip prestižas. Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas/nuostolis iš 
sandorių tarp Grupės yra eliminuojami; nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jis negali būti padengtas.  
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Investicijos į asocijuotąsias įmones apskaitomos remiantis nuosavybės metodu. Pagal šį metodą, 
Bendrovei tenkanti po įsigijimo datos susidariusi asocijuotųjų įmonių pelno ar nuostolio dalis 
pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje, o Bendrovei tenkantys po įsigijimo datos susidarę 
asocijuotųjų įmonių rezervų pasikeitimai yra parodomi rezervuose. Įsigijimo savikaina yra 
koreguojama visų po įsigijimo datos įvykusių pasikeitimų suma. Asocijuotos įmonės – tai įmonės, 
kurioje Grupė turi nuo 20 proc. iki 50 proc. akcijų, turinčių balsavimo teisę, arba kurioje Grupė 
turi reikšmingą įtaką, tačiau kurių ji nekontroliuoja. Nerealizuotas pelnas, gautas iš sandorių tarp 
Grupės ir jos asocijuotųjų įmonių, yra eliminuojamas tik Grupei priklausančia dalimi asocijuotose 
įmonėse; nerealizuoti nuostoliai taip pat yra eliminuojami, išskyrus tuos atvejus, kai sandorio 
metu įrodomas perleisto turto vertės sumažėjimas. Prestižas, atsiradęs įsigyjant asocijuotas 
įmones, yra apskaitomas Grupės ataskaitose nematerialiojo turto straipsnyje. Kai Grupės 
nuostolių dalis asocijuotoje įmonėje lygi ar viršija jos dalį asocijuotoje įmonėje, Grupė 
nebepripažįsta tolesnių nuostolių, jei Grupė neturi įsipareigojimų ar neatliko mokėjimų 
asocijuotos įmonės vardu. 

 
Pagrindiniai ,,Lietuvos telekomo” įmonių grupės rodikliai (tūkst. Lt) 

 

 
2005 m.  

pirmasis 
ketvirtis 

2004 m.  
pirmasis 
ketvirtis 

Pokytis (%) 

Pajamos* 176 631 183 531 -3,8 

EBITDA 88 849 85 500 3,9 

EBITDA marža (%) 50,3 46,6  

Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimas (67 221) (76 577) -12,2 

Veiklos pelnas 21 628 8 923 142,4 

Veiklos pelno marža (%) 12,2 4,9  

Finansinė veikla grynąja verte 690 (3 415) 120,2 

Pelnas, neišskaičiavus pelno mokesčio 22 285 5 648 294,6 

Laikotarpio pelnas* 17 240 4 301 300,8 

Pelno marža (%) 9,8 2,3  

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 70 679 60 000 17,8 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 066 3 353 -8,6 

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,022 0,005  

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

Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 812 254 825 814 -1,6 

Linijų skaičius 100 gyventojų *** 23,7 24,0  

Skaitmenizavimo lygis (%) 92,9 91,3  

Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius visu etatu dirbančiam 
darbuotojui, susijusiam su fiksuotos telefonijos sritimi 340 300 13,3 

 
PASTABOS: * Vadovaujantis TFAS pakeitimais, pajamos bei nuostolis, gautas pardavus ilgalaikį 

materialųjį turtą, yra išskaičiuotas iš bendrų pajamų bei sąnaudų ir įrašytas į atskirą pelno 
(nuostolio) ataskaitos eilutę. Taip pat į laikotarpio pelną yra įskaičiuota mažumos dalis;  
** Neįskaičiuojant AB „Lietuvos telekomas“ akcijų (nuosavos akcijos), priklausančių UAB 
„Lintel“; 
*** Skaičiuota, kai gyventojų skaičius siekė: 2005 m. kovo 31 d. – 3 425 tūkst., 2004 m. kovo 
31 d. – 3 440 tūkst. 
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AB „Lietuvos telekomas“ įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt) 
 

 2005 m. pirmasis 
ketvirtis 

2004 m. pirmasis 
ketvirtis 

   
Įprastinė veikla   
Laikotarpio pelnas 17 240 4 301 
Koregavimai:   

Pelno mokestis 5 045 1 347 
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 67 221 76 577 
Asocijuotų įmonių rezultato dalis 33 (140) 
Ilgalaikio materialaus nurašymas 472 -- 
Pelnas, gautas pardavus ilgalaikį materialųjį turtą (1 232) (1 156) 
Palūkanų pajamos (585) (294) 
Palūkanų sąnaudos 212 3 857 
Kiti nepiniginiai straipsniai 141 825 

 88 547 85 317 
   
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   
Atsargos 2 090 3 408 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 9 264 9 718 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos (18 384) (12 484) 
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 81 517 85 959 

Sumokėtos palūkanos (222) (15 886) 
Sumokėtas pelno mokestis (10 616) (10 073) 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 70 679 60 000 
   
Investicinė veikla   
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (14 598) (11 092) 
Ilgalaikio materialiojo ir  turto, skirto parduoti, pardavimas 6 497 2 043 
Terminuotos investicijos 5 038 -- 
Gautos palūkanos 443 294 

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (2 620) (8 755) 

Grynieji pinigų srautai iki finansinės veiklos 68 059 51 245 
   
Finansinė veikla   
Gautos paskolos -- 70 000 
Grąžintos paskolos (2 526) (171 640) 
Dividendai išmokėti mažumos akcininkams (376) -- 

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (2 902) (101 640) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 65 157 (50 395) 
   
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas   
   
Laikotarpio pradžioje 88 514 117 629 
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį 65 157 (50 395) 
Laikotarpio pabaigoje 153 671 67 234 
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Pagrindiniai rodikliai 
- Palyginti su 2004 m. pirmojo ketvirčio pajamomis – 184 mln. litų, 2005 m. pirmojo ketvirčio 
pajamos sumažėjo 3,8 proc. ir sudarė 177 mln. litų. 
- Per pirmuosius tris šių metų mėnesius naudojamų fiksuotojo ryšio linijų skaičius sumažėjo 
beveik 7 tūkst. – iki 812 tūkst., tačiau bendras ADSL prieigų skaičius padidėjo 11,7 tūkst.  
- „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. 
- Dėl to 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.).  
- Dėl tolygiai mažėjančių amortizacijos bei nusidėvėjimo sąnaudų ir teigiamo finansinės veiklos 
rezultato 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. 
- 2005 m. pirmąjį ketvirtį investicijos sudarė 15 mln. litų (2004 m. – 11 mln. litų). 
- Per pirmuosius tris šių metų mėnesius pinigų srautas grynąja verte, atskaičiavus investicijas, 
sudarė 68 mln. litų (prieš metus buvo 51 mln. litų). Per tris mėnesius pinigai ir jų ekvivalentai 
padidėjo 65 mln. litų. 
Pajamos 
Palyginti su 2004 m. pirmojo ketvirčio bendromis pajamomis – 184 mln. litų, bendros „Lietuvos 
telekomo“ įmonių grupės pajamos 2005 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo apytiksliai 7 mln. litų arba 
3,8 proc. ir sudarė 177 mln. litų. Pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų padidėjo 
12,1 proc. ir sudarė 20 proc. visų įmonių grupės pajamų. Fiksuotojo telefono ryšio pajamos, kurios 
sudarė 75 proc. visų pajamų, palyginti su 2004 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, sumažėjo 6,5 
proc., tačiau palyginti su 2004 m. ketvirtuoju ketvirčiu, buvo beveik tokios pačios. Dėl „Comliet“ 
statybų veiklos sezoniškumo pajamos iš kitų paslaugų (išskaičiavus pajamas, gautas pardavus 
ilgalaikį materialųjį turtą) sumažėjo 14,4 proc. ir sudarė 5 proc. visų įmonių grupės pajamų. 
 
„Lietuvos telekomo“ įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų) 

 
2005 m. pirmasis 

ketvirtis 
2004 m. pirmasis 

ketvirtis Pokytis 

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 132 632 141 815 -6,5% 

Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos 35 045 31 253 12,1% 

Kitos paslaugos 8 954 10 463 -14,4% 

Iš viso 176 631 183 531 -3,8% 
PASTABA: Pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, yra išskaičiuotos iš pajamų iš kitų 

paslaugų. 
 
Lyginant 2005 m. ir 2004 m. pirmojo ketvirčio pajamas iš fiksuotojo telefono ryšio paslaugų reikia 
pastebėti, kad nuo 2004 m. vasario 14 d. Bendrovė pagerino „Vietinio“ ir „Šalies“ mokėjimo planų 
sąlygas: už tą patį abonentinį mokestį papildomai suteikta 30 nemokamų pokalbių valandų ne 
piko metu ir savaitgaliais. Dėl to padidėjo pokalbių srautas,  tačiau 11 proc. sumažėjo pajamos iš 
pokalbių srauto. 
Palyginti su 2004 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, bendras vietinių pokalbių srautas 2005 m. 
pirmąjį ketvirtį padidėjo 8,2 proc., tarpmiestinių pokalbių srautas nežymiai padidėjo 0,2 proc., 
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skambučių iš fiksuotojo į mobiliuosius tinklus srautas padidėjo 3,4 proc., o tarptautinių pokalbių 
srautas išaugo 12,7 proc. 
„Lietuvos telekomo“ klientų užsisakytų mokėjimo planų skaičius padidėjo 14,4 proc. nuo 371 
tūkst. 2004 m. kovo iki 424 tūkst. 2005 m. kovo. Populiariausias yra „Vietinis“  mokėjimo planas 
(beveik 80 proc. visų užsisakytų mokėjimo planų skaičiaus). Kitas pagal populiarumą yra 
tarptautinių pokalbių mokėjimo planas „Pasaulis“. 
Nepaisant to, kad per metus, iki 2005 m. kovo 31 d., naudojamų pagrindinių linijų skaičius 
sumažėjo 1,6 proc. – iki 812 254 linijų, pajamos iš abonentinių mokesčių sumažėjo tik 1,3 
procentais. 2005 m. pirmojo ketvirčio tinklų sujungimo pajamos, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 5,5 proc. dėl mažesnių tinklų sujungimo tarifų. 
Pajamos iš interneto paslaugų padidėjo 23,1 proc., nes ypač auga pajamos iš plačiajuosčio 
interneto paslaugų. Per pirmus tris 2005 m. mėnesius bendras ADSL prieigų skaičius padidėjo 
23,4 proc. nuo 50 199 (2004 m. gruodžio 31 d.) iki 61 928 (2005 m. kovo 31 d.), iš kurių 59 066 
prieigos buvo parduotos „Lietuvos telekomo“ klientams, o 2 862 – didmeninėje rinkoje. Dėl 
pakeičiamumo efekto prisijungimo prie interneto komutuojamąja linija vartotojų skaičius 
nedidėja tačiau yra gana stabilus ir sudaro 35 tūkst. Nors pajamų iš interneto paslaugų sparčiai 
daugėja, tačiau dėl 2,8 proc. mažesnių pajamų iš duomenų perdavimo paslaugų, bendros 2005 m. 
pirmojo ketvirčio pajamos iš interneto ir duomenų perdavimo, palyginti su to paties laikotarpio 
praėjusių metų pajamomis, padidėjo 12,1 proc. 
Bendrovės vertinimu „Lietuvos telekomo“ fiksuotojo telefono ryšio rinkos naudojamų linijų dalis 
išliko tokia pati ir sudaro 99 proc., o pagal pajamas rinkos dalis sudaro 94 proc. 2005 m. kovo 
pabaigoje bendras fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius, tenkantis 100 Lietuvos gyventojų, buvo 
23,9. Per 2005 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovės plačiajuosčio interneto vartotojų mažmeninės rinkos 
dalis padidėjo nuo 36,9 proc. iki 39,4 proc., o plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, tenkantis 
100 Lietuvos gyventojų, turėtų sudaryti 4,4 proc. (2004 m. pabaigoje – 3,8 proc.). „Lietuvos 
telekomo“ interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis pagal pajamas turėtų sudaryti 47 proc. 
Kovą Bendrovė pagerino ADSL technologija pagrįstų interneto paslaugų „Takas iD1“ ir „Takas 
iD2” sąlygas: už tą patį mokestį vartotojai gali atsisiųsti atitinkamai aštuonis ir penkis kartus 
daugiau duomenų. Nuo kovo plačiajuosčio interneto paslaugos„Takas iD3“ vartotojai, papildomai 
sumokėję 19 litų, gali naršyti internete be jokių apribojimų ne tik vakarais ar savaitgaliais, bet ir 
dieną darbo valandomis. Norėdama paskatinti Lietuvos gyventojus naudotis internetu ar tiesiog 
jį išbandyti, „Lietuvos telekomas“ surengė akciją „Naktis internete už 1 litą“ – prisijungimas prie 
interneto komutuojamąja linija nuo vidurnakčio iki 7 val. ryte kainuoja tik vieną litą. 
Sąnaudos 
2005 m. pirmąjį ketvirtį „Lietuvos telekomas“ ir toliau kontroliavo sąnaudas bei gerino veiklos 
veiksmingumą. Dėl to bendros sąnaudos sumažėjo 10,3 proc.: su darbuotojais susiję sąnaudos 
sumažėjo 15,7 proc., tinklų sujungimo sąnaudos sumažėjo 4,4 proc., taip pat sumažėjo ir kitos 
sąnaudos.  
Per 2005 m. sausį – kovą „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 
3120 iki 3066. 2005 m. kovo 31 d. duomenimis, vienam, susijusiam su fiksuotojo telefono ryšio 
sritimi ir visu etatu dirbančiam darbuotojui, teko 340 linijų, o prieš metus vienam darbuotojui 
tenkančių linijų skaičius buvo 300.  
Dėl nedaug mažesnių pajamų ir 10,3 proc. mažesnių sąnaudų 2005 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, 
palyginti su 2004 m. pirmojo ir ketvirtojo ketvirčio duomenimis, padidėjo atitinkamai 3,9 proc. ir 
12,8 proc. EBITDA marža vėl pasiekė 50 proc. lygį ir 2005 m. sausį – kovą buvo 50,3 proc. (prieš 
metus – 46,6 proc.). 
Laikotarpio pelnas 
Toliau mažėjančios nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (12,2 proc. per metus arba apytiksliai 
3 proc. per ketvirtį) sąveikoje su teigiamu finansinės veiklos rezultatu, nes Bendrovė iš skolininko 
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tapo investuotoju, turi teigiamos įtakos „Lietuvos telekomo“ pelningumui. 2005 m. pirmojo 
ketvirčio veiklos pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, buvo 2,4 karto didesnis ir 
sudarė 21,6 mln. litų. Veiklos pelno marža buvo 12,2 proc. (prieš metus – 4,9 proc.). 
Šių veiksnių rezultatas– 2005 m. pirmojo ketvirčio pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, buvo 22,3 
mln. litų ir, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio pelnu, neatskaičius pelno mokesčio, 
– 5,6 mln. litų, padidėjo beveik 4 kartus. 2005 m. sausio – kovo laikotarpio „Lietuvos telekomo“ 
įmonių grupės pelnas (įskaičiavus mažumo dalį) sudarė 17,2 mln. litų, o prieš metus buvo 4,3 
mln. litų. 2005 m. pirmojo ketvirčio pelno marža buvo 9,8 proc., o pelnas vienai akcijai sudarė 
0,022 lito. 
Balansas ir pinigų srautai 
2005 m. kovo 31 d. duomenimis, bendro „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės turto vertė, 
palyginti su 2004 m. gruodžio 31 d. turto verte – 1280 mln. litų, šiek tiek sumažėjo 0,7 proc. ir 
sudarė 1271 mln. litų. 2005 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje ilgalaikis turtas sudarė 76,2 proc. viso 
turto, o trumpalaikis turtas sudarė 23,8 proc., iš kurių pinigai ir jų ekvivalentai sudarė 12,1 proc. 
viso turto. 
Per pirmuosius tris 2005 m. mėnesius akcininkų nuosavybė padidėjo 1,4 proc. ir sudarė 1141 mln. 
litų. Akcininkų nuosavybė sudarė 89,8 proc. visų įsipareigojimų. Visos skolos sudarė 12,4 proc., o 
grynoji skola buvo -141 mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis buvo -12,4 
proc. (2004 m. gruodžio 31 d. -7 proc.). 
Per 2005 m. pirmąjį ketvirtį grynieji veiklos pinigų srautai, palyginti su to paties laikotarpio 
grynaisiais veiklos pinigų srautais prieš metus - 60 mln. litų, padidėjo 17,8 proc. ir sudarė 71 mln. 
litų. Pinigų srautas atskaičius investicijas buvo 68 mln. litų (2004 m. – 51 mln. litų). 2,9 mln. litų 
buvo panaudota finansinėje veikloje ir todėl per 2005 m. pirmąjį ketvirtį pinigų ir pinigų 
ekvivalentų padidėjo 65 mln. litų.  
2005 m. kovo 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ valdyba pasiūlė visuotiniam akcininkų susirinkimui, 
kuris įvyks 2005 m. balandžio 22 d., iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 100 986 tūkst. litų 
2004 metų dividendams išmokėti, t.y. 0,13 lito dividendų vienai akcijai. 
Investicijos 
Per 2005 m. sausį – kovą bendros „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės investicijos sudarė 15 mln. 
litų (2004 m. – 11 mln. litų). 
2005 m. kovo 31 d. duomenimis, pagrindinių naudojamų „Lietuvos telekomo“ fiksuotojo telefono 
ryšio linijų skaičius sudarė 812 254 arba 23,7 linijos 100 Lietuvos gyventojų. 2005 m. pirmojo 
ketvirčio pabaigoje  tinklo skaitmenavimo lygis pasiekė 92,9 proc. (tuo pačiu laiku prieš metus – 
91,3 proc.). Bendras ISDN kanalų skaičius buvo 44,3 tūkst. (prieš metus – 38,6 tūkst.), bendras 
DSL prieigų skaičius (tarp jų ir didmeninių) padvigubėjo ir sudarė 61,9 tūkst. (2004 m. – 30,8 
tūkst.), o daugiaprotokoliu duomenų perdavimu pagrįsto virtualiojo privačiojo tinklo (MPLS 
VPN) prieigų skaičius buvo 1016 (2004 m. – 809). 
2005 m. kovo 18 d. AB „Lietuvos telekomas“ 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“. 
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

11. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

2005 m. vasario 1 d. Bendrovė pranešė, kad AB „Lietuvos telekomas“ Technologijų tarnybos 
vadovo – 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 – 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 yra 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 neturi. 
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.) yra 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 neturi. 
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) 
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patvirtinti audituotus 2004 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, 
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“. 
 
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. 


