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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 
 
 

TURTAS Pastabos 2019 m. birželio 30 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

 
   

Ilgalaikis turtas    
Nematerialusis turtas 1 203 191 
Ilgalaikis materialusis turtas 1 28.681 30.118 
Finansinis turtas  --- --- 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  33 31 
Kitas sutarčių turtas 2 79 84 
Ilgalaikio turto iš viso  28.996 30.424 
    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 3 635 923 
Iš pirkėjų gautinos sumos 4 2.903 2.609 
Kitos gautinos sumos 5 165 81 
Išankstiniai apmokėjimai 6 187 151 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 5.897 6.267 
Trumpalaikio turto iš viso  9.787 10.031 
    
Turto iš viso  38.783 40.455 
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NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

Pastabos 2019 m. birželio 30 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

 
   

Nuosavas kapitalas    
Akcinis kapitalas 8 26.816 26.816 
Privalomasis rezervas 9 918 871 
Perkainojimo rezervas  3.388 3.532 
Kiti rezervai 10 192 40 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  493 1.154 
Nuosavo kapitalo iš viso  31.807 32.413 
    
Įsipareigojimai    
Ilgalaikiai įsipareigojimai     
Gautos paskolos  --- --- 
Lizingo (finansinės nuomos) 
įsipareigojimai 

12  15 15 

Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimas 

 647 661 

Įsipareigojimai darbuotojams 11 41 41 
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 11 4.308 3.937 
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  5.011 4.654 

    
Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 12 22 44 
Trumpalaikės paskolos  --- --- 
Prekybos skolos  762 2.160 
Gauti išankstiniai apmokėjimai, 
būsimo laikotarpio pajamos 

 153 149 

Pelno mokesčio įsipareigojimas  --- --- 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 14 1.028 1.035 
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  1.965 3.388 

    
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 

 38.783 40.455 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2019-07-12 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2019-07-12 
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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
 
 

 Pastabos 
Balandis - birželis  Sausis - birželis 

2019 m. 2018 m.  2019 m. 2018 m. 
       
Pardavimo pajamos 15 5.128 5.055  10.110 9.924 
Pardavimo savikaina 16 (3.554) (3.427)  (6.947) (6.824) 
Bendrasis pelnas (nuostoliai)  1.574 1.628  3.163 3.100 
Kitos veiklos pajamos 17 43 89  188 296 
Veiklos sąnaudos 16 (1.454) (1.404)  (2.982) (2.888) 

Kitos veiklos sąnaudos 17 (23) (33)  (25) (36) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)  140 280  344 472 
Finansinės  veiklos pajamos  18 30 28  61 56 
Finansinės veiklos sąnaudos 18 (37) ---  (74) (1) 
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 

 133 308  331 
 

527 
 

Pelno mokestis 19 13 3  18 (2) 
Grynasis pelnas (nuostoliai)  146 311  349 525 
       

Kitos bendrosios pajamos, kurios 
ateityje nebus perkeltos į pelno 
(nuostolių) ataskaitą: 

 
   

  

Pajamos iš turto perkainavimo 
rezervo panaudojimo  

  
106 

 
55 

  
159 

 
130 

Pelno mokesčio įtaka   (12) (4)  (15) (11) 
Kitos bendrosios pajamos  94 51  144 119 
       
Bendrųjų pajamų iš viso    240 363  493 644 
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eur 
vienai akcijai) 

  

 
 

 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 

Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2019-07-12 
 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2019-07-12 
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
 

 Akcinis 
kapitalas 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainavimo 
rezervas 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

(nuostolis) 
Iš viso: 

2017 m. gruodžio 31 d. likutis 26.816 841 3.993 12 389 32.051 
             
Grynasis pelnas (nuostoliai) 
I pusmetis     525 525 

Kitos bendrosios pajamos     119 119 
Bendrųjų pajamų iš viso     644 644 
Dividendai     (331) (331) 
Sudaryti rezervai  30  28 (58) --- 
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)   (119)   (119) 

2018 m. birželio 30 d. likutis 26.816 871 3.874 40 644 32.245 
       
Grynasis pelnas (nuostoliai) 
II pusmetis 

    408   408 

Kitos bendrosios pajamos     102 102 
Bendrųjų pajamų iš viso     510 510 
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  (342)   (342) 

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 26.816 871 3.532 40 1.154 32.413 
       

Grynasis pelnas (nuostoliai)     349 349 
Kitos bendrosios pajamos     144 144 
Bendrųjų pajamų iš viso     493 493 
Dividendai     (955) (955) 
Sudaryti rezervai  47  152 (199)  
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  (144)   (144) 

2018 m. birželio 30 d. likutis 26.816 918 3.388 192 493 31.807 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2019-07-12 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2019-07-12 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 

 Sausis - birželis 

 2019 m. 2018 m. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai   
   
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM) 11.702 11.664 
Kitos įplaukos 1 6 
Draudimo išmokos --- 1 
Iš viso pinigų įplaukos (su PVM) 11.703 11.671 
   
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su 
PVM) 

(5.292) (4.470) 
 

Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (2.802) (2.620) 
Sumokėti į biudžetą mokesčiai (1.649) (1.480) 
Kitos išmokos --- (29) 
Iš viso ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos) (9.743) (8.599) 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 1.960 3.072 

   
Investicinės veiklos pinigų srautai   
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas (1.562) (957) 
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas 210 297 
Gauti dividendai, palūkanos --- --- 
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (1.352) (660) 

   
Finansinės veiklos pinigų srautai   
Dividendų (išmokėjimas) (955) (331) 
Paskolų gavimas --- ---- 
Paskolų (grąžinimas) --- ---- 
(Sumokėtos) palūkanos --- ---- 
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) (22) (21) 
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (977) (352) 

   
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui 

(1) --- 
 

   
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (370) 2.060 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 6.267 2.582 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 5.897 4.642 

 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2019-07-12 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2019-07-12 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

I. Bendroji dalis 
 
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Jos buveinės adresas yra: 
 
Sausio 13-osios 10 
Vilnius, Lietuva. 
 
Pagrindinė bendrovės veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus, siūlo 
plataus spektro telekomunikacines paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos 
paslaugos yra radijo ir televizijos programų siuntimas, interneto paslaugų perdavimas bevielėmis technologijomis  
taip pat paslaugos, kurios neatsiejamai susijusios su pagrindine veikla – telekomunikacinės įrangos talpinimas 
bendrovės bokštuose ir stiebuose bei kitos duomenų perdavimo paslaugos. 
 
Bendrovės nesavarankiški struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dukterinių 
įmonių bendrovė neturi. 
 
Bendrovė įregistruota 1997 m. birželio mėn. 26 d., bendrovės kodas 120505210. 
 
2019 m. birželio 30 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susiekimo 
ministerijos. Visos Bendrovės 92 468 808 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 
2019 m. birželio 30 d. buvo pilnai apmokėtos.  
 
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių 
ataskaitų už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metus auditą atliko Moore Stephens Vilnius, UAB. 

 
Bendrovėje 2019 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 298, 2018 m. birželio 30 d. 296 
darbuotojai. 
 
Apskaitos principai 
 
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais 
priimtais taikyti Europos Sąjungoje (ES), tarp jų – pagal Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Finansinės ataskaitos 
buvo parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu, atsižvelgiant į įvertinamo finansinio turto ir įsipareigojimų 
(įtraukiant išvestinius instrumentus) atvaizdavimą tikrąja verte per pelną ar nuostolį. Finansinių ataskaitų 
parengimas pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus priimtus taikyti Europos Sąjungoje, 
reikalauja atsižvelgti į tam tikrus apskaitos vertinimus. Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių 
apskaitos principų, kaip ir rengiant 2018 metų finansines ataskaitas. 
 
Bendrovės taikomi pagrindiniai apskaitos principai: 
 
Finansinių ataskaitų pateikimas 
 
Bendrosios paskirties finansinės ataskaitos skirtos patenkinti tų vartotojų poreikiams, kurie dėl savo padėties 
negali pareikalauti, kad būtų rengiamos ataskaitos su jų poreikius tenkinančia informacija. Finansinių ataskaitų 
tikslas yra pateikti informaciją, kuri padeda daugeliui finansinių ataskaitų informacijos vartotojams priimti 
ekonominius sprendimus apie ūkio subjekto finansinę būklę, finansinį vykdytos veiklos rezultatą ir pinigų srautus. 
Finansinės ataskaitos taip pat parodo vadovybei patikėtų išteklių tvarkymo rezultatus. 
 
Veiklos tęstinumo principas 
 
Sudarydama finansines ataskaitas vadovybė turi įvertinti ūkio subjekto gebėjimą tęsti veiklą. Finansinės ataskaitos 
turi būti rengiamos laikantis veiklos tęstinumo principo, išskyrus tą atvejį, kai šio ūkio subjekto vadovybė ketina jį 
likviduoti, sustabdyti veiklą ar yra priversta tą padaryti, neturėdama kitos realios išeities. Jeigu, atlikdama tokį 
įvertinimą, vadovybė žino apie reikšmingus neaiškumus, siejamus su įvykiais arba sąlygomis, kurie gali sukelti 
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žymių abejonių dėl subjekto sugebėjimo tęsti veiklą, ji šiuos neaiškumus turi atskleisti. Jeigu finansinės ataskaitos 
rengiamos nesilaikant veiklos tęstinumo principo, šis faktas turi būti atskleidžiamas nurodant pagrindą, pagal kurį 
šios finansinės ataskaitos yra sudaromos, ir priežastį, dėl kurios šiam ūkio subjektui veiklos tęstinumo principas 
netaikomas. Vertindama, ar šiam ūkio subjektui taikytina tęstinumo prielaida, vadovybė turi atsižvelgti į bet kokią 
turimą informaciją apie ateitį mažiausiai (bet neapsiribojant) dvylikos mėnesių laikotarpio nuo balanso datos. 
 
Kaupimo principo taikymas apskaitoje 
 
Ūkio subjekto finansinės ataskaitos (išskyrus informaciją apie pinigų srautus) turi būti sudaromos apskaitoje 
taikant kaupimo principą. Kai apskaitoje taikomas kaupimo principas, straipsniai pripažįstami turtu, 
įsipareigojimais, nuosavybe, pajamomis ir sąnaudomis (finansinių ataskaitų elementais) tada, kai jie atitinka šių 
elementų apibrėžimus ir pripažinimo kriterijus, nurodytus pagrinduose. 
 
Pateikimo pastovumas 
 
Finansinių ataskaitų straipsnių pateikimas ir pripažinimas turi išlikti nepakitęs per visus ataskaitinius laikotarpius, 
išskyrus šiuos atvejus: a) kai po reikšmingo ūkio subjekto veiklos pobūdžio pasikeitimo ar jo finansinių ataskaitų 
peržiūrėjimo yra akivaizdu, kad kitoks pateikimas ar pripažinimas būtų tinkamesnis, atsižvelgiant į 8-ajameTAS 
nustatytus apskaitos politikos pasirinkimo ir taikymo kriterijus; arba b) kai standarte arba aiškinime reikalaujama, 
kad būtų pakeista pateikimo tvarka. Reikšmingas įsigijimas, perleidimas ar finansinių ataskaitų pateikimo 
peržiūrėjimas gali sudaryti prielaidą manyti, kad finansines ataskaitas reikėtų pateikti kitaip. Įmonė keičia 
finansinių ataskaitų pateikimo tvarką tik tada, jeigu pakeistoji tvarka teikia patikimą ir svarbesnę informaciją 
finansinių ataskaitų vartotojams, o pakoreguota pateikimo struktūra gali būti naudojama ir toliau, kad 
nenukentėtų palyginimo galimybė. 
 
Reikšmingumas ir sujungimas 
 
Finansinėse ataskaitose kiekviena reikšminga panašių straipsnių grupė turi būti pateikiama atskirai. Nepanašaus 
pobūdžio arba paskirties straipsniai turi būti pateikiami atskirai, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra nereikšmingi. 
Finansinės ataskaitos sudaromos apdorojus daug sandorių ar kitų įvykių, kurie pagal jų pobūdį ar paskirtį 
sujungiami į grupes. Galutinis sujungimo ir grupavimo etapas – glaustų ir sugrupuotų duomenų, sudarančių 
balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamojo 
rašto straipsnių eilutes, pateikimas. Jeigu straipsnio eilutė, būdama atskira, nėra reikšminga, šiose ataskaitose ar 
aiškinamajame rašte ji sujungiama su kitais straipsniais. Tačiau straipsnis, kuris nėra pakankamai reikšmingas, kad 
būtų privalu jį minėtose ataskaitose pateikti atskirai, gali būti pakankamai reikšmingas, kad būtų  atskirai pateiktas 
aiškinamajame rašte. Reikšmingumo sampratos taikymas reiškia, kad nebūtina taikyti konkretaus standarto ar 
aiškinimo informacijos pateikimo reikalavimo, jeigu tokia informacija yra nereikšminga. 
 
Užskaita 
 
Turtas ir įsipareigojimai ar pajamos ir sąnaudos neturi būti tarpusavyje užskaitomi, išskyrus tą atvejį,  jeigu to 
reikalaujama (arba tai leidžiama) standarte ar aiškinime. Svarbu, kad turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir 
sąnaudos būtų pateikiama atskirai. Tarpusavio užskaita pelno (nuostolių) ataskaitoje ar balanse sumažina 
vartotojų galimybes tiek suprasti įvykusius sandorius, kitus įvykius ir sąlygas, tiek įvertinti būsimuosius šio ūkio 
subjekto pinigų srautus, išskyrus tą atvejį, kai užskaita perteikia sandorio ar kito įvykio esmę.  
 
Pajamos reikalaujama, kad būtų vertinamos gauto ar gautino apmokėjimo tikrąja verte, atsižvelgiant į bet kokių 
prekybos nuolaidų ir panašių lengvatų, taikomų šiam ūkio subjektui, sumas. Savo įprastinės veiklos metu  Įmonė 
sudaro ir tokius sandorius, kurie nekuria pajamų, bet yra tvirtai susieti su pagrindine pajamas kuriančia veikla. 
Gauti sandorių rezultatai, iš pajamų atėmus to paties sandorio atitinkamas sąnaudas, pateikiami tada, kai toks 
pateikimas atspindi sandorio ar kito įvykio esmę. 
 
Ilgalaikio turto, įskaitant investicijas ir veikloje naudojamą turtą, perleidimo pelnas ar nuostoliai pateikiami iš 
perleidimo įplaukų atėmus turto balansinę vertę ir susijusias pardavimo sąnaudas; ir Išlaidos, susijusios su 
atidėjinių, pripažįstamų pagal 37-ąjį TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“, ir 
grąžinamos pagal sutartimi įformintą susitarimą su trečiąja šalimi. 
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Be to, pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl grupės panašių sandorių, pateikiami kaip grynasis pelnas ar grynieji 
nuostoliai, pavyzdžiui, užsienio valiutos keitimo pelnas ar nuostoliai, dėl parduoti laikomų finansinių priemonių 
atsirandantis pelnas ar nuostoliai. Tačiau toks pelnas ar nuostoliai pateikiami atskirai, jeigu jie yra reikšmingi. 
 
Lyginamoji informacija 
 
Turi būti atskleidžiama lyginamoji informacija apie visas praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų 
sumas, išskyrus tą atvejį, kai pagal standartą ar aiškinimą leidžiama (ar reikalaujama) kitaip. Lyginamoji informacija 
turi būti pateikiama duomenimis ir aprašomąja informacija, kuri svarbi dabartinio ataskaitinio laikotarpio 
finansinių ataskaitų supratimui. 
 

Apskaitos politikos pakeitimai 

Išskyrus toliau nurodytus pakeitimus, Bendrovė nuosekliai taikė apskaitos politiką, išdėstytą II pastaboje, visiems 
šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems laikotarpiams.  

Tikėtina, kad nė viena iš šių pataisų neturės reikšmingos įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms. 

Toliau pateikiami nauji standartai ir standartų pataisos, galiojančios nuo 2018 m. sausio 1 d. 

Įsigalioję nauji standartai ir standartų išaiškinimai  

(i) 16-asis TFAS „Nuoma“ (galioja 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau, jeigu Įmonė taiko ir 15-ąjį TFAS). 
Patvirtinta ES 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu 2017/1986. 16-uoju TFAS pakeičiamas 17-
asis TAS „Nuoma“ ir susiję aiškinimai. Šiuo standartu panaikinamas šiuo metu taikomas nuomininkų 
dvigubos apskaitos modelis; vietoje jo įmonių reikalaujama didžiąją dalį nuomos sandorių apskaityti 
finansinės būklės ataskaitoje pagal vieną modelį, panaikinant atskirtį tarp veiklos ir finansinės 
nuomos.  

Pagal 16-jį TFAS sutartis yra nuoma arba ją apima, jeigu ji suteikia teisę valdyti identifikuoto turto naudojimą tam 
tikrą laiką mainais už atlygį. Pagal naująjį modelį reikalaujama, kad tokioms sutartims nuomininkas pripažintų teisę 
naudoti turtą ir nuomos įsipareigojimus. Teisė naudoti turtą yra nudėvima, o įsipareigojimas kaupia palūkanas. 
Dėl to daugumos nuomos sandorių atvejais susidarys išankstinių sąnaudų, net tuo atveju, kai nuomininkas moka 
pastovius metinius nuomos mokesčius.  

Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams, kurie apima: 

 nuomos sandorius, kai nuomos laikotarpis neviršija 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia galimybių pirkti; ir 

 nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra mažavertis (angl. small-ticket leases). 
 

(ii) 9-o  TFAS „išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensaciją“ pataisos (įsigalioja nuo 2019 
m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Ankstesnis 
taikymas yra leidžiamas.)  

Pataisomis leidžiama finansinį turtą su išankstinio mokėjimo galimybe, kai susitarimo šaliai leidžiama reikalauti ar 
reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar gautų pagrįstą kompensaciją už pirma laiko nutrauktą sutartį, vertinti 
amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas.  

(iii) 28-o TAS „ilgalaikiai interesai asocijuotose ir bendrose įmonėse" pataisos (įsigalioja nuo 2019 m. 
sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Ankstesnis 
taikymas yra leidžiamas.) 

Pastabos apibrėžia, ar atliekant ilgalaikių interesų asocijuotose ir bendrose įmonėse vertinimą, konkrečiai su vertės 
sumažinimu susijusius reikalavimus, kurie, iš esmės, sudaro „grynųjų investicijų“ dalį asocijuotose ar bendrose 
įmonėse, turėtų būti vadovaujamasi 9 TFAS, 28 TAS ar abiem kartu. Pataisos paaiškina kad, prieš taikydamas 28 
TAS, subjektas taiko 9 TFAS tokiems ilgalaikiams interesams, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. 
Taikydamas 9 TFAS subjektas neatsižvelgia į ilgalaikių interesų balansinės vertės pasikeitimus, atsirandančius dėl 
28 TAS taikymo. 

(iv) TFAKK 23-asis išaiškinimas „Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio apskaitos“ pataisos (įsigalioja nuo 
2019 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Ankstesnis 
taikymas yra leidžiamas.)  
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Išaiškinimas skirtas pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neapibrėžtumams, įtakojantiems 12 
TAS taikymą. Jame paaiškinta kaip atsižvelgti į mokestinio traktavimo neapibrėžtumus atskirai arba kartu, 
mokesčių institucijų vykdomus patikrinimus, pateikiamas tinkamas modelis kaip atspindėti neapibrėžtumus ir 
apskaityti faktų bei aplinkybių pasikeitimą. 
 
Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos 
Respublikos valiuta - eurais. 
 
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas 
ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo finansinės 
būklės ataskaitos dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.  
 
Nematerialus turtas 
 
Nematerialusis turtas įsigytas atskirai iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra 
pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė 
gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus 
sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra 
amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką – 3-5 metus. 
 
Programinė įranga 
 
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei šios 
išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per trijų metų 
laikotarpį. Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi 
užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą nematerialiojo turto naudojimo pobūdį. 
 
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs. 
 
Nekilnojamas turtas, įranga, įrengimai 

 
Bendrovės pastatai ir statiniai yra apskaitomi perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės 
sumažėjimo nuostolius. Šis turtas yra vertinamas nepriklausomų turto vertintojų, siekiant užtikrinti, kad jo 
balansinė vertė reikšmingai nesiskirtų nuo tikrosios vertės. Paskutinį kartą turto vertinimas buvo atliktas 2012 
balandžio 30 d. (papildyta -  2013 lapkričio 29 d.) nepriklausomos turto vertinimo įmonės – UAB Korporacija 
,,Matininkai“.  
 
Apskaitinės vertės padidėjimai dėl pastatų perkainojimo apskaitomi nuosavo kapitalo perkainojimo rezervo 
straipsnyje. Vertės sumažėjimai, kurie padengia ankstesnius to paties turto vertės padidėjimus, apskaitomi kaip 
perkainojimo rezervo sumažėjimas; visi kiti vertės sumažėjimai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
Kiekvienais metais skirtumas tarp nusidėvėjimo, apskaičiuoto remiantis turto perkainota apskaitine verte, ir 
apskaityto pelno (nuostolių) ataskaitoje, ir nusidėvėjimo, apskaičiuoto remiantis turto pirmine įsigijimo savikaina, 
perkeliamas iš perkainojimo rezervo į nepaskirstytą pelną. 
 
Kitas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
vertės sumažėjimą. 
 
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir 
visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. 
Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai 
yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje.  
 
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra 
eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius: 
 
Pastatai ir statiniai 10-50 metų 
Mašinos ir kiti įrengimai 8-50 metų 
Transporto priemonės 5-10 metų 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 5-15 metų 
Kitas materialusis turtas 3-15 metų 
 
Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinės vertės yra kasmet peržiūrimos ir prireikus koreguojamos.  
 
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai 
priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta, ir turtas 
nepradėtas naudoti. 

 
Atsargos 

 
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus apskaitytą pasenusių ir 
lėtai judančių atsargų vertės sumažėjimą. Grynoji realizacinė vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo 
sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargos, 
kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 
 
 
Finansinis turtas 
 
Vadovaujantis TAS 39 „Finansiniai instrumentai: pripažinimas ir vertinimas“ Bendrovės finansinis turtas yra 
priskiriamas suteiktoms paskoloms ir gautinoms sumoms.  
 
Gautinos sumos ir suteiktos paskolos 
 
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais 
mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte naudojant 
efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje tada, kai 
toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas. 
 
Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti sumažėjusi, 
tada balansinė gautinų sumų vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimų sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos 
sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. 
 
 
Finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinis turtas 
 
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas 
yra nutraukiamas, kai: 

 baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
 Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai 

pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 
 
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. 
Kai vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis 
sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio 
įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių 
pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose, pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai 
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų 
mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
 
Pinigų srautų ataskaitos paruošimo tinklais, pinigai ir piniginiai ekvivalentai yra gryni pinigai kasoje ir sąskaitose 
bankuose, kitos trumpo periodo likvidžios investicijos, neviršijančios trijų mėnesių laikotarpį.  

 
Nuosavas kapitalas 
 
Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, perkainavimo rezervas, 
privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis).  
 
Bendrovės kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų paprastųjų vardinių akcijų nominaliųjų verčių sumai. 
 
Jei bendrovė perkainoja ilgalaikį materialųjį turtą, turto padidėjimo suma registruojama turto ir nuosavo kapitalo 
sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaitoje.  
 
Jei perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas apskaitoje registruojamas dėl anksčiau perkainoto turto 
nuvertėjimo, perkainojimo rezervas (rezultatai) mažinamas suma, kuria turtas nuvertėjo. Jei turto vertės 
sumažėjimo suma viršija to turto perkainojimo rezervo (rezultatų) sumą, apskaitoje registruojamas perkainojimo 
rezervo (rezultatų) mažinimas ir nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo. Jei perkainojimo rezervo (rezultatų) 
mažinimas apskaitoje registruojamas dėl perkainoto turto nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo, tai 
perkainojimo rezervas (rezultatai) mažinamas tik ta suma, kuri priskiriama konkrečiam turtui. Suma, kuria 
sumažintas perkainojimo rezervas (rezultatai), didinamas nepaskirstytas pelnas (mažinami nuostoliai). Nudėvint 
perkainotą turtą, apskaitoje registruojamas perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas. Šis rezervas (rezultatai) 
mažinamas suma, kuria dėl to turto perkainojimo padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos. Suma, kuria sumažintas 
perkainojimo rezervas (rezultatai), didinamas nepaskirstytas pelnas (mažinami nuostoliai).  
 
Bendrovėje privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atskaitymų ir naudojamas nuostoliams dengti. Jei 
privalomo rezervo suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi 
ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo. Panaudojus 
rezervą nuostoliams mažinti, apskaitoje registruojamas nuostolių ir privalomojo rezervo sumažėjimas.  
 
Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti rezervą ar sumažinti, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas ar 
sumažėjimas, ta pačia suma mažinant arba didinant nepaskirstytąjį pelną.  
 
Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet 
dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai. 
 
Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, 
t.y. akcininkų susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 
 
Įmonė pateikia kokybinę informaciją apie savo kapitalo valdymo tikslus, politiką ir procesus,  įskaitant: 
 

 kapitalo valdymo tikslų įgyvendinimo apibūdinimą; 
 valdomo kapitalo kiekybinių duomenų santrauką. Kai kurie ūkio subjektai tam tikrus 
 finansinius įsipareigojimus (pvz., kai kurių rūšių subordinuotą skolą) laiko kapitalo 
 dalimi. Kiti ūkio subjektai į kapitalą neįtraukia tam tikrų nuosavo kapitalo elementų; 
 visus informacijos pasikeitimus lyginant su praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais; 
 duomenis ar per ataskaitinį laikotarpį įvykdė visus jai taikomus išorinius kapitalo 
 reikalavimus. 
 Jeigu Įmonė neįvykdo tokių jai taikomų išorinio kapitalo reikalavimų, ji turi nurodyti tokio 
nevykdymo priežastis. 
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Vienos akcijos pelnas 
 
Bendrovė turi suskaičiuoti pelno ar nuostolio, priskirtino patronuojančios įmonės paprastosios nuosavybės 
savininkams, sumažinto vienos akcijos pelno sumą, taip pat (jei pateikiama) pelno arba nuostolio, priskirtino šiems 
nuosavybės savininkams dėl tęsiamos veiklos.  
 
Skaičiuojant sumažintą vienos akcijos pelną, paprastųjų akcijų skaičiumi turi būti paprastųjų akcijų skaičiaus 
svertinis vidurkis, pridėjus tų paprastųjų akcijų, kurios būtų išleidžiamos konvertuojant visa vienos akcijos pelną 
mažinančias potencialias paprastąsias akcijas į paprastąsias akcijas, skaičiaus svertinį vidurkį.  
 
Įsipareigojimai 

 
Finansiniai įsipareigojimai, kurie yra ilgo termino ir nebus grąžinami per 12 mėnesių nuo balanso sudarymo dienos 
yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Paskolos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau 
finansinis įsipareigojimas pripažįstamas amortizuota savikaina – suma, kuria finansinis įsipareigojimas buvo 
įvertintas pradinio pripažinimo metu, atėmus pagrindinės sumos grąžinimo mokėjimus, pridėjus ar atėmus 
sukauptą pradinės ir galutinės sumų skirtumo amortizaciją naudojant faktinių palūkanų normos metodą ir atėmus 
bet kokį skirtumą, susijusį su vertės sumažėjimu ar skolų neatgavimu.  
 
Trumpalaikiai įsipareigojimai, tokie kaip skolos tiekėjams ar kiti sukaupimai darbuotojams ir kiti įsipareigojimai, 
kurie yra skirti normaliai Bendrovės veiklai vystyti. Tokie veiklos įsipareigojimai yra klasifikuojami kaip 
trumpalaikiai įsipareigojimai, jei bus įvykdyti per 12 mėnesių nuo finansinės atskaitomybės sudarymo dienos.  
 
Skolinimosi išlaidos 
 
Skolinimosi išlaidos yra pripažįstamos tą laikotarpį, per kurį jos patiriamos, sąnaudomis išskyrus jei jos 
kapitalizuojamos kaip turto savikainos dalis. Toks Skolinimosi išlaidos, kurios yra tiesiogiai priskirtinos ilgo 
parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai, turi būti kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis. 
Kapitalizuoti tinkama skolinimosi išlaidų dalis turi būti nustatoma pagal 23 TAS „Skolinimosi išlaidos“. 
 
 
Ilgalaikės išmokos darbuotojams 
 
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės 
sulaukus pensijinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka.  
 
Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina, anksčiau suteiktų paslaugų savikaina ir dėl išmokų sąlygų 
pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstami 
iš karto.  
 
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo 
sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę 
vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė 
nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, pritaikius 7 proc. diskonto norma. 
 
Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Bendrovė turi dabartinį teisėtą ar konstruktyvų įsipareigojimą dėl praeities įvykių, 
ir tikėtina, kad privalės padengti įsipareigojimą, ir patikimas sumos vertinimas gali būti atliktas. Bendrovė gali 
tikėtis, kad bus kompensuotos kai kurios ar visos atidėjiniui padengti reikalingos išlaidos, bus pripažinta 
kompensacija kaip atskiras turtas. Su atidėjiniu susijusios sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje gali būti 
pateikiamos atėmus sumą, kuri, tikėtina, bus kompensuota.  
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Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis 
skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus. Lietuvos Respublikos įmonėms 
taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. 
 
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių 
popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu įmonė 
nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir išvestinių finansinių 
priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. 
 
Atidėtas pelno mokestis apskaitomas įsipareigojimų metodu, atsižvelgiant į būsimus mokesčių tikslais 
atsirandančius skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos 
mokestinės bazės. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir 
jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių 
tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriuo bus realizuojamas turtas ar padengimas 
įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti finansinės būklės ataskaitos dieną. 
 
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad 
jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis 
atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.   
 
Pajamų pripažinimas 

 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima 
patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 
 
Pajamos iš paslaugų pardavimo pripažįstamos suteikus paslaugas ir perdavus riziką bei paslaugų teikiamą naudą.  
 
Bendrovė parduoda skaitmeninės televizijos transliavimo paslaugas, radijo signalo transliavimo paslaugas, 
bevielio interneto paslaugas, įrangos talpinimo ir kitas paslaugas. Bendrovė pripažįsta paslaugų pardavimo 
pajamas kiekvieno mėnesio pabaigoje po paslaugų suteikimo. Paukščių tako restorano ir ekskursijų biuro pajamos 
pripažįstamos pardavus bilietus. 
 
Palūkanų pajamos yra apskaitomos kaupimo principu (naudojant efektyviąją palūkanų normą).  

 
Sąnaudų pripažinimas 

 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį 
laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir jos ateinančiais 
laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  
 
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai 
numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant 
atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma. 

 
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės veikla. Visas veiklos 
sąnaudas Įmonė priskiria bendrosioms administravimo sąnaudoms. Bendrosios ir administracinės sąnaudos- 
ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio 
laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje 
ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos.  
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Finansinės rizikos valdymo politika 
 

Kredito rizika 
Įmonės kredito rizika daugiausia yra susijusi su prekybos gautinomis sumomis. Balanse gautinos sumos yra 
pateiktos atėmus abejotinas gautinas sumas, kurias įvertina Įmonės vadovybė  remdamasi ankstesne patirtimi ir 
dabartine ekonomine aplinka. 

 
Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp daugelio pirkėjų. 

 
Palūkanų normos rizika 
Įmonė neturėjo jokių finansinių instrumentų, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. 

 
Turto vertės sumažėjimas 
 
Finansinis turtas 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas vertinamas kiekvieną finansinės būklės ataskaitos datą. Kai paaiškėja, kad 
Bendrovė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, finansinio turto, 
apskaityto amortizuota verte, vertės sumažėjimo ar blogų gautinų sumų nuostoliai yra pripažįstami pelno 
(nuostolių) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas 
apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumažėjimo apskaitymo 
atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė 
yra padidinama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs 
apskaitytas. 
 
Kitas turtas 
 
Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali 
neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, 
kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra 
apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo 
nuostoliai. 
Turto vertės sumažėjimo nuostolis pripažįstamas ta suma, kuria apskaitinė turto vertė viršija vertę, kurią tikimasi 
atgauti. Atgautinoji vertė yra didesnė iš dviejų verčių: turto tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, ir 
naudojimo vertė. Vertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki jų dabartinės 
vertės, taikant ikimokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir turtui 
būdingas rizikas, kurios nebuvo vertintos skaičiuojant  pinigų srautus. 
Nustatant turto vertės sumažėjimą, turtas yra sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių atžvilgiu galima nustatyti 
atskirus pinigų srautus (pinigų srautus sukuriančius vienetus).  
 
Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas 
 
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti 
tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms 
bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima 
ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės nustatymą, nusidėvėjimą, ilgalaikio materialiojo turto ir gautinų sumų 
vertės sumažėjimo įvertinimus, ilgalaikes išmokas darbuotojams pajamų pripažinimo įvertinimą. Būsimi įvykiai gali 
pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas 
finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.  
 
Neapibrėžtumai 
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra įvardijami aiškinamajame rašte, 
išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.  
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Įvykiai po balanso datos 
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną 
(koreguojantys įvykiai) finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys 
įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga. 
 
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
 
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusavyje, 
išskyrus atvejus, kai atskiras standartas reikalauja būtent tokio užskaitymo. 
 
Susiję šalys 
 
Šalys vadinamos susijusiomis, jei viena iš šalių gali kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, 
priimant finansinius ir kitus sprendimus. Susijusiomis su Įmone šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai, 
Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę arba 
yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi. Susijusių šalių 
sandoris – atlygintinas ar neatlygintinas turto ir įsipareigojimų perleidimas arba paslaugų teikimas tarp susijusių 
šalimis. 
 

II. Pastabos prie finansinės atskaitomybės  
 
1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas 

 Materialus 
turtas 

Nematerialus 
turtas 

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31d. 31.622 90 
Įsigijimai 1.553 25 
Perleidimai ir nurašymai (208) --- 
Perklasifikavimai --- --- 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (2.658) (32) 
   
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.  30.309 83 

   

   
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31d. 30.118 191 
Įsigijimai 1.258 65 
Perleidimai ir nurašymai (196) --- 
Perklasifikavimai --- --- 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (2.499) (53) 
   
Likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d.  28.681 203 

     
 
Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas 2019 m. 6 mėn. sudaro 2.552  tūkst. eurų 
(2.6590 tūkst. eurų 2018 m. 6 mėn.) ir bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtraukta į veikos sąnaudų 
straipsnį. 
2019 m. birželio 30  Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialų turtą, kurio balansinė vertė 110 tūkst. eurų. 
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2. Kitas sutarčių turtas 
 

Kitą ilgalaikį turtą sudaro sutarčių su klientais turtas, kuris suformuotas įgyvendinant TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių 
su klientais“ reikalavimus dėl pajamų pripažinimo ir atvaizdavimo. Per 2019 m. 6 mėn.  sumažėjo 5 tūkst. eurų. 
 
 
 
3. Atsargos  
 

 2019 m. birželio 
30 d. 

2018 m. gruodžio 
31 d. 

   
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 338 359 
Prekės, skirtos perparduoti 425 692 
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti 6 6 

   
Atimti: vertės sumažėjimas (134) (134) 

 635 923 

 
Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė (savikaina) 2019 m. birželio 30 d. sudarė 
635 tūkst. eurų (923 tūkst. eurų 2018 m. gruodžio 31 d.).  
 
 
4. Prekybos ir kitos gautinos sumos 
 

 2019 m. birželio 
30 d. 

2018 m. gruodžio 
31 d. 

   

Iš klientų gautinos sumos, bendrąja verte 3.984 3.561 

Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (1.081) (952) 
   
 2.903 2.609 

 
 
 

 

Iš pirkėjų 
gautinos sumos, 
kurių mokėjimo 
terminas nėra 

praėjęs  

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių mokėjimo 
terminas jau praėjęs, tačiau kurioms nėra 

apskaitytas vertės sumažėjimas 
Iš viso 

mažiau nei 30 
dienų 

30 – 60 
dienų 

60 – 90 
dienų 

daugiau 
nei 90 
dienų 

 

       
2018 m. gruodžio 31 d. 2.046 279 78 35 171 2.609 
2019 m. birželio 30 d. 2.272 314 82 62 173 2.903 
 
 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2019 m. birželio 30 d. 1.081 tūkst. eurų susidaro iš:  pradelstų pirkėjų 
skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių 951 tūkst. eurų ir 130 tūkst. eurų pirkėjų skoloms kurių 
pradelstumas iki 12 mėn. Gautinų sumų, kurių nebesitikima atgauti ir kurioms buvo padaryti 100% atidėjimai, 
nurašymai per 2019 m. 6 mėn. buvo 6 tūkst. eurų (2018 m. 6 mėn. 51 tūkst. eurų). 
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5. Kitos gautinos sumos 
 

 2019 m. birželio 
30 d. 

2018 m. gruodžio 
31 d. 

Kitos gautinos sumos, pelno mokesčio permoka 165 --- 
Gautinas PVM --- --- 
Gautinos mokesčių sumos (avansinis pelno mokestis) --- 81 

   
 165 81 

 
6. Išankstiniai apmokėjimai 
 

 
2019 m. birželio 

 30 d. 
2018 m. gruodžio 

31 d. 
   

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas 40 43 
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 147 108 
   

 187 151 

 
 
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

 2019 m. birželio 
 30 d. 

2018 m. gruodžio 
31 d. 

   

Pinigai banke 5.842 6.225 

Pinigai kasoje 6 4 

Pinigai kelyje 49 38 

   
 5.897 6.267 

 
8. Įstatinis kapitalas  
 
Per 2018 m. ir 2019 m. 6 mėn. įstatinio kapitalo pasikeitimų nebuvo.  
 
 
9. Privalomasis rezervas 
 
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne 
mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Nustatytą dydį viršijanti 
privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant Bendrovės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik 
Bendrovės nuostoliams dengti. Padengus nuostolius, privalomojo rezervo dydis turi būti atkuriamas, laikantis 
šioje dalyje nustatytos tvarkos. 
 
 
10. Paskirstytini rezervai 

 
Kiti rezervai sudaromi įstatuose nustatyta tvarka iš Bendrovės paskirstytinojo pelno, naudojami Bendrovės 
įstatuose nustatytiems tikslams ir naikinami Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. 
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11. Ilgalaikiai įsipareigojimai 

 

  
2019 m. birželio 

30 d. 
2018 m. gruodžio 

31 d. 
Sukaupti pensijiniai įsipareigojimai 41 41 
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 647 661 
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 4.308 3.937 
   

 4.996 4.639 

 
 

12. Lizingo (Finansinės nuomos) įsipareigojimai 
 
Bendrovė 2015 m. kovo mėn. įsigijo transporto priemones sudarydama lizingo sutartį. Finansinės nuomos 
terminai yra nuo 2015 iki 2020 metų. Finansinės nuomos eurais palūkanų norma yra fiksuota (1,43 %). 
 
 

 2019 m. birželio 
30  d. 

2018 m. gruodžio 
31 d. 

Per vienerius metus 22 44 
Nuo vienerių iki penkerių metų 15 15 

   
Finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso 37 59 
Finansinės nuomos įsipareigojimai su palūkanomis 38 60 

 
 
13. Veiklos nuoma 
 
Bendrovė yra sudariusi 2 veiklos nuomos sutartis. Nuomos sąnaudos apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
Veiklos nuomos įsipareigojimų suma 18 tūkst. Eur (pastaba 22).  
 
 
14. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 

 2019 m. birželio 
30 d. 

2018 m. gruodžio 
31 d.  

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis  --- 64 
Sukaupti atostoginiai atidėjimai  211 138 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Sodra, GPM, sukaupimai 
premijoms) 392 547 

Pelno mokesčio įsipareigojimai --- --- 
Sukauptos sąnaudos 402 260 
Kiti įsipareigojimai 23 26 
   

 1.028 1.035 
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15. Pardavimų pajamos 
 2019 m. 2018 m. 

 Sausis - birželis 
Duomenų perdavimo paslaugos 5.647 5.573 
Televizijos, radijo ir prieigos paslaugos 3.550 3.542 
Kitos pagrindinės veiklos paslaugos 913 809 

   
 10.110 9.924 

 
16. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos  
 

 2019 m. 2018 m. 
 Sausis – birželis 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2.552 2.690 
Personalo sąnaudos 2.866 2.850 
Elektros energijos sąnaudos 774 736 
Įrangos talpinimo paslaugos 849 836 
Prekių (paslaugų) savikaina 421 521 
Telekomunikacinės sąnaudos ir kitos paslaugų sąnaudos 563 319 
Mokesčių sąnaudos 83 81 
Ūkio priežiūros sąnaudos, komunalinės 145 150 
Techninė priežiūra, palaikymo sąnaudos 295 259 
Reklamos sąnaudos 262 233 
Gautinų sumų vertės sumažėjimas 135 65 
Kitos sąnaudos 984 972 

   
 9.929 9.712 

 
 
17. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 
 

 2019 m. 2018 m. 
 Sausis – birželis 

Kitos veiklos pajamos   

Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 147 215 
Metalo laužo pardavimas --- 4 
Kitos veiklos pajamos  41 77 

   
 188 296 

Kitos veiklos sąnaudos   
Turto nurašymo nuostoliai 23 17 
Kitos veiklos sąnaudos  2 19 

   
 25 36 
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18. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos 
 

 2019 m. 2018 m. 
 Sausis – birželis 

Finansinės veiklos pajamos   

Palūkanų pajamos --- --- 
Kitos finansinės veiklos pajamos (netesybos) 61 56 

   
 61 56 

 
Finansinės veiklos sąnaudos  

  

   
Palūkanų sąnaudos 72 1 
Nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo 2 --- 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (atidėjinys palūkanoms) -- --- 

   
 74 1 

 
19. Pelno mokestis 

 2019 m. 2018 m. 
 Sausis – birželis 

Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai   

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos --- 13 
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas (1) --- 
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos (17) (11) 

   
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) 
ataskaitoje 

(18) 2 

 
 
2018 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 
įstatymą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaičiuoti taikant 15 proc. tarifą. 
Bendrovė pasinaudos pelno mokesčio lengvata remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę 
nuo 2018 metų mažinti apmokestinamąją pelną 100 proc. dėl vykdomo investicinio projekto.  
 
 
20. Vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
Paprastasis vienai akcijai tenkinantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per 
laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio.  
Svertinis akcijų vidurkis 2019 m. 6 mėn. sudarė 92,469 tūkst. vnt. 
 

 
Pelnas vienai akcijai: 2019 m. 2018 m. 

 Sausis – birželis 

Grynasis pelnas 349 525 

Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis  92.468.808 92.468.808 

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eur vienai akcijai) 0,004 0,006 
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21. Finansinis turtas ir įsipareigojimai, rizikos valdymas 
 
Kredito rizika  
 
Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto 
vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones balanse, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės 
vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo 
nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. 
 
Likvidumo rizika  
 
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti 
finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus 
įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus 
mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2019 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 4,98 ir 4,66 (3,6 ir 2,8 
2018 m. gruodžio 31 d.). 
 
Bendrovė nesudaro reikšmingų sandorių užsienio valiuta, todėl nepatiria reikšmingos užsienio valiutos rizikos. 
 
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė  
 
Tikroji vertė - tai kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal 
tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių. 
2019 m. birželio 30 d. Bendrovės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei. 
 
Kapitalo valdymas 
 
Pagrindinis Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo 
reikalavimus ir, kad Bendrovė palaikytų reikšmingus kapitalo rodiklius siekiant užtikrinti veiklą („kapitalas“ pagal 
TAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose). 
Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo 
veiklos rizikos ypatybes. 2019 m. birželio 30 d. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso 
pakeitimų. Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. 
Kapitalą sudaro Bendrovės akcinis kapitalas, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas priskirtinas bendrovės savininkui. 
Bendrovė turi atitikti reikalavimą, kad nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo, 
kaip tai numato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė atitiko šį 
reikalavimą. Bendrovės vadovybė nėra nustačiusi konkretaus siektino įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio 
koeficiento, tačiau žemiau pateikti esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri veiklos rodikliai: 
 

  2019 m. birželio 30 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 
Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius 
mokesčius ir subsidijas)  5.011 4.654 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1.965 3.388 
Įsipareigojimų iš viso 6.976 8.042 

   
Nuosavybė 31.807 32.413 
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 0,22 0,25 
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22. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai  
 
Bendrovė nėra suteikusi garantijų ar laidavusi bankams.  
Įsipareigojimą pagal nuomos sutartis sudaro bendrovės nuomojamų lengvųjų automobilių sutartis. Bendrą 
būsimų minimalių nuomos mokėjimų pagal neatšaukiamas nuomos sutartis sumą sudaro:  
 

 2019 m. birželio 30 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 
   

Per 1 metus 8 16 
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus 10 10 
   

 18 26 
 
 
Bendrovė yra sudarius 44 žemės nuomos sutarčių su valstybe, bendram plotui 159,6 ha. Sutartys yra ilgalaikės, 3 
sutarčių pabaigos laikotarpis yra 2021-2024 metai, kitų sutarčių nuomos pabaiga nuo 2029 iki 2105 metų.  
Bendrovė yra sudariusi žemės nuomos sutartis 42 sklypams su NŽT. 2 sklypams žemės nuomos sutartis nėra 
sudaryta, dėl žemės ploto, reikalingo esamiems statiniams eksploatuoti, dydžio neapibrėžtumo. 
 
 
23. Susijusių šalių sandoriai 
 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
Per 2019 m. 6 mėn. Bendrovės generaliniam direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis – 52,7 tūkst. Eur (2018 
m. 6 mėn. – 46,6 tūkst. Eur) įskaitant premiją. Bendrovės valdybos narių atlygio sąnaudos sudarė 26,1 tūkst. Eur 
per 2019 m. 6 mėn. (31,3 tūkst. Eur per 2018 m. 6 mėn.). Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, 
garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.  
 
Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis 
 
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai 
šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys – tai valstybės įmonės, kurių savininko 
teises ir pareigas įgyvendina LR Susisiekimo ministerija. Bendrovė nelaiko LR Susisiekimo ministerijos 
kontroliuojamų įmonių reikšmingą įtaką turinčioms, nes tarp šių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos. 
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą. 
 
2018 m. Gegužės 9 d. pradėti retransliuoti 5 nekoduoti Lenkijos TV kanalai Pietryčių Lietuvoje. Retransliacijos 
projekto užsakovas yra Susisiekimo ministerija, vykdytojas – Bendrovė. 2018 m. pradžioje buvo sudaryta 
paslaugų tiekimo sutartis su Susiekimo ministerija dėl šių programų retransliavimo. Per 2019 m. 6 mėn. pagal 
minėtą sutartį bendrovę gavo 144,2 tūkst. Eur pajamų. 
 
 
 

Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2019-07-12 
 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2019-07-12 
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Atsigręžiant į 2019 metų I pusmetį man 
pirmiausiai norisi prisiminti 2 datas: gegužės 28-ąją 
ir birželio 5-ąją. 

Gegužės 28 dieną Telecentras pervedė į 
Finansų ministerijos sąskaitą 955 tūkst. eurų 
dividendų. Nors valstybės biudžeto mastu tai kukli 
suma, tačiau mūsų įmonės verslo mastu ši suma, 
skirta dividendams, yra vienareikšmiškai rekordinė 
Telecentro istorijoje. Be abejo, ji atspindi itin 
sėkmingą ir efektyvią įmonės veiklą 2018 metais. 

Birželio 5 dieną Telecentras žengė naują didelį 
žingsnį savo pagrindinėje veiklos bei kompetencijos 
– televizijos programų perdavimo – srityje. Tądien 
Lietuvoje atsirado dar viena televizijos rūšis – 
hibridinė, sujungianti eteriu transliuojamas TV 
programas su internetine platforma, per kurią 
žiūrovas gali pasiekti televizijų mediatekas, archyvus 
ir kitą turinį, platinamą internete. Šią naują eterinę-
internetinę televiziją, skirtą išmaniesiems 
televizoriams, pavadinome HiTV.  

Šiandien apie 500 000 namų ūkių Lietuvoje 
žiūri per anteną priimamas nemokamas eterinės TV 
programas. Išmaniųjų televizorių, palaikančių 
hibridinės TV (HbbTV) standartą, bazė šiuo metu 
sudaro apie 40 000 televizorių ir toliau sparčiai 
auga. Esu tikras, kad šis kontekstas yra palankus 
HiTV plėtrai. Taip pat tikiu, kad ji atvers naujų verslo 
galimybių ir televizinei žiniasklaidai, ir televizorių 
gamintojams, ir jų vartotojams. 

Tęsiant televizijos temą, negaliu nepaminėti ir 
įmonės sėkmės, plėtojant 4G LTE tinklu siunčiamą 
interaktyvią internetinę televiziją (IPTV) – MEZON 
TV. Per pirmąjį 2019 m. pusmetį šios unikalios ne tik 
Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu paslaugos klientų 
bazė išaugo 25 procentais ir demonstruoja stabilaus 
augimo perspektyvą.  

MEZON TV žiūrovų augimas įtakojo ir bendros 
interneto ryšio paslaugų vartotojų bazės augimą, 
kas rodo, kad Telecentro strategija teikti 
neribojamų duomenų internetą tinkamai atspindi 
vartotojų lūkesčius. Telecentras yra 
telekomunikacijų rinkos lyderis pagal 1 vartotojui 
per bevielio ryšio tinklus persiunčiamų duomenų 
kiekį.  

Stipri technologinė bazė ir gili inžinierinė 
kompetencija yra pamatas, ant kurio Telecentras 
konstruoja į ateities vartotojų poreikius orientuotus 
sprendimus. Taip pirmą šių metų pusmetį 
Telecentras padarė juntamą pažangą testuodamas 
daiktų interneto (IoT) sprendimus. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje,  Šiauliuose, Jonavoje ir kituose 
miestuose  vykdomos derybos su savivaldybėmis ir 
verslo klientais dėl konkrečių projektų 
įgyvendinimo. Taip pat praėjusį pusmetį buvo 
aktyviai vystomi projektai, susiję su naujais 
televizijos perdavimo būdais bei jų plėtra šalyje ir už 
jos ribų 
 

 
 
 
Remigijus Šeris 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro generalinis direktorius  

I. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS 
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Įmonė ir kontaktiniai duomenys 

 
Bendrovės pavadinimas  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 

Teisinė forma  Akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta  
1991.03.19 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registras 

Įmonės kodas  120505210 

Buveinės adresas Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 

Adresas korespondencijai  Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 

Telefonas (8 5) 204 03 00 

El. paštas info@telecentras.lt 

Interneto tinklapis www.telecentras.lt 

Įstatinis kapitalas 26 815 854 eurai 

Vienintelis akcininkas 
Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises 
įgyvendina Susisiekimo ministerija 

 
Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau –

Telecentras, Bendrovė) yra akcinė bendrovė, kurios 
akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriai 
atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerija. Susisiekimo ministro įsakymai 
prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo 
nutarimams. 

Bendrovė dukterinių įmonių neturi. 
 

Pagrindinės veiklos kryptys  
 

Telecentras teikia radijo ir televizijos 
programų siuntimo, duomenų perdavimo, 
interneto, išmaniosios televizijos, duomenų centrų 
ir telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje.  

Bendrovės aukštųjų bokštų ir stiebų (virš 
100 metrų aukščio) infrastruktūra leidžia kokybišku 
televiziniu signalu padengti beveik 100 % Lietuvos 
teritorijos. Ši infrastruktūra skirta TV ir radijo 
programų siuntimui, taip pat yra tinkama ir 
bevielėms telekomunikacijų paslaugoms teikti. 
Kaip pagrindinis radijo ir TV programų siuntėjas į 
eterį Lietuvoje Telecentras yra įtrauktas į 
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui 
turinčių įmonių sąrašą. 

Duomenų perdavimo ir kitas 
telekomunikacines paslaugas Telecentras teikia 
naudodamas bevieles LTE ir WiFi (peer-to-peer) 
technologijas. Bendrovės duomenų perdavimo 
tinklo infrastruktūra yra universali, pritaikyta visų 

rūšių informacijos (video, audio, duomenų ir pan.) 
perdavimui.  

Patikima ir pajėgi infrastruktūra 2016 
metais Bendrovei leido įdiegti unikalią pasaulyje ir 
Europoje išmaniosios televizijos per plačiajuostį 4G 
LTE tinklą (IPTV over LTE) paslaugą MEZON + TV. 

Įmonė valdo modernų duomenų centrą, 
kurio infrastruktūra leidžia teikti didmenines 
duomenų centrų paslaugas.  

Bendrovė taip pat valdo nacionaliniu mastu 
unikalų inžinerinį statinį – Vilniaus televizijos 
bokštą (aukštis 326 m.), kuriame įsikūręs  
restoranas PAUKŠČIŲ TAKAS. Per metus Vilniaus TV 
bokšte apsilanko per 120 tūkst. lankytojų iš 
Lietuvos ir užsienio.  

Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų paslaugos įmonėms ir 
organizacijoms teikiamos su TELECENTRAS prekės 
ženklu, interneto ryšio paslaugos gyventojams ir 
verslui – su MEZON prekės ženklu. Telecentro 
teikiamos radijo ir televizijos programų siuntimo 
bei infrastruktūros prieigos nuomos paslaugos yra 
reguliuojamos, jų priežiūrą vykdo Ryšių reguliavimo 
tarnyba (toliau – RRT). Tačiau didesnė Įmonės 
pajamų dalis gaunama iš nereguliuojamų paslaugų 
- interneto ir kitų duomenų perdavimo, kurias 
teikdama įmonė konkuruoja rinkoje su 
telekomunikacijų paslaugas teikiančiais 
operatoriais.  

III. APIE BENDROVĘ 
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Telecentras telekomunikacijų rinkos kontekste 
 

Elektroninių ryšių pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus 

Paslaugų tiekėjai Rinkos dalis 2019 m.  I ketv., % 

Telia Lietuva AB 38,54 

UAB "Tele2" 23,22 

UAB "Bitė Lietuva" 17,96 

UAB "Mediafon Carrier Services" 3,81 

UAB "Cgates" 3,29 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2,22 

Kiti tiekėjai 10,96 

 
 

Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) 
duomenimis, 2019 m. I ketvirtį Lietuvos elektroninių 
ryšių rinka pagal pajamas buvo didesnė 2,3% lyginant 
su 2018 m. I ketvirčiu, tačiau mažėja jau antrą ketvirtį 
iš eilės. 

Ypač sparčiai rinkoje auga interneto paslaugų 
pajamos, kai internetas teikiamas naudojant mobilią 
prieigą (metinis augimas sudaro 29 %), o fiksuoto 
interneto prieigos ir balso paslaugų rinka mažėja. 
Mokamų TV paslaugų rinka pagal pajamas išaugo 
pirmą kartą nuo 2017 m. pabaigos, nors bendras 
klientų skaičius mažėjo. Augimą lėmė IPTV paslaugos 
populiarumas. 

Remiantis RRT 2019 m. I ketvirčio ataskaita, 
Telecentro dalis bendroje telekomunikacijų rinkoje 
sudaro kiek daugiau negu 2 %, fiksuotos ir mobilios 
prieigos interneto rinkoje (skaičiuojant be Interneto 
paslaugų, teikiamų per mobilų telefoną) – daugiau 
nei 7%, o radijo ir televizijos programų siuntimo 
paslaugų rinkoje – 100 %.  

Didžiąją telekomunikacijų rinkos dalį (79,7%) 
užima 3 didieji operatoriai: Telia Lietuva AB, UAB 
Tele2 ir UAB Bitė Lietuva. 

Paslaugų teikėjų, besiverčiančių elektroninių 
ryšių veikla, skaičius Lietuvoje per metus sumažėjo 8 
vienetais iki 119 paslaugų teikėjų (2019-03-31 d. 
duomenys). 

 

Reguliavimas 

Bendrovė yra strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinti įmonė, todėl kai kurie 
sprendimai, susiję su įmonės turto valdymu, 

sandoriais, įmonės pertvarkymu ar reorganizavimu 
įsigalioja tik juos patvirtinus Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 
komisijai. 

Bendrovė dalinai veikia reguliuojamoje 
rinkoje, todėl jos veiklai taikomi reguliacinio 
pobūdžio ribojimai.  Bendrovė didelę įtaką turinčiu 
ūkio subjektu yra pripažinta šiose rinkose: 

- radijo ir TV prieigos nuomos paslaugų teikimo,  
- TV programų siuntimo paslaugų, skirtų turinio 
paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, 
skambučių užbaigimo savo tinkle.  

Bendrovei, kaip didelę įtaką turinčiam ūkio 
subjektui, yra nustatyti prieigos paslaugų suteikimo, 
nediskriminavimo, skaidrumo, kainų kontrolės ir 
sąnaudų apskaitos bei apskaitos atskyrimo 
įpareigojimai.  

Bendrovė tvarko didelius kiekius asmens 
duomenų, todėl privalo įgyvendinti technines ir 
organizacines priemones BDAR (ES bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų 
užtikrinimui.  

 

Paslaugos ir klientai  
 

Televizijos ir radijo paslaugos. Telecentro 
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais šiuo 
metu perduodama 19 nemokamų televizijos 
programų, iš kurių 17 programų yra standartinės 
raiškos (SD) ir 2 – aukštos raiškos (HD). Paslauga 
teikiama 4 Lietuvos transliuotojams. Radijo siuntimo 
paslaugomis naudojasi 4 nacionaliniai transliuotojai, 
2 regioniniai transliuotojai ir 2 vietinės radijo stotys. 
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Per 2019 metų I pusmetį klientų skaičius išliko toks 
pat, koks ir buvo  metų gale. 

Bendrovė siūlo tiesioginio TV signalo 
perdavimo TV transliuotojams paslaugą iš bet kurios 
šalies vietos. Per 2019 metų I pusmetį Bendrovė 
atliko 123 tiesioginių transliacijų, kurių bendra 
trukmė daugiau nei 285 val.  

Infrastruktūros nuomos paslaugos. Bendrovė 
teikia infrastruktūros nuomos paslaugas, tokias kaip 
radijo ir televizijos transliacijų perdavimo priemonių 
(aukštuminių bokštų) nuoma, kurios skirtos radijo ir 
televizijos programų transliuotojams arba 
retransliuotojams bei įrangos talpinimo paslaugas 
operatoriams ar kitiems ūkio subjektams. 2019 metų 
I pusmečio pabaigoje infrastruktūros nuomos 
paslaugomis naudojosi 45  klientai.  

Duomenų perdavimo paslaugos. Telecentras, 
derindamas šviesolaidžio ir belaidės prieigos 
technologijas, klientams teikia kompleksinius 
interneto ryšio sprendimus visoje Lietuvoje. Išplėtoti 
LTE ir WiFi technologijų tinklai leidžia užtikrinti 
belaidžio interneto paslaugos teikimą net ir atokiose 
šalies vietovėse.  

MEZON klientų skaičius nuolat auga ir 2019 
metų 1 pusmečio pabaigoje pasiekė 96 tūkst., 73 
tūkst. klientų pajungta per LTE tinklą, o 23 tūkst. – 
per WiFi tinklą. Per 2019 m. I pusm. klientų skaičius 
padidėjo 900 vnt. arba 1 %. 

Bendrovė teikia IPTV paslaugas per LTE ir WiFi 
tinklus. Per 2019 metų I pusmetį IPTV paslaugos 
augo ir vartotojų skaičius pasiekė 8,1 tūkst. klientų. 

Duomenų centrų paslaugos. Moderniame 
duomenų centre, kuris atitinka TIER3 reikalavimus, 
teikiamos didmeninės duomenų centrų paslaugos: 

- vietos duomenų centro technologinėse 
spintose (kolokacija) nuoma; 

- virtualių dedikuotų serverių (VDS) nuoma. 

HiTV. Telecentras kartu su šalies televizijomis 
ir radijo kompanijomis 2019 m. birželio mėn. pradėjo 
teikti naujos kartos hibridinės televizijos paslaugą 
HiTV. Ji leidžia programas ir laidas žiūrėti realiu ir 
atidėtu laiku nemokamai. Per HiTV galima pasiekti 
LRT, LNK kanalų grupės ir Lietuvos ryto mediatekas, 
portalus, klausytis radijo stočių, naudotis 
elektroniniu programų gidu, gauti orų prognozes. 

Netelekomunikacinės paslaugos (lankytojų 
aptarnavimas Vilniaus TV bokšte). 

Aukščiausiame Lietuvos pastate, Vilniaus 
televizijos bokšte, lankytojams siūlomos šios 
paslaugos ir lankytinos erdvės: 

- Kavinės-baro PAUKŠČIŲ TAKAS su judamu 
apžvalgos ratu paslaugos; 

- Sovietinės agresijos 1991 m. memorialo 
ekspozicijos lankymas; 
- Konferencijų salės ir restorano salės nuoma; 
- Ekskursijos po TV bokštą; 
- Renginių TV bokšte organizavimo paslaugos. 

Per 2019 m. I pusmetį Vilniaus TV bokšte 
apsilankė 58,1 tūkst. lankytojų. 
 

Sausio 13 d. šalia Telecentro pastatų Vilniuje, 
Sitkūnuose ir Jūragiuose surengti televizijos ir radijo 
objektų gynėjų prieš 1991-ųjų sovietų karinę agresiją 
atminimo ir pagerbimo renginiai. Jų organizavime 
aktyviai dalyvavo Telecentro darbuotojai. 

Vasario 15 d. įsteigtas bendrovės valdybai 
pavaldus Audito komitetas.  

Vasario 16 ir kovo 11 dienomis Telecentras 
Vilniaus TV bokšte iškėlė didžiausio ploto (540 kv. m.) 
Trispalvę. Šia proga surengtose iškilmingose vėliavos 
pakėlimo ceremonijose dalyvavo šalies ministras 
pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Vasario 20 d. startavo bendrovės Talentų 
programa, skirta ugdyti perspektyvius darbuotojus, 
galinčius suteikti bendrovei papildomą pridėtinę 
vertę. 

Vasarį organizuotame nekilnojamo turto 
aukcione už daugiau kaip 126 tūkst. eurų parduoti du 
ūkinio pobūdžio objektai Visagine ir Kauno rajone. 

Kovo 18 d. Personalo ir pardavimų darbuotojai 
dalyvavo Vilniaus Gedimino techniko universitete ir 
Vilniaus kolegijoje organizuotose karjeros dienose, 
kuriose pristatė įmonės veiklą ir paslaugas. 

Balandį įmonė pasirašė susitarimus su 3 šalies 
televizijomis, 11 radijo stočių ir televizorių gamintoju 
LG Electronics dėl hibridinės televizijos paslaugos 
diegimo šalyje. 

Gegužės 28 d. bendrovė į Finansų ministerijos 
sąskaitą pervedė  955 tūkst. Eur. dividendų už 2018 
metus. 

Birželio 5 d. paskelbtas oficialus hibridinės 
televizijos – HiTV – startas. Šia proga šalies 
žiniasklaidai surengtas paslaugos pristatymas. 

Birželio 10 d. patvirtinta nauja bendrovės įstatų 
redakcija.  Kolegialaus valdymo organo –  valdybos –
narių skaičius sumažintas nuo 4 iki 3 narių.  

 
.

IV. SVARBIAUSI 2019 METŲ 6 MĖN. ĮVYKIAI 
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Finansiniai rodikliai 
Tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

2018 m. 
6 mėn. 

2019 m. 
6 mėn.  

Pokytis  
% 

Pagrindinės veiklos pajamos 9 924 10 110 1,9 

Pagrindinės veiklos pajamos be vienkartinių 9 984 10 110 1,3 

Sąnaudos 7 022 7 377 5,1 

Kitos veiklos rezultatas 260 164 -37,1 

EBITDA 3 162 2 897 -8,4 

EBITDA marža,  % 31,9 28,7  
Amortizacija, nusidėvėjimas ir ilgalaikio turto vertės 
sumažėjimas 

2 690 2 552 -5,1 

Veiklos pelnas (EBIT) 472 345 -26,9 

Grynasis pelnas 525 349 -33,5 

Grynojo pelno marža,  % 5,3 3,5  

Išmokėti dividendai už praėjusius metus 331 955  

Veiklos rodikliai 
 

2018 m. 
6 mėn. 

2019 m. 
6 mėn.  

Pokytis  
% 

Investicijos, tūkst. eurų 1 961 980 -50,0 

Interneto klientų skaičius, vnt. 93 487 96 003 2,7 

IPTV klientų skaičius, vnt. 3 817 8 105 112,3 

Lankytojų skaičius Vilniaus TV bokšte, vnt. 58 168 58 062 -0,2 

Darbuotojų skaičius (etatų suma) 284 292 2,8 

Darbuotojų skaičius (sąrašinis) 306 318 3,9 
Santykiniai Rodikliai 
 

2018 m. 
6 mėn. 

2019 m. 
6 mėn.  

 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3,3% 2,2%  

Turto grąža (ROA) 2,7% 1,8%  

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,80 0,80  

Bendras likvidumo koeficientas 3,61 4,98  

Turto apyvartumas 0,51 0,64  

Skolos ir nuosavybės santykis 0,22 0,22  
Pinigų srautų iš įprastinės veikos ir pajamų 
santykis, % 

31,0% 19,8%  

V. BENDROVĖS FINANSINIAI IR VEIKLOS 
REZULTATAI 
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Pajamos  
 

2019 metų I pusm. pagrindinės veiklos 
pajamos siekė 10,1 mln. eurų ir lyginant su 2018 
metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 1,9 %. 
Vertinant be vienkartinės pajamų korekcijos 2018 
m. (60 tūkst. eurų permokos grąžinimas LRT) 
pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 1,3 %. 

Telecentro pajamas 2019 m. I pusmetį 
augino MEZON interneto paslaugos, IPTV 
paslaugos, padidėjusios TV kanalų retransliavimo 
paslaugų apimtys, bei Vilniaus TV bokšto kavinė – 
baras PAUKŠČIŲ TAKAS. 

Pajamos iš MEZON paslaugų padidėjo 1,3 % 
dėl augusio klientų skaičiaus. Bendras klientų 
skaičius išaugo 2,7 %, o klientų, pajungtų per LTE 
4G technologiją, padaugėjo 6,4%. Vykdant tinklų 
optimizavimo projektą klientų skaičius WiFi tinkle 
sumažėjo 6,5 %.  

2016 metais pradėta teikti IPTV paslauga 
yra populiari tarp MEZON vartotojų. IPTV 
paslaugos klientų skaičius per 2019 metų I pusmetį 
išaugo 2,1 karto ir ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje pasiekė 8,1 tūkst. 

Pajamos iš radijo ir televizijos programų 
siuntimo paslaugų išaugo 9%. Augimą lėmė 
sėkmingai įgyvendinti projektai:  2018 m. gegužės 
mėnesį pradėtos retransliuoti 5 Lenkijos TV 
programos Pietryčių Lietuvos gyventojams ir nuo 
rugsėjo mėnesio retransliuojamas visoje Lietuvoje 
TV informacinis kanalas „Current Time“ 
(„Nastojaščeje Vremia“). 

Infrastruktūros paslaugų pajamos sumažėjo 
19 %, nes verslo klientai sumažino perkamų 
paslaugų apimtis.  

Netelekomunikacinių paslaugų padalinio – 
Vilniaus TV bokštas, kuriame įsikūrusi kavinė-baras 
PAUKŠČIŲ TAKAS pajamos augo 16 %, lankytojų 
skaičius išliko toks pat.  

 
Sąnaudos 

 

Bendrovės veiklos sąnaudos (be 
nusidėvėjimo ir amortizacijos bei ilgalaikio turto 
vertės sumažėjimo sąnaudų) per 2019 m. I pusmetį 
sudarė 7,4 mln. eurų ir padidėjo 5,1 %, lyginant su 
2018 m. palyginamu laikotarpiu (7,0 mln. eurų). 
Didžiausią įtaką pasikeitimui turėjo keletas 
veiksnių: augantis interneto MEZON ir IPTV klientų 
skaičius, nuo 2018 m. vidurio padidėjusios TV 
retransliavimo paslaugų apimtys (Pietryčių TV bei 
Current Time TV), atlyginimų padidinimas 
darbuotojams bei didesnės apimties kokybiškų 

elektros ūkio priežiūros paslaugų pirkimas iš išorės. 
Labiausiai padidėjo (2,4 karto) TV turinio įsigijimo 
sąnaudos, kurios tiesiogiai susijusios su eterinės ir 
internetinės televizijos teikiamų paslaugų apimčių 
augimu.  

2019 metais bendrovė daugiau išleido 
paslaugų reklamai, pardavimams, tinklo resursų 
įsigijimui, elektros energijos bei energetinio ūkio 
priežiūrai,  IT aptarnavimui, teisinėms paslaugoms, 
padidino atidėjinius blogoms skoloms. 

Padidėjusios kavinės-baro PAUKŠČIŲ TAKAS 
sąnaudos sėkmingai užtikrina šios verslo srities 
pajamų ir pelno augimą. 

 
EBITDA 

 

Bendrovės kitas veiklos pajamas ir 
sąnaudas sudaro nekilnojamo turto nuomos ir 
pardavimų pelnas, todėl rodikliai svyruoja 
priklausomai nuo parduotų objektų kiekio ir 
rezultatų. 2019 metais I pusmetį aukcionuose 
parduoto ilgalaikio turto pelnas sudarė 164 tūkst. 
eurų  (2018 m. I pusmetis  -  260 tūkst. eurų). 

2019 metų I pusmečio EBITDA (pelnas prieš 
palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 
bei ilgalaikio turto vertės sumažėjimą) siekė 2,9 
mln. eurų ir, lyginant su 2018 m. I pusmečiu, 
sumažėjo 8 %. Atitinkamai mažesnė ir EBITDA 
marža - 28,7 %  (2018 m. II pusmetis - 31,9%).  

 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 

 

Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos 
sudarė 2,6 mln eurų ir buvo 5,1 % mažesnės negu 
2018 m. I pusmetį (2,7 mln eur). Tam didžiausią 
įtaką darė sumažėjusios investicijos į jau išplėtotą 
LTE technologijos tinklą, WiMAX technologijos 
tinklo išjungimas, nenaudojamo nekilnojamo turto 
pardavimai.  

 
Grynasis pelnas 

 

Grynasis pelnas  2019 m. I pusmetį siekė 
349 tūkst. Eur ir lyginant su 2018 m. tuo pačiu 
laikotarpiu (525 tūkst. eurų) sumažėjo 176 tūkst. 
Eur.   

 
Balansas ir pinigų srautai 

 

Bendrovės ilgalaikis turtas per 2019 m. 6 
mėnesius sumažėjo 1,4 mln eurų arba 4,7 % dėl 
nusidėvėjimo ir mažesnio investicijų lygio. Taip pat 
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buvo parduota dalis nenaudojamo nekilnojamo 
turto.  

Bendrovė sumažino atsargų likutį įvertinusi 
klientams skirtos naujos galinės įrangos poreikius ir 
tinklo plėtrą. Didėjant apyvartoms, per I pusmetį 
padidėjo pirkėjų skolos 294 tūkst. Eur. 

Paskolų iš bankų bendrovė neturi. 2019 m. I 
pusmetį 1,4 mln Eur sumažėjo trumpalaikiai 
įsipareigojimai tiekėjams bendrovei apmokėjus 
sąskaitas už 2018 m. metų pabaigoje įsigytą tinklo 
įrangą.  

Bendrovės piniginės įplaukos iš klientų 2019 
metais buvo didesnės nei pernai, tačiau padidėjo ir 
mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams bei 
darbuotojams. Šiais metais bendrovė apmokėjo už 
ilgalaikį turtą įsigytą 2018 metų gale ir išmokėjo 
955 tūkst. Eurų dividendų. Todėl pinigų likutis per I 
pusmetį sumažėjo 370 tūkst. Eurų, tuo tarpu 
pernai  pinigų likutis buvo išaugęs 2 mln eurų.  

 
Investicijos 
 

Telecentras nuolat investuoja į 
telekomunikacijų tinklo atnaujinimą ir plėtrą, 
tačiau stabilizuojantis duomenų tinklo apkrovos 
augimo tempams,  per 2019 m. 6 mėnesius buvo 
investuota dvigubai mažiau nei 2018 m. I pusmetį. 
2019 m. I pusmečio investicijos siekė 0,98 mln  
eurų, tuo tarpu  2018 m. per tą patį laikotarpį  – 
1,96 mln. eurų. Didžioji dalis investicijų buvo skirta 
WiFi tinklo modernizavimui,  LTE tinklo plėtrai bei 
stiebų ir bokštų infrastruktūrai. 

 
Rezultatų atitikimas planui 

 

Bendrovės EBITDA viršijo planą 17% dėl 
sutaupytų sąnaudų. Įmonė padidino atlyginimus 
darbuotojams antrame ketvirtyje kaip ir buvo 
planuota, tačiau dėl mažesnio negu planuota 
darbuotojų skaičiaus personalo sąnaudų buvo 
sutaupyta. Kitose srityse taupymai susiję su 
perkamų prekių ir paslaugų apimčių peržiūra. 
Pagrindinės veiklos pajamos 2019 metais buvo 
mažesnės 1,3 % lyginant su planu dėl lėtesnio 
Interneto klientų skaičiaus augimo, tačiau IPTV 
pardavimai ir restorano PAUKŠČIŲ TAKAS veiklos 
rezultatai viršijo lūkesčius. Bendrovė vykdė 
investicinius projektus, kaip ir , planuota, 
pagrindinį dėmesį skirdama LTE ir WiFi tinklo 
plėtrai. Tačiau duomenų srautai tinkle ir galinės 
įrangos poreikiai buvo mažesni nei prognozuota ir 
tai leido sutaupyti dalį investicijoms skirtų lėšų.  

Tyrimų ir plėtros veikla  
 

2019 m. Telecentras tęsė daiktų interneto 
(angl. Internet of Things – IoT) paslaugos testus 
(vykdomas pilotinis projektas). Testuojama LoRa 
daiktų interneto technologija, veikianti 
nelicencijuotame  900 MHz dažnių diapazone ir 
skirta efektyviai į interneto tinklą sujungti 
įrenginius, tokius kaip komunalinių paslaugų 
skaitikliai, parkavimo davikliai, oro temperatūros ar 
taršos matuokliai, apšvietimo, šiukšlių konteinerių 
užpildymo, lokacijos ir kt. LoRa pasirinkta kaip 
patraukliausia IoT technologija, daugelyje šalių 
naudojama komunalinio ūkio, pramonės, 
transporto, žemės ūkio srityse. Testavimo tikslas - 
įvertinti technologines galimybes bei įvertinti 
daiktų interneto verslo potencialą. Testų metu 
įvertintos stipriosios ir silpnosios LoRa 
technologinės pusės, atlikti ryšio sklaidos bei 
patikimumo bandymai, kurie leidžia geriau įvertinti 
tinklo planavimui reikalingas ekonomines 
prielaidas, t.y. reikalingą bazinių stočių skaičių bei 
jų įrengimo ypatumus. Taip pat išbandytos penkios 
IoT platformos, kurios surenka ir apdoroja galinių 
IoT įrenginių (daviklių, matuoklių, jutiklių) 
duomenis ir perduoda į aplikacijų serverius, atlikta 
jų lyginamoji analizė.. Apsibrėžtos verslo vystymo 
kryptys. Šiuo metu deramasi su potencialiais 
partneriais dėl būsimų projektų. Pradėtas TV 
bokšto statinio stebėsenos įrengimo projektas, 
kuriame bus naudojama LoRa technologija 

2019 m. buvo analizuojamos įvairios LTE  
bevielio interneto paslaugų kokybės bei 
efektyvumo didinimo technologijos. Įvertinome 
galimą naujų LTE tinklo savybių panaudojimo 
mastą Bendrovės tinkle ir su tuo susijusias 
investicijas bei galimą naudą įdiegus naujus radijo 
dažnių ruožus 2,6 GHz (B7) ir 3,6GHz (B43) 
diapazonuose.   Šiuo metu Bendrovė turi licencijas 
ir naudoja LTE paslaugų tiekimui 2,3 GHz, 2,6 GHz 
dažnius. Žengdama link 5 kartos tinklų Bendrovė 
dar 2018 m. įdiegė keletą 4.5 G (LTE-A)  bazinių 
stočių ir pradėjo komercinių paslaugų teikimą. 
Aktyviai dalyvaujame, svarstant 3400-3800 MHz 
radijo dažnių plėtros planą ir siūlome kaip pakeisti 
esamus leidimus šiame dažnių ruože taip, kad jau 
nuo  2020 metų 3400-3800 MHz dažnių ruožu 
galėtų naudotis visi to pageidaujantys operatoriai, 
tuo būdu įvykdant Europos komisijos įpareigojimus 
dėl dažninių resursų priskyrimo 5G paslaugoms 
plėtoti.  

Dalyvaujame Susisiekimo ministerijos 
sukurtoje 5G ryšio darbo grupėje, kurioje 
identifikuojame galimybes ir problemas susijusias 
su 5G ryšio diegimu Lietuvoje, ieškome galimų 
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sprendimų, kurie leistų Lietuvai tapti 5G ryšio 
diegimo Europoje lydere.  

2018 m. lapkričio mėnesį Bendrovė pradėjo 
HBBTV (angl. Hybrid Broadcast Broadband TV – 
HbbTV) paslaugos sukūrimo ir įdiegimo antžeminės 
televizijos tinkluose projektą. Paslaugos startas 
įvyko 2019 m. birželio 5 d.. Hibridinė TV išplėtė 
dabartinės antžeminės televizijos (DVBT) vartotojų 
galimybes per televizorių žiūrėti papildomą TV 
turinį, videotekas, klausyti radiją, gauti kitas 
paslaugas per interneto tinklą. Šiuo metu HiTV 
platformoje yra patalpintas LRT, Lrytas TV ir LNK 
grupės kanalų mediatekų turinys.  Pradedami 
derinimo darbai su All media kanalų grupe. Toliau 
dirbama su Televizorių gamintojais dėl HbbTV 
aktyvavimo visiems į Lietuvos rinką įvežamiems 
televizoriams taip palengvinant paslaugos 
pasiekiamumą TV žiūrovams. Dirbama dėl šios 
naujos paslaugos žinomumo didinimo – kuriami 
reklaminiai klipai kartu su transliuotojais, 
mokomieji klipai, paleista hitv.lt svetainė, kurioje 
yra pateikiama informacija bei mokomoji medžiaga 
susijusi su šia paslauga. 

 
Rizikų valdymas 

 
Per 2019 m. pirmą pusmetį  buvo parengta 

ir pradėta taikyti  bendrovės rizikų valdymo politika 
kuri apibrėžia rizikų valdymo tikslus ir principus, 
rizikų valdymo modelį ir atsakomybes. Kuriant 
rizikų politiką buvo siekiama, kad iš bendrovės 
veiklos kylančios rizikos butų identifikuotos ir 
įvertintos bei sumažintas rizikų poveikis, kuris 
leistų pasiekti bendrovei  keliamus tikslus. 

 
Bendrovės rizikų valdymo politika 

parengta  vadovaujantis geriausia rizikų valdymo 
praktika (COSO ERM standartų gairės) pagal kurią 
atliktas bendrovėje rizikų vertinimas ir sudarytas 
bendrovės rizikų registras (rizikų žemėlapis). Iš 
bendrovės veiklos kylančios rizikos įvertintos 
nustatant rizikos tikimybę ir poveikį, bei suskirstant 
rizikas pagal atitinkamas rizikų kategorijas: 
strateginės rizikos; finansinės rizikos; veiklos 
rizikos; atitikties rizikos. 

 
2019 m. pirmame pusmetyje buvo toliau 

vystoma ir tobulinama asmens duomenų apsaugos 
politika, kuriamos ar tobulinamos asmens 
duomenų apsaugos taisyklės, vystomas asmens 
duomenų apsaugos politikų ar taisyklių praktinis 
įgyvendinimas. Be to, siekiant užtikrinti ir atitikti 
keliamus asmens duomenų apsaugos bei 
kibernetinės saugos reikalavimus, per ataskaitinį 
laikotarpį buvo diegiami naudojamos programinės 
įrangos atnaujinimai bei nauja programinė įranga 

(PAM- privilegijuotų vartotojų prieigos valdymo ir 
kontrolės programa). 

 
Planai ir prognozės 

 

Bendrovė laikosi patvirtintos 4 metų strategijos 
ir 2019 m. biudžeto plano. Tikimasi nuoseklaus 
interneto ir IPTV klientų skaičiaus didėjimo bei 
pramoginių paslaugų TV bokšte plėtros. 
Planuojami  testiniai IoT pajungimui, kurių 
pagrindu bus siūloma komercinės paslaugos. TV 
paslaugų srityje tikimasi išlaikyti nemokamos 
televizijos patrauklumą, kurį turėtų didinti birželį 
startavusi HiTV paslauga.  

Kaip ir buvo planuota, atlyginimų didinimas 
atsižvelgiant į darbo rinkos sąlygas ir ypač 
pabrangusi elektra, bei augantys tinklo palaikymo 
kaštai, turės neigiamos įtakos bendrovės 
pelningumui. 

Investicijos į LTE ir WiFi technologijos tinklus 
bus tęsiamos, pagrindinį dėmesį skiriant tinklo 
talpos didinimui bei paslaugų kokybės gerinimui. 
Taip pat numatoma investuoti į vidinių IT sistemų 
atnaujinimą. 
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Akcinis kapitalas 

 

Bendrovės visos akcijos nuosavybės teise 
priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – 
Ministerija). 2019 metais Bendrovės akcinis 
kapitalas nesikeitė ir 2019 m. birželio 30 d. jį 
sudarė 92 468 808 paprastosios pilnai apmokėtos 
akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 
euro. Bendrovės vertybiniais popieriais 
reguliuojamoje rinkoje neprekiaujama.  

 
Dividendai ir jų skyrimo tvarka 

 

Bendrovė moka dividendus vadovaudamasi 
LR Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 
20  „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise 
priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės 
įmonių pelno įmokų“ (nauja redakcija nuo 2017-
01-01). Remiantis šiuo nutarimu, dividendams 
skiriama paskirstytino pelno dalis priklauso nuo 
pasiekto nuosavo kapitalo grąžos rodiklio. 
Bendrovė išmokėjo 80 % 2018 metų skirstytino 
pelno dividendams, tai yra 955 tūkst. eurų (2018 
metais išmokėjo  – 331 tūkst. eurų). 

 
Valdyba  
 

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo 
organas. Valdybos narių skaičių nustato bendrovės 
įstatai. Iki 2019 m. birželio 10 d. valdybą sudarė 4 
nariai, nuo 2019 m. birželio 10 d. valdybos narių 
skaičius buvo sumažintas iki 3.  Valdyba iš savo 
narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariu 
negali būti Bendrovės vadovas.  

Valdyba savo funkcijas atlieka Bendrovės 
įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir 
pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki 
valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio 
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.  

 
2019 m. Bendrovės valdyboje dirbo:  
 
Valdybos pirmininkas: 

 Egidijus Vaišvilas - nepriklausomas valdybos 
narys (nuo 2017.10.10) 

Valdybos nariai: 

 Janina Laskauskienė – Susisiekimo ministerijos 
atstovas (nuo 2017.10.10) 

 Vidas Danielius – VšĮ „Stebėsenos ir prognozių 
agentūra“ direktorius (nuo 2019.04.08) 

 Viktorija Trimbel – nepriklausomas valdybos 
narys (nuo 2017.10.10 iki 2019.05.20). 

Valdybos nariai 2019 metais valdybos veikloje 
dalyvavo: 

 
Valdybos narys Posėdžiai 

Egidijus Vaišvilas 
(pirmininkas) 

11 iš 11 

Janina Laskauskienė 11 iš 11 

Vidas Danielius 3 iš 5 

Viktorija Trimbel 8 iš 9 

Bendrovės valdybos narių atlygio sąnaudos 
2019 metais sudarė 26,1 tūkst. eurų (2018 m. 6 
mėn.  – 31,3 tūkst. eurų). 

2019-05-17 valdyba gavusi Nepriklau-
somos valdybos narės ir Audito komiteto 
pirmininkės V. Trimbel atsistatydinimo prašymą, 
audito komiteto nariu paskyrė valdybos narį Vidą 
Danielių ir pakartotinai paskelbė nepriklausomo 
audito komiteto nario iš išorės atranką.  

 
 

VI. VALDYMO ATASKAITA 
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Valdymo struktūra 
 

Bendrovės valdymo struktūroje pasikeitimų per 2019 m. 6 mėn. nebuvo.  
 

 
 

 
 
 
Vadovų komanda  
 

Bendrovės vadovų komandą (administraciją) 
2019-06-30 d.  sudarė:  

 Generalinis direktorius Remigijus Šeris 

 Technologijų direktorius Egidijus Ropė nuo 2019-
05-20 (Rolandas Ryliškis iki 2019-04-08);  

 Komercijos direktorė Vita Grušnienė 

 Finansų ir procesų direktorius Dalius Redeckas 

 Administravimo direktorė Dalia Kleizaitė 

 Personalo ir teisės vadovas Andrius 
Marcinkevičius 

 Restorano PAUKŠČIŲ TAKAS vadovė Aušra 
Lukošienė 

 Komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Auditas ir auditoriai 

 

2017 m. Bendrovės akcininkas patvirtino 
sprendimą pasamdyti audito įmonę UAB “Moore 
Stephens Vilnius” Bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų auditui atlikti bei Bendrovės metiniam 
pranešimui įvertinti. Akcininkas įgaliojo Bendrovės 
vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį 3 metams, 
kurios kaina ne daugiau kaip 15 tūkst. eurų.  

UAB “Moore Stephens Vilnius” įmonė atliko 
Bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir 
pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų, nuosavo 
kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų bei 
aiškinamojo rašto pastabų auditą.  

2019 m. 6 mėn. finansinės ataskaitos nebuvo 
audituotos, bendrovė kitų paslaugų iš UAB “Moore 
Stephens Vilnius” nepirko. 
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Darbuotojų skaičius 

2019 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 318 
darbuotojų, faktiškai užimti buvo 292 etatai. Lyginant 
su 2018 m. pabaiga, darbuotojų skaičius padidėjo 4, o 
etatų skaičius padidėjo 3 etatais.  Darbuotojų skaičius 
paaugo dėl užpildytų laisvų pozicijų. 

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra: 
69 proc. – aukštasis; 9 proc. – aukštesnysis; 15 proc. – 
vidurinis; 7 proc. – studentai.  

Įmonės personalo politika apibrėžta šiuose 
pagrindiniuose dokumentuose: Kolektyvinėje 
sutartyje (pasirašyta 2017-11-09, galioja 2 metus), 
Vidaus darbo tvarkos taisyklėse, Personalo valdymo 
procese. Bendrovėje veikia dvi nepriklausomos 
profesinės sąjungos: AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centro darbuotojų sąjunga ir nepriklausoma profesinė 
sąjunga. Sprendimai, galintys įtakoti darbuotojų 
padėtį Bendrovėje, visuomet derinami su darbuotojų 
atstovais. Kolektyvinė sutartyje aprašyta socialinė 
politika, o kiekvienų metų biudžete numatomas 
socialinių reikmių fondas.  

Atlygio politika 

Bendrovės atlygio politika aprašyta 
Kolektyvinės sutarties 3-iame priede. Darbuotojų 
pareigybių lygiai ir šių lygių atlygio rėžiai nustatyti 
remiantis Korn Ferry Hay Group organizuoto 
atlyginimų rinkos tyrimo rezultatais (Bendrovė tyrime 
dalyvavo 2018 m. vasarą).  

2019 m. II ketvirtį, bendrovės Valdyba pritarė 
metinių premijų išmokėjimo principams už 2018 m. 
rezultatus, todėl 2019 m. gegužės mėnesį, akcininkui 
patvirtinus bendrovės metinę atskaitomybę, 
darbuotojams buvo išmokėtos metinės premijos. 

Kompetencija 

2019 m. vasario mėnesį bendrovėje buvo 
patvirtinta ir prasidėjo talentų ugdymo programa, 
nukreipta į bendrovės vadovų grandies rezervo 
paruošimą. Programos dalyviai dalyvaus 6 ugdymo 
sesijose, savarankiškai vykdys pavestus projektus. 
Programą užbaigs edukacinė kelionė.

Vidutinis atlyginimas pagal darbuotojų grupes: 
 

Darbuotojų grupė Darbuotojų 
skaičius       

2018 m.* 

Vid. 
atlyginimas 

2018 m. 

Darbuotojų 
skaičius       

2019.06.30 

Vid. atlyginimas 
2019 m. II 

ketv.** 

Generalinis direktorius 1 6610 1 11 362 
Aukščiausio lygio vadovai 5 2877 6 5 186 
Vadovai 36 1952 31 3 461 
Technikai ir jaunesnieji specialistai 5 864 6 1 511 
Tarnautojai 13 818 12 1 420 
Specialistai 297 1176 246 1 857 
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir 
pardavėjai 

38 856 29 1 495 
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 3 2116 0 0 
Nekvalifikuoti darbininkai 12 615 6 1 173 
Iš viso: 410 1256 337 2 045 

 
* Darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį 
** įskaičiuota ir vienkartinė metinė premija už 2018 m. rezultatus.

VII. PERSONALAS 
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Aplinkosauga 

 

Telecentras vykdo veiklą laikydamasis 
darnaus su aplinka verslo principų.  

Elektromagnetinė spinduliuotė. 
Bendrovė bazines stotis projektuoja, stato ir jas 
eksploatuoja vadovaudamasi 2011 m. kovo 2 d. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. V-199 patvirtinta Lietuvos 
higienos norma HN 80:2015 
„Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir 
gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 
normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 
10 kHz-300 GHz  radijo dažnių juostoje“ bei 
2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-685 
patvirtintu Radiotechninio objekto 
radiotechninės dalies projekto ir 
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos 
plano derinimo tvarkos aprašu. Sutinkamai su 
šiais ir kitais norminiais aktais Bendrovė 
reguliariai organizuoja elektromagnetinės 
spinduliuotės stebėsenos matavimus. 

Atliekos. Bendrovė užsiima 
kompiuterių ir jos komponentų (baterijų ir 
akumuliatorių) platinimu, tad laikosi  
platintojams nustatytų aplinkosauginių 
reikalavimų. Su GIA (Gamintojų ir importuotojų 
asociacija) sudaryta sutartimi Telecentras 
įgyvendina Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymo reikalavimus, vykdant su 
baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių 
atliekų tvarkymu susijusią veiklą. Taip pat yra 
su GIA sudaryta sutartis ir dėl elektros bei 
elektroninės įrangos surinkimo ir išvežimo 
utilizuoti. 

Automobiliai. Bendrovės taikomi 
efektyvūs darbo organizavimo metodai bei 
automobilių parko  eksploatavimo kontrolės 
priemonės leido pasiekti, kad,  lyginant su 2018 
m. I pusmečiu, eksploatuojamų automobilių 
skaičius sumažėjo nuo 75 iki 61, bendras 
nuvažiuotų kilometrų skaičius sumažėjo 4 proc.  
arba 26 tūkst. km, sutaupyta 2,7 tonos kuro. 

Birželis bendrovėje buvo paskelbtas 
ekologinio vairavavimo mėnesiu. Įmonės 
inžinieriai, vairuojantys tarnybinius 
automobilius, pakviesti susirungti ekoralyje – 
mėnesį trukusiose aplinką ir išteklius 
tausojančio vairavimo rungtynėse. 3 geriausius 

rezultatus pademonstravę ekipažai buvo 
paskatinti prizais. Ši ir kitos priemonės leido 
pasiekti, kad vidutinės kuro sąnaudos 100 km 
šaltuoju sezonu sumažėjo 1,5 proc., o šiltuoju – 
4,3 proc. 

Žalioji energija. Apie 66 proc. visos 
Telecentro veiklai 2019 m. I pusmetį 
sunaudotos elektros energijos buvo žalia, t.y. 
pagaminta panaudojant saulės, vėjo ir biokuro 
energiją. Žaliąją energiją Telecentras elektros 
rinkoje perka treti metai. 

Aplinkos tvarkymas. Balandžio 26 d. 
Bendrovės darbuotojai dalyvavo pavasario 
tradicinėje aplinkos tvarkymo akcijoje 
“Darom”. Akcijos metu buvo tvarkomos 
įmonės padalinių teritorijos ir jas supančios 
erdvės.  
 
Žmogaus teisės ir lygios galimybės 

 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 
žmonių lygiateisiškumo bei nediskriminavimo 
principais. Bendrovėje dirba 56 % vyrų ir 44 %. 
moterų. Bendrovės aukščiausio lygio vadovų 
tarpe moterys užima 2 pozicijas iš 6. 

 
Parama bendruomenėms, projektams 
ir akcijoms 

 

Bendrovė ir jos darbuotojai 2019 m. I 
pusmetį aktyviai rėmė įvairius socialius 
projektus bei akcijas, taip pat dalyvavo jose: 

 Sausį Telecentras suteikė 1 000 eurų 
paramą Sausio 13-sios Atminties ir paramos 
bėgimo organizatoriams, bendrovės 
darbuotojai dalyvavo sausio 13-osios 
atminties renginiuose, užtikrino budėjimą ir 
tvarką juose. 

 Balandžio 15 d. Paramos komiteto 
posėdyje patvirtintas nefinansinės paramos 
skyrimas Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centrui, Kauno moksleivių 
techninės kūrybos centrui, Vilniaus miesto 
socialinės paramos centrui, visuomeninei 
organizacijai „Gelbėkit vaikus“, Pal. J. 
Matulaičio socialiniam centrui. Šiems 
projektams bei organizacijoms, susijusios su  

  

VIII. DARNAUS VERSLO VEIKLA ĮMONĖJE 



 
 

6 mėn. tarpinis pranešimas | 2019 
  16 

 vaikų globa ir ugdymu, suteikta galimybė 
nemokamai aplankyti vilniasu TV bokštą. 

 Balandžio 27-28 dienomis  bendrovės 
savanoriai dalyvavo projekte „Open House 
Vilnius 2019“, kurio metu publikai 
suteikiama galimybė nemokamai aplankyti 
išskirtinius miesto pastatus, tarp jų –  ir 
Vilniaus TV bokštą. 

 Gegužę  Telecentras suteikė 5000 Eur 
paramą VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“, 
organizuojančiam vieną svarbiausių 
kultūros ir meno festivalių Lietuvoje 
vasaros sezono metu. 

 
 

Korupcijos prevencija 
 

Bendrovė, kartu su kitomis 
Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai 
priklausančiomis įmonėmis, dalyvauja 
korupcijos prevencijos veikloje.  

2019 m. I pusmetį Telecentras aktyviai 
įsitraukė į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
organizuojamą renginių ciklą, skirtą dalintis 
patirtimi korupcijos prevencijos srityje. Šiuose 
renginiuose yra diskutuojama apie VVĮ 
pasirinktus antikorupcinius modelius ir 
standartus, įmonėse taikomas skaidrumo 
priemones, dalinamasi patirtimi, vizituojamos 
įmonės, kurios pristato savo įdirbį šioje srityje. 

Liepos 2 dieną tokia diskusija buvo 
surengta Švedijos valstybės kontroliuojamoje 
telekomunikacijų bendrovėje „Telia Lietuva“. 
Diskusijos dalyviams įmonės atstovai 
papasakojo apie atsakingo verslo kodeksą, 
tiekėjų etikos kodeksą, rizikų, susijusių su 
skaidrumo užtikrinimu, valdymą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirkimai ir santykis su tiekėjais 
 

Balandžio 4 d.  Telecentras įmonės 
interneto svetainėje suformavo anketą, kurią 
užpildžiusios įmonės ir asmenys patenka į 
galimų tiekėjų sąrašą ir, kai yra vykdomi tam 
tikros kategorijos pirkimai, visi tą kategoriją 
pažymėję teikėjai, yra kviečiami dalyvauti 
įmonės paskelbtame pirkime. Šios priemonės 
tikslas - skaidrumo pirkimų srityje didinimas. 

 
 

Skaidrumo gairių laikymasis 
 

Telecentras laikosi 2010 m. liepos 
14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau 
– Skaidrumo gairės). Skaidrumo gairių 
įgyvendinimas Telecentre yra iš esmės 
užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą 
metiniame pranešime, bei informacijos 
atskleidimą www.telecentras.lt interneto 
svetainėje, siekiant pateikti informaciją 
interesų turėtojams prieinamu bei suprantamu 
formatu.  

Informacija, kuri yra priskiriama 
konfidencialios informacijos kategorijai, nėra 
skelbiama. 


