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Pirmasis 2022 m. pusmetis Telecentrui buvo 
sėkmingas –  pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 
2021 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo 33 proc. iki 
5,84 mln. Eur, EBITDA – 25 proc. iki 1,82 mln. Eur, 
grynasis pelnas (iš tęstinės veiklos) – 40 proc. iki 619 
tūkst. Eur. 

Šiemet pajamų augimu ypač išsiskyrė mūsų 
netelekomunikacinių paslaugų padalinys – Vilniaus TV 
bokštas ir jame veikiantis restoranas „Paukščių takas“. 
Pabaigus bokšto rekonstrukcijos I etapą  lankytojams 
buvo atverta nauja lauko apžvalgos aikštelė 170 m 
aukštyje, ir ji iškart tapo labai populiari, lankytojų 
mėgstama. Atsistatant turistų srautams po COVID 19 
pandemijos TV bokšto lankytojų skaičius, lyginant su 
2021 m I pusmečiu, šiemet išaugo 10 kartų iki 57 
tūkstančių ir pasiekė priešpandeminio laikotarpio 
rodiklį. 

Pajamų  augimu pasižymėjo  ir kitos Telecentro 
verslo sritys: duomenų centrų ir infrastruktūros 
nuomos paslaugos, daugiau pajamų gauta iš įmonės 
valdomų išteklių efektyvaus įdarbinimo. Įmonei taip 
pat pavyko užtikrinti stabilias pajamas iš kertinės 
veiklos – radijo ir televizijos programų siuntimo. 

Įmonės sąnaudos (be amortizacijos ir 
nusidėvėjimo)  I pusmetį, lyginant su tuo pačiu 2021 
m. periodu, padidėjo bemaž 34 procentais. Svarbu 
pastebėti, kad sąnaudų didėjimas nemaža dalimi 
susijęs su verslo apimčių didėjimu. O jeigu 
atsižvelgsime į ekonominę aplinką ir ypač aukštą 
infliacijos lygį, tendencijas šalies atlyginimų srityje, 
manau, kad šiame kontekste Telecentrui pavyko 
išlaikyti sąnaudų kilimą kontroliuojamose ribose.  

2022 m. I pusmetį toliau vykdėme investicijas į 
TV transliacinių tinklų ir sistemų atnaujinimą, Vilniaus 

TV bokšto rekonstrukciją, saulės jėgainių statybą, 
buvo toliau tęsiamas duomenų centrų plėtros 
projektas.  

Vasario 24 d. prasidėjusi Rusijos agresija prieš 
Ukrainą ir geopolitinės situacijos paaštrėjimas Rytų ir 
Vidurio Europos regione negalėjo neatsispindėti 
įmonės vidiniuose procesuose bei veikloje. Įmonė 
sustiprino savo IT sistemų kibernetinę bei objektų 
fizinę saugą, peržiūrėjo ir tobulino krizių valdymo ir 
veiklos tęstinumo (atstatymo) planus.  

Taip pat bendradarbiaudami su Ukrainos 
nacionaliniu radijo transliuotoju pradėjome 
retransliuoti „Suspilne“ („UA: PBC“) radijo programą 
per vidurinių bangų siųstuvą 1386 kHz dažniu. 
Projektas vykdomas paramos pagrindais, remiant 
Ukrainą ir jos kovą už laisvę bei demokratiją. 

Pietryčių Lietuvos regione prie esamo TV 
kanalų skaičiaus pridėjome dar 2 kanalus –„Belsat” ir 
„TVP World”.  

Pabrėžtina, kad „Belsat” TV kanalas yra 
orientuotas į Baltarusijos auditoriją. Kanalo misija – 
užtikrinti, kad šios šalies piliečiai gautų prieigą prie 
alternatyvios informacijos šaltinių, taip pat remti 
demokratiją ir laisvą žodį Baltarusijoje. Kanalą 
finansuoja Lenkijos vyriausybė ir užsienio donorų 
organizacijos. 

Nekoduotų TV programų  transliavimo 
paslaugos vystymas ir toliau išlieka viena svarbiausių 
Telecentro strateginių veiklos krypčių. Tikimės TV 
žiūrovams pateikti gerų žinių jau artimiausiu metu. 

 
Remigijus Šeris, generalinis direktorius 

 
  

I. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS 
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* EBITDA ir grynasis pelnas pateikiami be MEZON verslo pardavimo rezultato ir be vienkartinių pajamų ir sąnaudų 
(detaliau skyriuje EBITDA ir grynasis pelnas, psl. 10) 
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II. PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
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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) yra akcinė bendrovė. Bendrovės 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 yra didžiausias nemokamų radijo ir televizijos programų siuntimo operatorius Lietuvoje. Bendrovė taip 
pat teikia duomenų perdavimo, duomenų centrų, infrastruktūros nuomos, tiesioginių transliacijų į studijas ir kitas 
paslaugas. Kaip nacionalinio transliuotojo LRT radijo ir televizijos programų siuntėjas, Bendrovė yra įtraukta į strateginę 
reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą.  

Telecentro teikiamos radijo ir televizijos programų siuntimo bei infrastruktūros nuomos paslaugos yra 
reguliuojamos, jų teikimą prižiūri Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT).  

Telecentras teikiamos duomenų centrų paslaugos apima įrangos prieglobos ir virtualių dedikuotų serverių 
(virtualių išteklių) nuomos paslaugas. Įmonė taip pat  vykdo valstybės duomenų centrų plėtros projektą, kurio tikslas – 
sutelkti ir apsaugoti valstybės institucijų ir organizacijų valdomus serverius, informacinių sistemų įrangą bei duomenis 
Uptime Tier III pateikiamumo lygį atitinkančiuose duomenų centruose. 

Aukščiausiame Lietuvos pastate – Vilniaus televizijos bokšte – lankytojams siūlomos pramoginės ir pažintinės 
paslaugos: 165 m aukštyje esančios vidinės ir 170 m aukštyje įrengtos atviros apžvalgos aikštelių lankymas ir kavinės-baro 
Paukščių takas  paslaugos, Sovietinės agresijos 1991 m. sausio 13-osios memorialo ekspozicijos lankymas, konferencijų 
salės ir kavinės-baro salės nuoma; ekskursijos po TV bokštą. Per metus Vilniaus TV bokšte apsilanko iki 130 tūkst. lankytojų 
iš Lietuvos ir užsienio. 

 

Bendrovės valdoma infrastruktūra 

• Bendrovės 59 aukštuminiai (virš 100 metrų aukščio) bokštai išdėstyti 42 objektuose visoje Lietuvoje leidžia padengti 
TV ir radijo signalu beveik 100 % šalies teritorijos. Ši infrastruktūra skirta TV ir radijo programų siuntimui, taip pat yra 
tinkama bevielių telekomunikacijų paslaugoms teikti. Įmonė teikia infrastruktūros nuomos paslaugas operatoriams. 

• Telecentras valdo magistralinį duomenų perdavimo tinklą, jungiantį 10 Respublikos miestų, kurio ilgis – 731 km. 
Magistralinio duomenų perdavimo tinklo topologija – žiedinė, užtikrinanti patikimą duomenų perdavimo srautų 
paslaugų teikimą. 

III. APIE BENDROVĘ 
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• Vilniuje Telecentras valdo optinį kabelinį tinklą, jungiantį pagrindines valstybės institucijas, radijo ir televizijos studijas 
su TV bokštu. 

• Bendrovė valdo 3 duomenų centrus Vilniuje (DC1, DC2 ir VDC). DC1 ir DC2 skirti bendrovės poreikiams ir verslo 
klientams. VDC dedikuotas valstybės poreikiams, jam suteiktas valstybės duomenų centro statusas. Serverinė Kaune 
naudojama rezervinių kopijų saugojimui. 

• Bendrovė valdo unikalų inžinerinį statinį – Vilniaus televizijos bokštą, kurio aukštis 326 metrai. Pagrindinė jo paskirtis 
– radijo ir televizijos signalų priėmimas iš TV ir radijo studijų, signalų formavimas ir siuntimas į eterį. 

• Visas bendrovės valdomas turtas yra Lietuvoje. 
 

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 jiems pritarus Nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai. 

Daliai bendrovės veiklos yra taikomi reguliacinio pobūdžio ribojimai. Bendrovė didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 
yra pripažinta šiose rinkose: 

• Televizijos ir radijo transliacijų perdavimo priemonių teikimo;  

• Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti. 

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 asmens duomenis, todėl privalo įgyvendinti technines ir organizacines priemones BDAR 
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimams užtikrinti.  

 

Paslaugos ir klientai  

Televizijos programų siuntimo paslaugos  

TV programų siuntimas. Telecentras 2022 m. II ketv. pabaigoje siuntė 25  nemokamas skaitmeninės antžeminės 
televizijos programas, iš kurių 22 programos yra standartinės raiškos (SD) ir 3 – aukštos raiškos (HD). Siuntimo paslauga 
teikiama 5 Lietuvos TV transliuotojams. Dar 3 regioniniams TV transliuotojams teikiama Telecentro infrastruktūros 
nuomos paslauga.  

HiTV. Tai hibridinės televizijos paslauga, kuri leidžia TV programas ir laidas žiūrėti per namų televizorių realiu ir 
atidėtu laiku. Per HiTV galima pasiekti LRT, LNK kanalų grupės ir Lietuvos ryto mediatekas, LNK grupės kanalus žiūrėti 
aukštąja raiška, klausytis radijo stočių, naudotis elektroniniu programų gidu, gauti orų prognozes. 2022 m. birželio mėnesį 
HiTV paslauga naudojosi 2,1 tūkst. žiūrovų. 

TuriuTV. Tai techninės pagalbos eterinės TV žiūrovams paslauga, susidedanti iš TV sutrikimų registravimo, žiūrovų 
konsultavimo ir TV signalo priėmimo problemų šalinimo klientų namuose. Per 2022 m. II ketvirtį suteikta informacija ir 
konsultacijos 433 žiūrovams, bei 88 žiūrovams sutvarkytos signalo priėmimo sistemos. 

Tiesioginės transliacijos. 2022 metų II ketv. bendrovė suteikė 72 tiesiogines transliacijas iš įvairių renginių į TV 
studijas. Bendrovės turima įranga leidžia iš bet kurios šalies vietos užtikrinti kokybišką signalą televizijos ir radijo 
transliuotojams, interneto portalams ir kitoms įmonėms visoje Lietuvoje. 

Radijo programų siuntimo paslaugos  

Radijo programų siuntimo paslaugomis naudojasi 4 nacionaliniai transliuotojai, 2 regioniniai transliuotojai ir 4 
vietinės radijo stotys.  

Infrastruktūros nuomos paslaugos  

Bendrovė teikia infrastruktūros nuomos paslaugas: teikia radijo ir televizijos transliacijų perdavimo priemonių 
(aukštuminių bokštų) nuomos paslaugas, kurios skirtos radijo ir televizijos programų transliuotojams/retransliuotojams, 
taip pat įrangos talpinimo paslaugas mobiliojo ryšio operatoriams ar kitiems ūkio subjektams. 2022 metų II ketvirčio 
pabaigoje šiomis paslaugomis naudojosi 50 verslo klientų.  
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Duomenų centrų paslaugos  

Moderniame duomenų centre teikiamos šios duomenų centrų paslaugos: 

• vietos duomenų centro technologinėse spintose nuoma (kolokacija); 

• virtualių išteklių nuoma. 

Lankytojų aptarnavimas Vilniaus TV bokšte  

Vilniaus TV bokšte 2022 m. II ketvirtį apsilankė 35 tūkst. lankytojų (2021 m. II ketv. (COVID-19 pandemijos metu) 
– 4,7 tūkst.  lankytojų). 

 

 

 

 

Sausio pradžioje bendrovė finansiškai, taip pat techniniais ir organizaciniais ištekliais parėmė valstybės institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų organizuotus Sausio 13-osios atminimo renginius. 

Vasario 28 d. Susisiekimo ministro įsakymu paskirta naujos kadencijos AB Lietuvos radijo ir televizijos centro valdyba. 
Į ketverius metus dirbsiančią valdybą išrinkti 3 nariai, iš kurių – 2 nepriklausomi. 

Kovo 10 d. įregistruoti nauji Bendrovės įstatai. 

Kovo 24 d. Telecentras priėmė Ukrainos vaikų namų „Perlinka“ auklėtinius, evakuotus į Lietuvą. Vaikai apsilankė 
Vilniaus TV bokšte, vaišinosi restorane Paukščių takas. 

Kovą Telecentras įdiegė modernią ir našią duomenų debesijos platformą Nutanix, kuri atveria galimybes pasiūlyti B2B 
vartotojams platų spektrą duomenų debesijos paslaugų. 

Nuo balandžio 1 d. per Telecentro vidurinių bangų siųstuvą pradėta retransliuoti Ukrainos nacionalinio. transliuotojo  
„Suspilne“radijo programa, pasiekianti plačią auditoriją, apimančią Baltarusiją, Ukrainą ir Rusijos europinės dalies 
regionus. 

Balandžio 10 d. Telecentras Ukrainos Radijo transliacijų, radijokomunikacijų ir televizijos koncernui perdavė 10 radijo 
siųstuvų ir 9 televizijos siųstuvus, kurie bus naudojami pažeistiems radijo ir televizijos siuntimo tinklams atstatyti. 

Balandį atidaryta Vilniaus TV bokšto apžvalgos aikštelė lankytojams 170 m aukštyje. 

Balandį Vokietijos sertifikavimo įmonė TUV Telecentrui suteikė atitikties tarptautiniams IT paslaugų bei informacijos 
saugumo sistemų valdymo standartams sertifikatus ISO/IEC 20000-1: 2018 ir ISO/IEC 27001: 2017. 

Gegužę pradėtas vykdyti teritorijos šienavimo nuganymo būdu eksperimentas šalia Telecentro Molėtų TV bokšto, į 
kurio teritoriją buvo įleista banda avių. 

Birželio pradžioje Pietryčių Lietuvoje per nemokamą nekoduotą eterinę televiziją pradėtos retransliuoti 2 naujos TV 
programos: „Belsat” ir „TVP World”.  

  

IV. SVARBIAUSI  ĮVYKIAI 
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Pagrindiniai Finansiniai rodikliai 

Tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

2021 m. 

6 mėn. 

2022 m. 

6 mėn. 

Pokytis % 

Pagrindinės veiklos pajamos  4 407 5 838 32,5 

Sąnaudos 3 102 4 146 33,7 

Kitos veiklos rezultatas -1 649 126 107,6 

Amortizacija ir nusidėvėjimas 1 022 1 175 15,0 

Verslo pardavimo rezultatas (įskaitant pelno mokestį) 13 462 - -100% 

Finansinės veiklos rezultatas -608 -298 -51,0 

Pelno mokestis -23 -36 53,8 

Grynasis pelnas 11 511 380 -96,7 

EBITDA be vienkartinių sąnaudų* 1 449 1 817 25,4 

EBITDA marža,  % 32,9% 31,1%  

Grynasis pelnas be verslo pardavimo ir vienkartinių pajamų, 
sąnaudų* 

442 619 40,1 

Grynojo pelno marža,  % 10,0% 10,6%  

Veiklos rodikliai 2021 m. 

6 mėn. 

2022 m. 

6 mėn. 

Pokytis % 

Investicijos, tūkst. Eur 1 490 1 715 15,2 

Lankytojų skaičius Vilniaus TV bokšte, vnt. 5 285 57 395 986,0 

Darbuotojų skaičius (etatų suma) 132 148 12,0 

Darbuotojų skaičius (sąrašinis) 140 152 8,5 

Santykiniai rodikliai 2021 m. 

6 mėn. 

2022 m. 

6 mėn 

Pokytis % 

Įprastinės veiklos nuosavo kapitalo grąža (ROE)** 2,4% 2,8%  

Įprastinės veiklos Turto grąža (ROA), %*** 1,8% 2,2%  

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,74 0,77  

Bendras likvidumo koeficientas 9,10 18,63  

Turto apyvartumas**** 0,44 0,40  

Skolos ir nuosavybės santykis 0,33 0,27  

 
* EBITDA ir grynasis pelnas pateikiami be Verslo pardavimo rezultato ir be vienkartinių pajamų ir sąnaudų (detaliau dalyje „EBITDA ir grynasis 
pelnas“). 

** ROE perskaičiuota į metinį rodiklį:  6 mėn. pelnas be MEZON verslo pardavimo rezultato ir vienkartinių pajamų, sąnaudų / vidutinis nuosavas kapitalas 
x 2. 

*** ROA perskaičiuota į metinį rodiklį: 6 mėn. pelnas be Verslo pardavimo rezultato ir vienkartinių pajamų, sąnaudų/ vid. Turtas) x 2. 

**** Turto apyvartumas perskaičiuotas be Mezon verslo pardavimo rezultatų. 

 

 
  

V. BENDROVĖS FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI 
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Pajamos  

2022 metų I pusmečio pagrindinės veiklos pajamos siekė 5,8 mln. Eur ir lyginant su praeitų metų tuo pačiu 
laikotarpiu padidėjo 32,5 %. 

Pajamų struktūra 

Tūkst. Eur 2021 m. 
6 mėn. 

2022 m. 
6 mėn. 

Pokytis % 

TV ir radijo paslaugos 2 385 2 385 0 

Duomenų perdavimo paslaugos 291 198 -32 

Infrastruktūros paslaugos 1 213 1 482 22 

Duomenų centrų paslaugos 170 208 22 

Pramoginės veiklos Vilniaus TV bokšte paslaugos 62 1 178 1 804 

Kitos paslaugos 286 387 35 

Iš viso: 4 407 5 838 32,5 

Pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų išliko nepakitusios palyginus su 2021 m. tuo pačiu 
laikotarpiu. Infrastruktūros paslaugų pajamos padidėjo 22 % dėl atnaujintos kainodaros sutartyse su pagrindiniais 
klientais taip pat vienkartinių paslaugų pajamų bei elektros energijos, kurią apmoka klientai, kainų padidėjimo. Duomenų 
perdavimo paslaugų apimtys sumažėjo klientams optimizuojant veiklas ir dėl to mažinant įsigytų Telecentro paslaugų 
apimtis.  

Duomenų centrų paslaugų apimtys stabiliai auga dėl naujų klientų, kurie įsigijo DC kolokacijos ir debesijos (virtualių 
išteklių nuomos) paslaugas. Tačiau šių pajamų dalis bendrose pajamose sudaro vis dar nedidelę dalį. 

Netelekomunikacinių paslaugų – Vilniaus TV bokšte įsikūrusios kavinės-baro “Paukščių takas” pajamos ženkliai 
padidėjo, nes pernai dėl pandemijos COVID-19 veikla buvo sustabdyta. 2022 m. I pusmetyje lankytojų skaičius išaugo ir 
netgi viršijo priešpandeminį lygį. Tam įtakos turėjo sėkmingas paslaugų viešinimas. 

 

Sąnaudos  

Bendrovės veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) 2022 m. I pusmetį siekė 4,1 mln. Eur ir padidėjo 1,0 
mln. Eur lyginant su 2021 m. I pusmečiu. Sąnaudų padidėjimą lėmė išaugusios suteiktų paslaugų apimtys bei atlyginimų 
ir perkamų paslaugų kainų augimas.  

Sąnaudų struktūra  

Tūkst. Eur 2021 m. 
6 mėn. 

2022 m. 
6 mėn. 

Pokytis % 

Prekių ir paslaugų savikaina 927 1 121 20,9 

Darbo užmokestis ir kitos personalo sąnaudos 1 688 2 313 37,0 

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 488 713 46,2 

Iš viso veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) 3 102 4 146 33,7 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1 022 1 175 15,0 

Iš viso veiklos sąnaudos 4 124 5 321 29,0 

Prekių ir paslaugų savikainą labiausiai įtakojo tiesioginės sąnaudos susijusios su intensyvesne kavinės-baro 
Paukščių takas veikla ir išaugusiu lankytojų skaičiumi. Didesnės išlaidos šiemet buvo skirtos energetinio ūkio priežiūrai: 
be periodinių patikrų buvo investuota ir į veiklos tęstinumo užtikrinimą. 

Personalo sąnaudos padidėjo dėl darbuotojų skaičiaus augimo priimant aukštos kvalifikacijos darbuotojus bei dėl 
2021-2022 m. padidintų atlyginimų atliepiant į darbo rinkos tendencijas. 
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Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas daugiausiai įtakojo Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijai bei restorano veiklai 
viešinti skirtos didesnės reklamos, pardavimų išlaidos bei išaugusios patalpų priežiūros ir  transporto paslaugų kainos.    

Nusidėvėjimas ir amortizacija padidėjo 153 tūkst. Eur dėl naujai vystomų strateginių projektų (saulės elektrinės, 
TV bokšto rekonstrukcija, duomenų centrai) bei 2021 metais atlikto pastatų ir statinių pervertinimo. 

 

Teisminiai ginčai 

Bendrovė dalyvauja teisminiuose ginčuose su  Darnu Group, UAB (toliau – DG) dėl 2015 m. parduoto turto. Teisme 
svarstomos bylos:  

a) dėl sutarties nutraukimo, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo; 

b) dėl žalos atlyginimo.  

Vilniaus apygardos teismas 2021-03-05 nusprendė DG patikslintą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, piniginių lėšų ir 
palūkanų priteisimo atmesti. Tačiau DG teismo sprendimą apskundė, pateikė apeliacinį skundą. Lietuvos apeliacinis 
teismas nutarė Vilniaus apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš DG Bendrovei bylinėjimosi išlaidas. 
Nutartis įsiteisėjo 2022-06-14. Įsiteisėjus minėtai nutarčiai atnaujintas bylos dėl žalos atlyginimo nagrinėjimas - paskirtas 
teismo posėdis..   

 
EBITDA ir grynasis pelnas 

2022 m. I pusmečio EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 1 817 tūkst. 
Eur ir palyginus su 2021 m. (be vienkartinių atidėjimų 1 449 tūkst. Eur) padidėjo 25,4 % arba 369 tūkst. Eur. EBITDA marža 
sudarė 31,1 % (2021 m. I pusmečio 32,9 %). 

Bendrovės 2022 m. I pusmečio grynasis pelnas siekė 380 tūkst. Eur.  (2021 m. I pusmečio 11 511 tūkst. Eur).  

Pasibaigus 2021 metams bendrovė iš naujo įvertino pajamų ir sąnaudų priskyrimą vienkartiniams įvykiams ir 
pakoregavo anksčiau skelbtus rezultatus be vienkartinių įvykių.  Žemiau pateikiami patikslinti rezultatai: 

 2021 m. 
I ketv. 

2021 m. 
II ketv. 

2021 m. 
III ketv. 

2021 m. 
IV  ketv. 

2022 m. 
I ketv. 

2022 m. 
II ketv. 

Grynasis pelnas Bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 

11 968 -457 331 502 102 279 

Verslo pardavimo rezultatas ir 
vienkartinės pajamos bei  sąnaudos 

11 762 -693 30 763 -119 -119 

Grynasis pelnas be vienkartinių 206 236 301 -261 221 398 

Vertinant be verslo pardavimo 2021 m.  ir vienkartinių pajamų bei sąnaudų, bendrovės grynasis pelnas išaugo 40 
% nuo 442 tūkst. Eur 2021 m. I pusmetį iki  619 tūkst. Eur 2022 m. I pusmetį. 
 

Balansas ir pinigų srautai  

Bendrovės ilgalaikis turtas balanse padidėjo 5,1 mln. Eur. Įmonė įsigijo 4,5 mln. Eur vidutinės trukmės laikotarpio 
Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių ir tęsė investicijas į materialųjį ir nematerialų turtą. Pagal patvirtintą 
planą buvo investuota iš viso 1 715 tūkst. Eur (2021  m. I pusmetį 1 490 tūkst. Eur). Didžioji dalis investicijų skirta Vilniaus 
TV bokšto rekonstrukcijos projektui. Sėkmingai vykdoma saulės jėgainių statyba. Investicijų taip pat buvo skirta valstybės 
duomenų centrų projektui, bei TV tinklo, magistralinio tinklo bei esamos infrastruktūros atnaujinimui.  

Bendrovės trumpalaikis turtas atitinkamai sumažėjo 6,5 mln. Eur dėl pinigų likučio pokyčio, nes piniginės išmokos 
buvo didesnės nei įplaukos. 

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai, kurių didžiąją dalį sudaro atidėjiniai, susiję su 2015 m. parduotu turtu ir dėl jo 
vykstančiais teisminiais ginčais, padidėjo 1,9 %. Finansinių paskolų bendrovė neturi. 

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 55,4 % dėl sumokėto pelno mokesčio bei sumažėjusių skolų 
tiekėjams. 
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Finansinio plano vykdymas ir prognozės   

Bendrovės 6 mėn. pajamos yra didesnės nei planuota. Daugiau lankytojų sulaukė rekonstruojamas Vilniaus TV 
bokštas ir tai teigiamai įtakojo pajamas bei pelningumą. EBITDA ir grynasis pelnas taip pat viršijo planus. Žvelgiant į 
perspektyvą, išlieka neapibrėžtumas dėl perkamų paslaugų ir prekių kainų kilimo. Telecentras laikosi patvirtinto investicijų 
plano ir vykdo projektus numatytus strateginiame plane. Pastebima tiekimo grandinės sutrikimų, dėl kurių didėja rizika 
dėl kai kurių projektų grafiko savalaikio vykdymo. Atsižvelgiant į geopolitinę aplinką, papildomos išlaidos ir investicijos 
buvo skirtos veiklos tęstinumui užtikrinti.  

 

 
 
Akcinis kapitalas 

Bendrovės visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise 
priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 

2022 metais Bendrovės akcinis kapitalas nesikeitė ir 2022 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.  

Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią nuo 2015 m. 
gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė AB Šiaulių bankas. 

Per 2022 metus savų akcijų bendrovė neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ar perleista. 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas  

Tai aukščiausias bendrovės valdymo organas. Vienintelio bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendina 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri priima esminius sprendimus, susijusius su strateginių krypčių 
nustatymu, nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu, valdymo ir veiklos klausimais. 

 

Valdyba  

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį ketverių metų kadencijai renka 
visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos veiklą ir jos narių išrinkimą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, jo 
įgyvendinamieji teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Bendrovės valdybos darbo reglamentas. Valdybos narių skaičių nustato 
bendrovės įstatai. Vadovaujantis Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybą sudaro 3 nariai.  Valdyba iš savo narių renka 
valdybos pirmininką. Valdybos nariu negali būti Bendrovės vadovas.  

Formuojant Bendrovės valdybą remiamasi kompetencijų principų bei laikomasi nuostatos, kad Bedrovės valdybos 
narių kompetencijos sietųsi su Bendrovės veiklai svarbiomis kryptimis ir būtų įvairiapusės bei atitiktų visus Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 1 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse 
nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus.  

VI. VALDYMO ATASKAITA 
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Valdyba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.  

Pagrindinės valdybos funkcijos ir atsakomybės: 
Pagrindinės valdybos funkcijos patvirtintos įstatuose ir nurodo, kad valdyba:  

• tvirtina bendrovės strategiją, nustato ilgalaikius tikslus ir veiklos rodiklius;  
• priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių nustatymo klausimais;  
• atsako už įmones organizacinį ir sisteminį vystymą; 
• prižiūri ir kontroliuoja svarbius projektus; 
• vertina Bendrovės metines bei tarpines finansines ataskaitas. 

 

2022 metais Bendrovės valdyboje dirbo:  

Valdybos pirmininkas: 

− Aušra Pranckaitytė, nepriklausoma valdybos narė (Bendrovės valdybos nare paskirta nuo 2022-03-01, nuo 2022-03-
22 eina Valdybos pirmininkės pareigas). 

 
Valdybos nariai: 

− Roma Andruškevičienė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja (Bendrovės 
valdybos nare paskirta nuo 2022-03-01). 

− Ramūnas Markauskas, nepriklausomas valdybos narys (Bendrovės valdybos nariu paskirtas nuo 2022-03-01). 

Bendrovėje per 2022 m. įvyko 11 valdybos posėdžių, iš kurių 1 posėdis vyko apklausos būdu. Valdybos nariai per 
minėtą laikotarpį valdybos veikloje dalyvavo: 

Valdybos narys Posėdžiai 

Aušra Pranckaitytė  (pirmininkė) 11 iš 11 

Roma Andruškevičienė 11 iš 11 

Ramūnas Markauskas 11 iš 11 

Audito komitetas iki 2022 m. birželio 30 d.  nebuvo suformuotas. 

 

Valdymo struktūra 
 

Bendrovės organizacinėje struktūroje per 2022 m. 6 mėn. pokyčių nebuvo. Bendrovės vadovų komandą 
(administraciją) 2022-06-30 sudarė:  

• Generalinis direktorius Remigijus Šeris 

• Technologijų departamento direktorius Egidijus Ropė   

• Klientų departamento direktorius Vita Grušnienė 

• Finansų departamento direktorius Dalius Redeckas 

• Korporatyvinių reikalų departamento direktorius Justinas Stašinskas 

• TV bokšto paslaugų departamento direktorė Žaneta Bereznojienė 

• Veiklos vystymo departamento direktorius Arnas Zuikis 

• Vyriausioji buhalterė Beata Sabalienė 
• Komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. 
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Auditas ir auditoriai  

 

Bendrovės akcininkas konkurso būdu 2020 m. atrinko Audito kompaniją Moore Mackonis UAB. Pagal sudarytą 3 
metų sutartį buvo atliktas Bendrovės 2021 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 auditas. 2021-2022 m. tarpinės 
finansinės ataskaitos nebuvo audituotos. 2021-2022 metais kitų paslaugų iš Moore Mackonis UAB Bendrovė nepirko. 

 

 

 
 
2022 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo  152 darbuotojai, faktiškai užimti buvo 148 etatai, nes du darbuotojai buvo 

ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose, o keletas darbuotojų dirbo nepilnu etatu. Per metus darbuotojų skaičius padidėjo 
12, o etatų skaičius – 16. Didžiausias papildomo personalo poreikis fiksuotas TV bokšto paslaugų departamente, nes 2022 
m. lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu stipriai išsiplėtė TV bokšto veiklos apimtys ir teikiamų paslaugų krepšelis. 

Darbuotojų kaita. Per II ketvirtį prie bendrovės prisijungė 14 naujų darbuotojų, o vidutinė mėnesio savanoriška 
darbuotojų kaita siekė  0,7 proc. (tikslas – ne daugiau kaip 1 proc.). Per II ketvirtį bendrovę paliko 6 darbuotojai. 

Bendrovė suteikė darbo vietą nuo karo pabėgusiai Ukrainos pilietei, kurios šeimą  į savo būstą  gyventi priėmė 
viena iš Bendrovės darbuotojų. 

Svarbiausi darbuotojai. Metų pradžioje bendrovė iš naujo identifikavo svarbiausius darbuotojus. Tokių darbuotojų 
bendrovėje yra 41, jie sudaro 27 proc. visų darbuotojų. Svarbiausiems darbuotojams numatyta papildoma skatinimo ir 
išlaikymo programa. Šiais metais bendrovė kaip papildomas naudas pasiūlė darbuotojams pasirinkti vieną iš šešių 
variantų: papildomą sveikatos draudimą, kaupimą III pensijų pakopoje, asmeninių tobulėjimo išlaidų kompensavimą, 
sporto ir sveikatingumo išlaidų kompensavimą arba kombinuotą variantą tarp šių naudų. Nors pareikalavo didesnių 
administravimo resursų, šis naudų suasmeninimas jau antrus metus buvo teigiamai įvertintas bendrovės darbuotojų: net 
87 procentai apklaustųjų tai įvertino kaip labai gerą pasiūlymą. 

Atlygio politika. Bendrovės atlygio politika aprašyta Kolektyvinės sutarties 2-ame priede. Nauja Kolektyvinė sutartis 
buvo pasirašyta 2021-12-31. Darbuotojų pareigybių lygiai ir šių lygių atlygio rėžiai nustatyti remiantis Korn Ferry Hay 
Group organizuoto atlyginimų rinkos tyrimo rezultatais (2021 m. atnaujinti duomenys). Bendrovės vidutinis atlygis 2022 
m. II ketvirtį siekė 2 571  Eur: 

 

Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius 
2022 m. II ketv. 

Vidutinis mėnesio 
atlyginimas 2022 m. II ketv. 

Generalinis direktorius 1 7 688 

Aukščiausio lygio vadovai 6 5 379 

Vadovai 9 4 302 

Technikai ir jaunesnieji specialistai 3 1 008 

Tarnautojai 2 1 802 

Specialistai 94 2 640 

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 32 1 472 

Kvalifikuoti darbininkai 5 1 058 

VISO 152 2 571 
Pastaba1: į darbuotojų skaičių neįtraukti atleisti darbuotojai ataskaitinio laikotarpio metu 
Pastaba2: į vidutinį darbo užmokestį įtraukta 1/12 metinės premijos 
Pastaba3: į vidutinį darbo užmokestį neįtrauktos išeitinės kompensacijos 
 

Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Vidutiniškai darbuotojams skiriamų mokymo valandų skaičius siekė 15 val./etatui 
(tikslas – 8). Šis rodiklis pasiektas ir viršytas nes vyko tęstiniai vadovavimo kompetencijų mokymai (kiekvieną savaitės 
ketvirtadienį po 1,5 val. pusę metų), taip pat organizuoti MS Excel tobulinimo kursai ir įvairūs pavieniai seminarai bei 

VII. PERSONALAS 
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kitokios ugdymo iniciatyvos. Bendrovė taip pat išlaiko karantino metu susiformavusią tradiciją ir kiekvieną mėnesį 
nuotoliniu būdu visiems darbuotojams organizuoją susitikimą su žinomomis šalies asmenybėmis. 

Po dviejų metų pertraukos vėl įvyko gyva profesinė bendrovės darbuotojų Radijo dienos šventė. Šį kartą šventėje 
dalyvavo rekordinis darbuotojų skaičius (90 % iš galėjusių dalyvauti), o atsiliepimai apie šventės veiklas ir organizavimą 
buvo vieni geriausių šios šventės istorijoje. 

Profesinių sąjungų veikla. Bendrovėje veikia dvi nepriklausomos profesinės sąjungos: AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centro darbuotojų profesinė sąjunga ir Nepriklausoma profesinė sąjunga. Sprendimai, galintys įtakoti darbuotojų padėtį 
Bendrovėje, visuomet derinami su darbuotojų atstovais. Kolektyvinėje sutartyje aprašyta socialinė politika, o kiekvienų 
metų biudžete numatomas socialinių reikmių fondas. 
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TURTAS Pastabos 
2022 m.  

birželio 30 d. 
2021 m. 

gruodžio 31 d. 

 
   

Ilgalaikis turtas    

Nematerialusis turtas 1 265 188 

Ilgalaikis materialusis turtas 1 21.317 20.874 

Teisė į nuomą  1.109 1.123 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  54 53 

Investicijos laikomos iki išpirkimo  4.587 -- 

Ilgalaikio turto iš viso  27.332 22.238 

Trumpalaikis turtas    

Atsargos  32 42 

Iš pirkėjų gautinos sumos  1.137 926 

Kitos gautinos sumos  5 60 

Išankstiniai apmokėjimai  184 188 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  29.335 35.938 

Trumpalaikio turto iš viso  30.693 37.154 

Turto iš viso  58.025 59.392 

 
 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  
2022 m.  

birželio 30 d. 
2021 m. 

gruodžio 31 d. 

    

Nuosavas kapitalas    

Akcinis kapitalas  26.816 26.816 

Privalomasis rezervas  1.130 1.130 

Perkainojimo rezervas  4.381 4.581 

Kiti rezervai  30 30 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  13.283 12.701 

Nuosavo kapitalo iš viso  45.640 45.258 

Dotacijos ir subsidijos  97 --- 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai    

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai     

Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai  1.140 1.139 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  773 809 
Įsipareigojimai darbuotojams  59 59 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  8.668 8.430 

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso  10.640 10.437 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai    

Ilgalaikių nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis  11 20 

Prekybos skolos  484 1.464 

Gauti išankstiniai apmokėjimai  44 33 

Pelno mokesčio įsipareigojimas 2 --- 1.609 

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos  1.109 571 

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso  1.648 3.697 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  58.025 59.392 

  

VIII. FINANSINĖS ATASKAITOS 
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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 

 
 

 Pastabos 
Balandis - birželis  Sausis - birželis 

2022 m. 2021 m.  2022 m. 2021 m. 

       

Pardavimo pajamos  3.074 2.211  5.838 4.407 

Pardavimo savikaina  (2.130) (1.283)  (4.074) (2.530) 

Bendrasis pelnas (nuostoliai)  944 928  1.764 1.877 

Kitos veiklos pajamos  108 147  134 147 

Veiklos sąnaudos  (642) (867)  (1.248) (1.594) 

Verslo pardavimo rezultatas  --- (774)  --- 15.910 

Kitos veiklos sąnaudos  --- (4)  (8) (1.796) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)  410 (570)  642 14.544 

Finansinės  veiklos pajamos   9 225  17 524 

Finansinės veiklos sąnaudos  (158) (123)  (314) (1.131) 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 

 
261 (468)  345 

 
13.937 

 

Pelno mokestis 2 18 11  35 (2.426) 

Grynasis pelnas (nuostoliai)  279 (457)  380 11.511 
       

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

 
   

  

Pajamos iš turto perkainavimo 
rezervo panaudojimo  

  
116 

 
73 

  
237 

 
142 

Pelno mokesčio įtaka   (18) (11)  (36) (21) 

Kitos bendrosios pajamos  98 62  201 121 

       

Bendrųjų pajamų iš viso    377 (395)  582 11.632 
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
 

 Akcinis 
kapitalas 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainavimo 
rezervas 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostolis) 

Iš viso: 

2021 m. sausio 1 d. likutis 26.816 1.095 3.441 41 397 31.790 

       

Grynasis pelnas (nuostoliai) --- --- --- --- 11.511 11.511 

Kitos bendrosios pajamos ---  --- --- --- 121 121 

Bendrųjų pajamų iš viso      11.632 11.632 

Sudaryti rezervai --- 35 --- 30 (65) --- 

Panaikinti rezervai --- --- --- (41) 41 --- 

Dividendai 
--- --- --- --- 

373 
--- 

Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

--- --- (120) --- --- (120) 

2021 m. birželio 30 d. likutis 26.816 1.130 3.321 30 11.632 42.929 
       

       

2021 m. gruodžio 31 d. likutis 26.816 1.130 4.581 30 12.701 45.258 

       

Grynasis pelnas (nuostoliai) --- --- --- --- 380 380 

Kitos bendrosios pajamos ---  --- --- --- 201 201 

Bendrųjų pajamų iš viso      582 582 

Dividendai --- --- --- --- --- --- 

Sudaryti rezervai --- --- --- --- --- --- 

Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

--- --- (201) --- --- (201) 

2022 m. birželio 30 d. likutis 26.816 1.130 4.381 30 13.283 45.640 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (RENGIAMA TIESIOGINIU BŪDU) 
 

 Sausis –birželis 
2022 metai 

Sausis – birželis 
2021 metai 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai   

   

Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM) 7.104 5.585 

Kitos įplaukos 110 430 

Draudimo išmokos 5 --- 

Iš viso pinigų įplaukos (su PVM) 7.219 6.015 

   

Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su 
PVM) 

 
(3.297) 

 
(2.753) 

Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (2.043) (2.058) 

Sumokėti į biudžetą mokesčiai (2.203) (425) 

Kitos išmokos (3) (246) 

Iš viso ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos) (7.546) (5.482) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (327) 533 
   

Investicinės veiklos pinigų srautai   

Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas (1.688) (1.612) 

Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas --- 160 

Investicijos į vertybinius popierius (4.587) --- 

Verslo pardavimas (gautas dalinis mokėjimas) --- 7.475 

Gautos palūkanos 7 523 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (6.268) 6.546 
   

Finansinės veiklos pinigų srautai   

Dividendų (išmokėjimas) --- (373) 

Paskolų gavimas --- --- 

Paskolų (grąžinimas) --- --- 

(Sumokėtos) palūkanos --- --- 

Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) --- --- 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai --- (373) 
   

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui 

(8) (3) 

   

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (6.603) 6.703 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 35.938 23.089 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 29.335 29.792 
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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 ir tiesioginės transliacijos, duomenų centrų paslaugos, taip pat infrastruktūros paslaugos 
– telekomunikacinės įrangos talpinimas Bendrovės bokštuose ir stiebuose bei didmeninės duomenų perdavimo 
paslaugos.  
 
Bendrovė įregistruota 1991 m. kovo mėn. 19 d., Bendrovės kodas 120505210. 
 
2022 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 2022 m. birželio 30 d. 
buvo pilnai apmokėtos.  
 
Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra neaudituotos.  

 
Bendrovėje 2022 m. birželio 30 d. sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 152 (2021 m. birželio 30 d. – 140 darbuotojai). 
 
Apskaitos principai 
 
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) 
priimtais taikyti Europos Sąjungoje (ES), taip pat taikant 34 Tarptautinio apskaitos standarto nuostatas (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 Europos Sąjungoje, reikalauja atsižvelgti į 
tam tikrus apskaitos vertinimus. Tai reikalinga, kad vadovybė naudotų savo sprendimus taikant apskaitos principus. 
Vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie dabartinius įvykius ir veiksmus, nors faktiniai rezultatai gali skirtis nuo 
vertinimų. Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2021 metų 
finansines ataskaitas. 
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II. Pastabos prie finansinių ataskaitų  

 
 

1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas 
 

 Materialus 
turtas 

Nematerialus 
turtas 

Teisė į nuomą 

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31d. 26.709 551 1.154 

 
Įsigijimai 

 
1.449 

 
64 

 
--- 

Su Verslu parduotas turtas (10.015) (328) --- 

Perleidimas ir nurašymas (5) --- (3) 

Perklasifikavimai --- --- --- 

Vertės mažinimas --- --- --- 

Nusidėvėjimas ir amortizacija (951) (56) (15) 

    

Likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d.  17.187 231 1.136 

    

Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31d. 20.874 188 1.123 

    

Įsigijimai 1.566 135 --- 

Perleidimai ir nurašymai (17) --- --- 

Perklasifikavimai --- --- --- 

Vertės mažinimas --- --- --- 

Nusidėvėjimas ir amortizacija (1.106) (58) (14) 

    

Likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d.  21.317 265 1.109 

 
Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija per 2022 m. 6 mėn. sudarė 1.178 
tūkst. eurų (1.022 tūkst. eurų per 2021 m. 6 mėn.). Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos yra įtrauktos į veiklos sąnaudų straipsnį.  
 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma per 2022 m. 6 mėn. sudarė 1.175 tūkst. eurų  (2021 m. 6 mėn. 1.022 tūkst. 
eur) ir apima ilgalaikio turto nusidėvėjimą (1.178 tūkst. eurų) ir subsidijų, gautų už saulės elektrinių įrengimą, dalį, 
mažinančią sąnaudas ( -3 tūkst. eurų per 2022 m. 6 mėn.). 
 
2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. birželio 30d. Bendrovė įkeisto turto neturėjo. 
 
2. Pelno mokestis 
 
 2022 m. 2021 m. 

 Sausis – birželis 

Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai   

Ataskaitinių metų veiklos pelno mokesčio sąnaudos --- --- 

Verslo pardavimo sandorio pelno mokesčio sąnaudos --- 2.497 

Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas --- --- 

Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) dėl verslo pardavimo --- (48) 

Kitos atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos (35) (23) 

Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos 
bendrųjų pajamų ataskaitoje 

(35) 2.426 
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2022 m.  ir 2021 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. 
 
Skaičiuodama ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudas bendrovė vertina, kad pasinaudos pelno mokesčio lengvata 
remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę 2021 ir 2022 m. mažinti apmokestinamąją pelną 100 proc. 
dėl vykdomų investicinių projektų. Vertinama, kad 2022 m. investicinių projektų suma bus didesnė nei apmokestinamas 
laikotarpio pelnas. 
 
 
3. Vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
Paprastasis vienai akcijai tenkinantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje buvusio išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio.  
 
Svertinis akcijų vidurkis 2022 m. birželio 30 d. sudarė 92,469 tūkst. vnt. (2021 m. 92,469 tūkst. vnt.) 
 
 2022 m. 2021 m. 

 Sausis – birželis 

Grynasis pelnas 381 11.511 

Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (vnt.) 92.468.808 92.468.808 

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eurais) 0,004 0,12 

 
 
4. Susijusių šalių sandoriai 
 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
2022 m. 6 mėn. Bendrovės generaliniam direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 43,7 tūkst. eurų (2021 m. 6 
mėn. buvo priskaičiuota 88,5 tūkst. eurų darbo užmokestis bei premijos). Su vadovu yra sudaryta privataus automobilio 
nuomos sutartis tarnybinėms reikmėms,  priskaičiuota suma per 2022 m. 6 mėn. sudaro 3 tūkst. eurų (3 tūkst. eurų per 
2021 m. 6 mėn.). 
 

Bendrovės valdybos ir audito komiteto narių atlygio sąnaudos per 2022 m. 6 mėn. sudarė 15 tūkst. eurų (35,6 tūkst. eurų 
per 2021 m. 6 mėn.). Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar 
priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.  
 
5. 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. 2020 m. Rugpjūčio 3 d. Lazdijuose pradėta transliuoti 
nekoduota „LRT Lituanica“ televizijos programa, sustiprinant jos signalą Lenkijos Šiaurės-Rytų regione. Projekto užsakovai 
yra Susisiekimo ministerija ir VšĮ Nacionalinis radijas ir televizija, vykdytojas – Bendrovė. 2022 m. per 6 mėn. pagal minėtas 
sutartis Bendrovė gavo 179 tūkst. eurų pajamų (2021 m. 6 mėn. – 173 tūkst. eurų). 
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6. Kita informacija 
  

COVID-19 įtaka 
 
Bendrovė įgyvendina ekstremalių situacijų vadovo sprendimus, vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos 
rekomendacijomis Covid-19 prevencijai.   Dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, įgyvendintos saugos priemonės COVID-
19 įtakai sumažinti.  

  

2022 m. Bendrovė nepatyrė esminių trikdžių, susijusių su COVID-19, pajamos ir pinigų srautai reikšmingai nepakito. 
COVID-19 2021 metų I ketvirtyje labiausiai įtakojo Vilniaus TV bokšto ekskursijų biuro ir kavinės-baro „Paukščių takas“ 
veiklą, karantino metu darbuotojams buvo paskelbta prastova.  
 
Karas Ukrainoje 
 
Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Vakarų šalys, 
reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai. 
 
Atsižvelgdama į padidėjusią geopolitinės situacijos riziką, Bendrovė sustiprino savo IT sistemų kibernetinę bei objektų 
fizinę saugą, peržiūrėjo ir tobulino krizių valdymo ir veiklos tęstinumo (atstatymo) planus. Taip pat suplanavo papildomas 
išlaidas ir investicijas veiklos tęstinumui užtikrinti. Bendrovė tiesiogiai su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos  rinkomis 
nedirba, todėl kol kas tiesioginės reikšmingos neigiamos įtakos nepatyrė. Tačiau yra netiesioginis neapibrėžtumas dėl 
kainų, tiekimo grandinės, transportavimo trukdžių ir debitorinių skolų, kurių negalima įvertinti. 
 
 
 
 

Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2022-07-22 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2022-07-22 

 

 


