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I. GENERALINIO DIREKTORIAUS  
PRANEŠIMAS

Telecentras 2021 metus pabaigė sėkmingai. Iš pagrindinės veiklos uždirbta 481 tūkst. Eur grynojo 
pelno arba 2,3 karto  daugiau negu 2020 metais (209 tukst. Eur).

Pertvarkius įmonės veiklą po MEZON verslo pardavimo, įmonei pernai pavyko uždirbti 11 proc. dau-
giau palyginamųjų pajamų (atmetus parduoto MEZON verslo pajamas) nei per tą patį laikotarpį 2020 me-
tais. Daugiau uždirbta iš duomenų perdavimo ir infrastruktūros nuomos paslaugų, taip pat efektyviau iš-
naudojant įmonės nekilnojamą turtą ir kitus išteklius. Rezultatai galėjo būti dar geresni, jeigu ne Vilniaus 
TV bokšto veiklos sustabdymas dėl COVID-19 pandemijos ir lėtas veiklos atsigavimas po karantino – šie 
veiksniai neigiamai įtakojo pajamų apimtis ir dinamiką.

Pernai įmonei sekėsi gerai valdyti sąnaudas, ypač gerai pavyko prognozuoti elektros energijos kainų 
kilimo tendencijas ir laiku užfiksuoti perkamos energijos tarifą.

Žvelgiant iš strateginės perspektyvos pernai Telecentrui pavyko padaryti juntamą pažangą su naująja 
verslo strategija susijusiuose projektuose, pirmiausiai, valstybės duomenų centrų plėtros projekte. Čia jau 
vyksta pirmojo iš 4 numatytųjų duomenų centrų statybos rangovų konkursas. Taip pat sparčiai judame į 
priekį su Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos (baigtas pirmas iš 4 rekonstrukcijos etapų), nuosavų 
saulės jėgainių vystymo projektais (pradėta elektros gamyba 0,5 MW galios saulės elektrinėje Molėtuose).
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Savo kertinėje veikloje – televizijos ir radijo programų siuntime – pandemijos metu įmonei pavyko 
išlaikyti stabilumą pajamų ir klientų atžvilgiu. Taip pat svarbu pažymėti, jog 2021 metų pradžioje Telecen-
tras išsikėlė tikslą – pagerinti eterinės televizijos paslaugų kokybę, siekti, kad ji būtų užtikrinta visoje TV 
signalo perdavimo grandinėje nuo TV studijos iki žiūrovo televizoriaus. Buvo įdiegta techninės pagalbos 
paslauga TuriuTV, apimanti eterinės TV sutrikimų registravimą, konsultavimą telefonu ir TV signalo priė-
mimo techninių nesklandumų sutvarkymą TV žiūrovo namuose. TV žiūrovų reakcija nepalieka abejonių dėl 
paslaugos reikalingumo – per 9 mėnesius nuo paslaugos starto į Telecentrą kreipėsi per 2000 TV žiūrovų, 
kuriems buvo suteikta reikiama informacija ir konsultacijos, atlikta per 380 antenų ir kitos priėmimo įran-
gos sutvarkymo/įdiegimo užsakymų.

Ši Telecentro iniciatyva ypač aktuali nutolusių kaimo vietovių gyventojams, taip pat senjorams ir ki-
tiems TV žiūrovams, kuriems dėl technologinių ar ekonominių priežasčių nemokama eterinė TV yra vie-
nintelė prieinama TV žiūrėjimo platforma. Ji taip pat svarbi konceptualiai, nes pirmą kartą šalies istorijoje 
eterinės TV žiūrovai pradėti traktuoti ne kaip anoniminiai TV programų priėmėjai, bet kaip klientai, kuriais 
rūpinamasi.

Lygiagrečiai vyko intensyvus vadybinis ir technologinis procesas, ruošiantis naujų TV programų siun-
timui Telecentro tinklais. Tikiu, kad 2022 metais galėsime žiūrovus pradžiuginti naujais TV kanalais nemo-
kamame Lietuvos eteryje. 

 Remigijus Šeris, generalinis direktorius
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* Pateikiami 2021 m. EBITDA ir grynojo pelno rezultatai iš įprastinės veiklos, tai yra be vienkartinio MEZON verslo 
pardavimo rezultato ir be atidėjinių dėl teisminio ginčo (detaliau dalyje „Atidėjimai susiję su teisminiu ginču“).
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II. PAGRINDINIAI RODIKLIAI

* Pateikiami 2021 m. 
EBITDA ir grynojo pelno 
rezultatai iš įprastinės 
veiklos, tai yra be 
vienkartinio MEZON 
verslo pardavimo 
rezultato, be atidėjinių 
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(detaliau dalyje 
„Atidėjimai susiję su 
teisminiu ginču“) ir be 
kitų vienkartinių įvykių.
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III. APIE BENDROVĘ
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
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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 prily-
ginami  visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

VALDOMA INFRASTRUKTŪRA

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 ir bevielių telekomunikacijų paslaugoms teikti. Įmonė teikia 
infrastruktūros nuomos paslaugas operatoriams.

 » Telecentras valdo magistralinį duomenų perdavimo tinklą, jungiantį 10 Respu-
blikos miestų, kurio ilgis – 731 km. Magistralinio duomenų perdavimo tinklo 
topologija – žiedinė, užtikrinanti patikimą duomenų perdavimo srautų paslau-
gų teikimą.

 » 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 porei-
kiams, 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 priėmi-
mas iš TV ir radijo studijų, signalų formavimas ir siuntimas į eterį.

 » Visas bendrovės valdomas turtas yra Lietuvoje.
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PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Telecentras yra didžiausias nemokamų radijo ir televizijos programų siunti-
mo 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, Bendro-
vė įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. 

Iki 2020 metų pabaigos bendrovė taip pat teikė interneto per bevielę prieigą 
mažmenines ryšio paslaugos gyventojams ir verslui, duomenų perdavimo, išmani-
osios televizijos ir telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje. Paslaugos buvo teikiamos 
su MEZON prekės ženklu. Šis verslas buvo parduotas 2021-01-01 Bitė Lietuva gru-
pės įmonei - UAB „Mezon“.

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

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

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

Televizijos ir radijo paslaugos

Infrastruktūra ir duomenų perdavimo paslaugos

Duomenų centrų paslaugos

Pramoginės paslaugos Vilniaus TV bokšte

Kitos pajamos

49%

32%

10%

5%

4%

2021 M. PAJAMŲ STRUKTŪRA 
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BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA IR VEIKIMO PRINCIPAI

MISIJA

Moderniais ITT sprendimais ir tvaria veikla užtikrinti visuomenės poreikį efektyviai 
ir saugiai informacijos sklaidai bei keitimuisi duomenimis

VIZIJA

Informacinės visuomenės strategijų įgyvendinimo lyderis Lietuvoje

Mes veikiame:

ATSAKINGAI

 » Vykdome klientams, partneriams duotus pažadus ir iš kiekvieno darbuotojo 
tikimės  atsakingo požiūrio į savo darbą 

VERŽLIAI IR INOVATYVIAI

 » Esame patyrusi, kartu jaunatviška komanda, orientuota į naujoves ir greitą 
pažangių sprendimų įgyvendinimą 

PAGARBIAI

 » Pagarba klientams, kolegoms, verslo partneriams ir aplinkai, kurioje 
gyvename, yra mūsų elgesio pagrindas 

PAPRASTAI

 » Siekiame, kad mūsų paslaugos būtų nesudėtingos vartoti, o mus būtų lengva 

BENDROVĖS STRATEGIJA

Bendrovės Strateginiame plane yra suformuotos šios strateginės kryptys:
 » Televizijos ir radijo paslaugų srityje bendrovės tikslas yra teikti kokybiš-

kas TV ir radijo programų siuntimo paslaugas, būti strateginiu media partneriu 
siuntimo paslaugų rinkoje;

 » Duomenų centrų paslaugų srityje numatyta visas pastangas sutelkti Vals-
tybės duomenų centrų (VDC) plėtrai ir susijusių paslaugų vystymui;

 » Infrastruktūros paslaugų srityje bus siekiama išnaudoti turimą infrastruk-
tūrą pajamų gavimui teikiant paslaugas telekomunikacijų operatoriams;

 » Atlikusi kapitalinį remontą Vilniaus TV bokšte bendrovė padidins lankytų 
srautą, vystys esamas ir kurs naujas paslaugas bei išnaudos ir įveiklins šiuo 
metu nenaudojamas patalpas;

 » Darnaus verslo srityje bendrovė kelia tikslus aplinkosaugos, socialinėje ir 
valdysenos srityse. Plačiau darnumo tikslai aprašyti lentelėje „Tikslai verslo 
darnumo srityje“ (žiūr. 11 psl.).
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

STRATEGINĖ 
KRYPTIS 

Televizijos ir radijo  
paslaugų sritis:

teikti kokybiškas TV ir Radijo 
programų siuntimo paslaugas ir 
būti strateginiu partneriu siuntimo 
paslaugų rinkoje

Duomenų centrų  
paslaugų sritis:

plėsti valstybės duomenų 
centrus (VDC) ir vystyti susijusias 
paslaugas

Ryšių infrastruktūros sritis: 

efektyviai išnaudoti turimą 
infrastruktūrą teikiant paslaugas 
ryšių operatoriams ir kitiems 
klientams

Vilniaus TV bokšto  
paslaugų sritis:

įgyvendinti Vilniaus TV bokšto 
rekonstrukcijos projektą, vystyti 
esamas ir kurti naujas paslaugas

STRATEGINIAI 
TIKSLAI

 » Išlaikyti žiūrinčių nemokamą 
eterinę televiziją namų ūkių 
rinkos dalį

 » Užtikrinti  kokybišką Radijo ir 
TV paslaugų teikimą

 » Išlaikyti stabilias pajamas iš 
Radijo ir Televizijos paslaugų

 » Pastatyti 4 valstybės duomenų 
centrus (VDC) ir migruoti 
valstybės institucijas į naujus 
VDC

 » Vystyti išplėstines duomenų 
centrų paslaugas

 » Didinti pajamas iš DC veiklos

 » Išlaikyti pajamas iš 
infrastruktūros nuomos, 
efektyviai išnaudojant turimus 
resursus

 » Atlikti TV bokšto kapitalinį 
remontą

 » Įveiklinti laisvas patalpas ir 
gauti papildomas pajamas

 » Didinti lankytojų skaičių po 
rekonstrukcijos



11METINIS PRANEŠIMAS     •     2021

TIKSLAI VERSLO DARNUMO SRITYJE*

APLINKOSAUGOS SRITIS SOCIALINĖ SRITIS VALDYSENOS SRITIS

 » Telecentras – iki 2025 m. 60 % carbon free 
įmonė (nenaudojanti iškastinio kuro savo 
veiklai).

 » Saulės elektrinių investicinio projekto 
įgyvendinimas nustatytu laiku ir apimtimis.

 » Energetinio intensyvumo (efektyvumo) 
didinimas

 » Vartotojų (radio ir TV) švietimas energijos 
taupymo klausimais

 » Užtikrinti tvarų informacinės visuomenės infrastruktūros 
funkcionavimą (RTV transliaciniai tinklai, VDC)

 » Mažinti informacinę  regionų ir gyventojų grupių atskirtį per 
efektyvius sprendimus Radijo ir TV siuntimo paslaugų srityje

 » Darbuotojų gerovės plėtra (apimant atlygį, saugą ir sveikatą, 
mokymą ir įgalinimą)

 » Klientų pasitenkinimo ir lūkesčių užtikrinimas
 » Darnaus turizmo skatinimas (Vilniaus TV bokšte)

 » Užtikrinti aukšti verslo etikos ir korupcijos 
prevencijos standartai

 » Apsaugotas asmens duomenų privatumas 
 » Apsaugotos IT sistemos nuo kibernetinių 

incidentų
 » Vykdomos darniosios inovacijos

Veiklos efektyvumo didinimas - vienas iš strateginių prioritetų. Bendrovės 
tikslas - didinti EBITDA maržą ir grąžą valstybei ilgalaikėje perspektyvoje.

Personalo valdymo srityje Bendrovės tikslai: 
 » Išlaikyti aukštą darbuotojų pasitenkinimą
 » Išlaikyti svarbiausius darbuotojus ir skatinti  karjeros galimybes ir 

nuolatinį tobulėjimą

* - plačiau skaitykite „Telecentro 2021 m. Darnaus verslo ataskaitoje“
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SIEKTINI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

FINANSINIAI RODIKLIAI

Pajamos 2025 m. – 17,89 mln. Eur 
(2021 m. – 9,65 mln. Eur)

EBITDA marža (be vienkartinių) 2025 m. – 36 % 
(2021 m. - 27,2 %)

Investicijos Per 2022-2025 m.  – 48,2 mln. Eur 
(2021 m. – 4,93 mln. Eur)

VEIKLOS RODIKLIAI

TV rinkos dalis  
(namų ūkių, žiūrinčių eterinę TV)

2025 m. – 35 % 
(2021 m. – 35 %)

Valdomų DC skaičius 2025 m. – 6 
(2021 m. – 3)

Vilniaus TV bokšto lankytojų 
skaičius

2025 m. – 200 tūkst. 
(2021 m. – 55  tūkst.)

Pasigamintos elektros energijos 
dalis nuo viso suvartoto kiekio

2025 m. – 22,5 % 
(2021 m. – 0,17 %)

Darbuotojų pasitenkinimo rodiklis 2025 m. – >4 
(2021 m. – 4,04)

INVESTICIJŲ POLITIKA

Siekdama Strateginiame veiklos plane numatytų tikslų, bendrovė vykdo tiks-
lingas investicijas. Didžiausia investicijų dalis 2022–2025 m. laikotarpiu bus skiria-
ma strateginiams projektams, kuriems yra gautas akcininko pritarimas,  įgyven-
dinti:

 » Valstybės duomenų centrų plėtra;
 » Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijos projektas;
 » Saulės jėgainių statyba.

Bendrovė laikosi griežtų investavimo principų, kuriuose numatyta, kad visi 
projektai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir apsvarstyti bei patvirtinti bendrovėje vei-
kiančiame Verslo sprendimų komitete. Svarbiausius projektus tvirtina valdyba ir 
akcininkas, kaip tai numatyta bendrovės įstatuose.

Bendrovė priima sprendimus dėl investavimo įvertinusi projektų atsipirkimą, 
NPV ir IRR rodiklius.  Projektai, skirti rizikų mažinimui, yra susieti su Rizikų žemė-
lapiu.

Be strateginių projektų, bendrovė vykdo investicijas į esamo tinklo atnauji-
nimą, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, didinti tinklų patikimumą, patvarumą ir 
išmanumą bei sukurti papildomą naudą klientams, o tai galėtų duoti pridėtinę vertę 
bendrovei ir uždirbti papildomą grąžą. 

Vykdomų projektų aprašymas pateikimas 19 psl.

REGULIAVIMAS 

Bendrovė yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, todėl 
kai kurie sprendimai, susiję su įmonės turto valdymu, sandoriais, įmonės pertvar-
kymu ar reorganizavimu įsigalioja tik juos patvirtinus Nacionaliniam saugumui už-
tikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.
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Dalis bendrovės veiklos vyksta reguliuojamoje rinkoje, todėl jos veiklai tai-
komi 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 or-
ganizacines priemones BDAR (ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) rei-
kalavimų užtikrinimui. 

PASLAUGOS IR KLIENTAI  

Televizijos ir radijo programų siuntimo paslaugos. Telecentro skaitme-
ninės antžeminės televizijos tinklais šiuo metu siunčiama 23 nemokamos televizi-
jos programos, iš kurių 20 programos yra standartinės raiškos (SD) ir 3 – aukštos 
raiškos (HD). Dar 3 regioniniai TV kanalai siunčiami panaudojant Telecentro aukštų-
jų bokštų infrastruktūrą. Paslauga teikiama 5 Lietuvos TV transliuotojams.

Radijo siuntimo paslaugomis naudojasi 4 nacionaliniai transliuotojai, 2 re-
gioniniai transliuotojai ir 4 vietinės radijo stotys. 

2021 metais bendrovė suteikė daugiau tiesioginių transliacijų iš įvairių 
renginių į TV studijas, paslaugų apimtys išaugo net 63 %. Bendrovės turima įranga 
leidžia iš bet kurios šalies vietos užtikrinti kokybišką signalą televizijos ir radijo 
transliuotojams, interneto portalams ir kitoms įmonėms visoje Lietuvoje.

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, žiūrėti TV programas aukštąja raiš-

ka (LNK grupės kanaluose) klausytis radijo stočių, naudotis elektroniniu programų 
gidu, gauti orų prognozes. 2021 m. gruodžio mėnesį HiTV paslauga naudojosi 1,7 
tūkst. klientų.

TuriuTV. Tai techninės pagalbos eterinės TV žiūrovams paslauga, susidedan-
ti iš TV sutrikimų registravimo, žiūrovų konsultavimo ir TV signalo priėmimo pro-
blemų šalinimo klientų namuose. Per devynis paslaugos teikimo mėnesius suteikta 
informacijos ir konsultacijų 2 065 žiūrovams, atlikti 381 antenų ir kitos priėmimo 
įrangos sutvarkymo/diegimo užsakymai.

Infrastruktūros nuomos paslaugos. Bendrovė teikia infrastruktūros nuo-
mos paslaugas, tokias kaip radijo ir televizijos transliacijų perdavimo priemonių 
(aukštuminių bokštų) nuoma, kurios skirtos radijo ir televizijos programų trans-
liuotojams/ retransliuotojams, taip pat įrangos talpinimo paslaugas mobiliojo ryšio 
operatoriams ar kitiems ūkio subjektams. 2021 metų pabaigoje šiomis paslaugo-
mis naudojosi 50 verslo klientų. 

Duomenų centrų paslaugos. Moderniame duomenų centre teikiamos šios 
duomenų centrų paslaugos:

• vietos duomenų centro technologinėse spintose nuoma (kolokacija);
• virtualių dedikuotų serverių (VDS) nuoma.
Lankytojų aptarnavimas Vilniaus TV bokšte. Vilniaus TV bokšte 2021 

metais apsilankė 55 tūkst. lankytojų (2020 m. - 72,1 tūkst.).
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IV. SVARBIAUSI  
2021 METŲ ĮVYKIAI

Sausio 1 d. Bendrovė perleido duomenų perdavimo per bevielę prieigą MEZON verslą UAB „Bitė 
Lietuva” grupės įmonei UAB „Mezon”. 

Sausio 1 d. Įsigaliojo nauja organizacinė struktūra. Struktūriniai ir verslo procesų valdymo pasikei-
timai susiję su MEZON verslo pardavimu. Suformuota nauja vadovų komanda.

Vasario 16 d. ir kovo 11 d. – Vilniaus TV bokšte buvo iškelta didžiausia šalies Trispalvė. Vasario 
16-osios vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Susisiekimo ministras M. Skuodis.

Kovo  25 d. Valdyba pritarė 2020 m. pelno paskirstymui ir pasiūlė skirti 373 tūkst. Eur dividendams 
arba  85 % 2020 m. skirstytino pelno.

Kovo 31 d. bendrovė paskelbė saulės elektrinių, kurių bendra galia sieks 8 megavatus, statybos 
konkursą - aštuoniuose Telecentrui priklausančiuose sklypuose įvairiose Lietuvos vietose.

Balandžio 6 d. startavo nauja paslauga TuriuTV - techninė pagalba eterinės televizijos žiūrovams 
visoje Lietuvoje, apimanti gedimų registravimą, konsultavimą telefonu ir įrangos tvarkymą (keitimą) kliento 
namuose.

Gegužės 7 d. pasirašyta 12 mėn. sutartis dėl lenkiškų programų retransliavimo Pietryčių Lietuvos 
gyventojams.
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Gegužės 19-20 d. iš Vilniaus TV bokšto buvo moderuojama žurnalo VALSTYBĖ konferencija „Lie-
tuvos Davosas 2021“.

Gegužę įsigytas sklypas Vilniaus rajone valstybės duomenų centro (VDC4) statybai.

Birželį atliktas TV siųstuvų perjungimas į žemesnius dažnius ST1 tinkle, atlaisvinant 700 MHz daž-
nius 5G tinklų vystymui. 

Birželį baigtas 0,5 MW galios saulės jėgainės įrengimas bendrovės objekte Molėtuose.

Rugpjūčio 2 d., minint Sausio 13-osios kruvinų įvykių 30 metines Vilniaus TV bokšte atidaryta 
fotografo Alfredo Girdziušo paroda „Gyvasis sausis. Atminty ir širdy“.

Rugsėjo 1 d. paleisti 3 siųstuvai, kuriais pagerintas radijo stočių LRT grupės radijo stočių transliuo-
jamų priėmimas Alytaus ir Lazdijų apylinkėse.

Rugsėjo 10 d.  Telecentro Pietryčių Lietuvos tinkle pradėta transliuoti aukštosios raiškos programa 
Wilno HD.

Spalio 10 d. baigėsi valdybos pirmininko, Vido Danieliaus vadovaujamos Telecentro valdybos ka-
dencija. Paskelbta naujų valdybos narių atranka.

Gruodžio 2 d. Telecentrui buvo įteiktas apdovanojimas, kuriuo pažymėta pažanga, kurią bendrovė 
2021 m. padarė  gerosios valdysenos srityje. Ypač pagerėjo Telecentro valdysenos rodiklių, susijusių su 
veiklos skaidrumu, informacijos atskleidimu ir tvarumu, vertinimas.

Gruodžio 17 d. Telecentras pranešė apie Vilniaus TV bokšte įrengtą stacionarią kompiuterizuotą 
LED prožektorių valdymo sistemą, suteikiančią plačias šviesų gamos, dinamikos ir šviesų muzikos gali-
mybes.



16METINIS PRANEŠIMAS     •     2021

V. BENDROVĖS FINANSINIAI  
IR VEIKLOS REZULTATAI

12 mėn. metinis pranešimas | 2021 12

 
 
 

Finansiniai rodikliai 
Tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

2019 m.  
12 mėn. 

2020 m.  
12 mėn. 

Pokytis % 
2021 m.  
12 mėn. 

Pokytis % 

Pagrindinės veiklos pajamos 20 719 20 496 -1,1 9 652 -52,9 

Sąnaudos 15 165 15 286  0,8  6 987 -54,3 

Kitos veiklos rezultatas 231 173 -25,1 -1 834  

EBITDA 5 785 5 383 -6,9 832 -84,5 

EBITDA marža,  % 27,9 % 26,3 %  8,6%  

Amortizacija, nusidėvėjimas ir ilgalaikio 
turto vertės sumažėjimas 

5 138 5 192 1,0 2 262 -56,4 

Verslo pardavimo rezultatas (t.s. pelno mok.)   - -  13 461 100,0 

Veiklos pelnas (EBIT) 647 191 -70,5 12 032  

Grynasis pelnas 659 209 -68,3 12 344  

Pagrindinės veiklos pajamos iš tęsiamos 
veiklos 

9 383 8 633 -8,0 9 652 11,8 

EBITDA be vienkartinių atidėjinių  5 785 5 383 -6,9 2 625 -51,2 

EBITDA be vienkartinių atidėjinių  marža,  % 27,9 % 26,3 %  27,2 %  

Grynasis pelnas be Verslo pardavimo 
rezultato ir vienkartinių pajamų, sąnaudų    

659 209 -68,3  481 130,1 

Grynojo pelno marža,  % 3,2 % 1,0 %  5,0 %  

Išmokėti dividendai  už praėjusius metus 955 874 -8,5 373 -57,3 

Veiklos rodikliai 2019  m.  
12 mėn. 

2020 m.  
12 mėn. 

Pokytis % 
2021 m.  
12 mėn. 

Pokytis % 

Investicijos, tūkst. Eurų 2 681 4 191 56,3 4 933 17,7 

Lankytojų skaičius Vilniaus TV bokšte, vnt. 130 504 72 052 -44,8 55 002 -23,6 

Darbuotojų  skaičius (faktinių etatų  suma) 278 273 -1,8 138 -49,5 

Darbuotojų  skaičius (sąrašinis) 303 300 -1,0 145 -51,7 
Santykiniai  rodikliai 2019  m.  

12 mėn. 
2020 m.  
12 mėn. 

Pokytis % 
2021 m.  
12 mėn. 

Pokytis % 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % 2,0 0,7  32,1  
     

  
     

Turto grąža (ROA), % 1,6 0,4  3,5  

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,77 0,54  0,74  

Bendras likvidumo koeficientas 4,78 1,55  10,05  

Turto apyvartumas 0,51 0,42  0,69  

Skolos ir nuosavybės santykis 0,27 0,75  0,31  

V. BENDROVĖS FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI

Formatted Table
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PAJAMOS 

Pagrindinės veiklos pajamos, uždirbtos  per 2021 m. sudarė 9,7 mln. Eurų. 
2020 m. pajamos buvo 20,5 mln. eur, tačiau skaičiuojant be parduoto MEZON vers-
lo, jos sudarė 8,6 mln. eur. Palyginamųjų pajamų (tęstinės veiklos) augimas 2021 
metais buvo 12 %. Pagal paslaugas pajamos pasiskirstė taip:

Pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų išliko 2020 m. 
lygyje. Telecentro eterinės televizijos tinklais 2021 m. iš viso bvo siunčiama 23 ne-
mokamos televizijos programos (dar 3 regioniniai TV kanalai siunčiami panaudo-
jant Telecentro aukštųjų bokštų infrastruktūra), o radijo klausytojai galėjo girdėti 15 
Telecentro siunčiamų programų. Vadovaujantis LR ryšių reguliavimo tarnybos 2021 
m. III ketvirčio vykdytos elektroninių ryšių veiklos ataskaita Telecentro televizijos ir 
radijo paslaugų siuntimo rinkos dalis sudaro 100 procentų. 

2021 metais bendrovė atliko daugiau tiesioginių krepšinio ir futbolo varžybų 
transliacijų, už kurias gavo daugiau pajamų.

Bendrovės siekis - maksimaliai išnaudoti turimą aukštuminių bokštų ir opti-
nio tinklo infrastruktūrą, teikiant paslaugas radijo ir televizijos transliuotojams bei 
operatoriams, davė rezultatų – infrastruktūros paslaugų pajamos augo 22 % dėl 
klientų skaičiaus ir suteiktų paslaugų apimčių padidėjimo. Po MEZON verslo parda-
vimo bendrovės teikiamų duomenų perdavimo paslaugų apimtys sumažėjo, todėl 
dabar Telecentro dėmesys sutelktas į didmenines paslaugas.

Duomenų centrų paslaugų apimtys išaugo dėl didesnių kolokacijos paslaugų 
apimčių. Bendrovė investuoja į duomenų centrų ir su jais susijusias paslaugas bei 
planuoja klientų ir pajamų augimą ateinančiais metais.

Vilniaus TV bokšte įsikūrusios kavinės-baro Paukščių takas pajamos suma-
žėjo 13,7 %. Tam įtakos turėjo ribojimai restoranų veiklai dėl COVID-19 pandemijos. 
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ateityje planuoja sumažinti perkamos elektros energijos kiekį.  
Personalo sąnaudos sumažėjo dėl darbuotojų skaičiaus pokyčio: po ME-

ZON verslo pardavimo darbuotojų sumažėjo 49,5 %, nuo 273 (2020 m.) iki 138 
užimtų etatų 2021 metų pabaigoje. Mažesnes personalo sąnaudas taip pat lėmė 
gautos dotacijos dėl lankytojų aptarnavimo veiklos sustabdymo Vilniaus televizi-
jos bokšte. Vykdydama investicinius projektus ir siekdama išplėsti DC paslaugas, 
bendrovė metų eigoje pasamdė IT specialistų ir šios srities pardavėjų. Kartu re-
aguodama į darbo rinkos pokyčius bendrovė didino atlyginimus darbuotojams– 
vidutinis metinis darbo užmokestis per metus padidėjo 18 %.

Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas taip pat daugiausiai įtakojo MEZON 
verslo pardavimas: mažesnės buvo reklamos ir pardavimų, blogų skolų sąnau-
dos, ženkliai sumažėjo transporto ir kitos sąnaudos. Padidėjo nekilnojamo turto 
priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos  - šildymas, apsauga, rangovų darbai ir pan. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo sumažėjus įmonės 
valdomam turtui po MEZON verslo  pardavimo.

Kitos pajamos padidėjo išplėtus nuomojamų patalpų apimtis, taip pat teikiant  
kitas netelekomunikacines paslaugas.

SĄNAUDOS 

Bendrovės veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) 2021 m. siekė  
7 mln. Eur ir, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 54,3 %  
(15,3 mln. Eur). Sąnaudų sumažėjimą lėmė MEZON verslo pardavimas.

KITA VEIKLA

Bendrovės kitas veiklos pajamas ir sąnaudas daugiausia sudaro nekilnojamo 
turto pardavimų pelnas, todėl rodikliai svyruoja priklausomai nuo parduotų objektų 
kiekio ir rezultatų. 2021 metais aukcionuose parduoto ilgalaikio turto pelnas siekė  
39 tūkst. Eur (2020 m.  68 tūkst. Eur). Sąnaudas padidino suformuotas atidėjimas  
1 793 tūkst. Eur dėl teisminių ginčų, susijusių su 2015 m. parduotu turtu.

EBITDA

2021 m. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amor-
tizaciją) be vienkartinių atidėjimų sumažėjo dėl pakitusių verslo apimčių ir siekė  
2,6 mln. Eur. EBITDA marža padidėjo iki 27,2 % (2020 m. – 26,3 %), nepaisant nei-
giamo COVID-19 pandemijos poveiklio ir perkamų paslaugų kainų augimo.

 
Prekių ir paslaugų savikainą labiausiai įtakojo tiesioginių sąnaudų, su-

sijusių su MEZON verslu, sumažėjimas: sumažėjo telekomunikacinio tinklo ap-
tarnavimo ir turinio įsigijimo sąnaudos, parduodamos įrangos savikaina bei tink-
lo priežiūrai reikalingų medžiagų kaštai. Tuo tarpu elektros sąnaudos padidėjo 10 
% dėl elektros kainos pakilimo nuo 2021 m. liepos 1 d. Tačiau bendrovei pavyko 
išvengti didesnio elektros kainų šuolio metų gale dėl pasirašytos ilgalaikės elek-
tros tiekimo sutarties su nepriklausomu tiekėju. Bendrovė, būdama dideliu elek-
tros energijos vartotoju, šiuo metu vykdo investicijas į saulės elektrines, todėl 
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GRYNASIS PELNAS

Bendrovės grynasis pelnas per 2021 m. 12 mėnesių siekė 12,3 mln. Eur. 
Be MEZON verslo pardavimo sandorio rezultato ir vienkartinių pajamų bei są-
naudų, bendrovė uždirbo 481 tūkst. Eur grynojo pelno (2020 m. 12 mėn. –  
209 tūkst. Eur). 

BALANSAS
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Kita veikla 

Bendrovės kitas veiklos pajamas ir sąnaudas 
daugiausia sudaro nekilnojamo turto pardavimų pelnas, 
todėl rodikliai svyruoja priklausomai nuo parduotų 
objektų kiekio ir rezultatų. 2021 metais aukcionuose 
parduoto ilgalaikio turto pelnas siekė 39 tūkst. Eur (2020 
m.  68 tūkst. Eur). Sąnaudas padidino  suformuotas 
atidėjimas 1 793 tūkst. Eur dėl teisminių ginčų, susijusių su 
2015 m. parduotu turtu. 
 
EBITDA 

2021 m. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, 
mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) be vienkartinių 
atidėjimų sumažėjo dėl pakitusių verslo apimčių ir siekė 
2,6 mln. Eur. EBITDA marža padidėjo  iki 27,2 % (2020 m. – 
26,3 %), nepaisant neigiamo COVID-19 pandemijos 
poveiklio ir perkamų paslaugų kainų augimo. 

 
Grynasis pelnas 

Bendrovės grynasis pelnas per 2021 m. 12 mėnesių 
siekė 12,3 mln. Eur. Be MEZON verslo pardavimo sandorio 
rezultato ir vienkartinių atidėjimų, bendrovė iš tęstinės 
veiklos uždirbo 2 038 tūkst. Eur grynojo pelno (2020 m. 12 
mėn. – 209 tūkst. Eur).  

 

Balansas 

 
Tūkst. eurų 2020m.  

gruodžio 
31 d. 

2021m. 
gruodžio 

31 d. 

% 

Ilgalaikis turtas 28 474 22 238 -21,9 

Trumpalaikis turtas 27 228 37 154 36,5 

Turtas iš viso 55 702 59 392 6,6 

Nuosavas kapitalas 31 790 45 259 42,4 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 394 10 436 63,2 

Trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

17 517 3 697 -78,9 

Kapitalas ir 
įsipareigojimai, iš viso 

 
55 702 

 
59 392 

 
6,6 

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 63 % 
dėl suformuotų papildomų atidėjinių teisminiams 
ginčams.  

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 
79 % dėl prekybos skolų, kurios buvo perleistos kartu su 
MEZON verslu, kita vertus, 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 
apskaityti pelno mokesčių įsipareigojimai, paskaičiuoti 
nuo bendrovės metinio pelno.  

 

Pinigų srautai 

Bendrovės piniginės įplaukos iš klientų 2021 metais 
lyginant su 2020 metais sumažėjo beveik dvigubai, išlaidos 
prekių ir paslaugų tiekėjams bei darbuotojams, 
mokesčiams sumažėjo 1,8 karto.  

Ilgalaikio turto įsigijimui 2021 m. bendrovė išleido 
22 % daugiau lėšų negu 2020 m. Dėl MEZON verslo 
pardavimo gauti piniginiai srautai pasiskirstė  beveik 
vienodai : 2020 m. 14,9 mln. Eur ir 2021 m. ir 15 mln. Eur. 
Rezultate, bendrovės investicinės veiklos pinigų srautai 
sumažėjo 5 %.  

Finansinės veiklos pinigų srautus sudaro išmokėti 
dividendai, kurie  2021 m. (0,4 mln. Eur) sumažėjo daugiau 
negu dvigubai lyginant su 2020 m. (0,9 mln. Eur). Tačiau  
bendrovės finansinės veiklos pinigų srautų rezultatą 2021 
m. ženkliai pagerino gautos palūkanos už atidėtus 
mokėjimus - ši suma siekė  0,8 mln. Eur. Rezultate 
finansinės veiklos pinigų srautai buvo teigiami ir siekė 0,4 
mln. Eur. 

Pinigų likutis per metus padidėjo 13 mln. Eurų. 
 

Projektai ir investicijos 
 

Investicijų sritis 

Tūkst. eurų 

2020 m.  2021 m.  % 

Telekom. tinklas 2 554 748 -70,7 

Pastatai, statiniai 811 3 349 312,9 

IT 433 723 67,0 

Klientinė įranga 320 -  

Kita 73 114 56,2 

Iš viso 4 191 4 933 17,7 
 

2021 metų investicijos  siekė 4,9 mln. Eurų ir tai yra  
17 % daugiau negu 2020 metais. 
  

Bendrovės ilgalaikis turtas balanse sumažėjo 6,2 mln. eur arba 22 % labiau-
siai dėl MEZON verslo pardavimo (įtaka - 10,3 mln. Eur), taip pat natūralaus nusi-
dėvėjimo. Tačiau 2021 metus Telecentras investavo į ilgalaikį turtą 4,9 mln. Eurų 
ir atliko pastatų bei statinių vertinimą. Remiantis vertinimo rezultatais, bendrovė 
apskaitė turto vertės padidėjimą dėl perkainavimo 1,7 mln. eur. 

Bendrovės trumpalaikio turto padidėjimą 37 % įtakojo MEZON verslo parda-
vimas - padidėjo pinigų likutis.

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 63 % dėl suformuotų papildo-
mų atidėjinių teisminiams ginčams. 

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 79 % dėl prekybos skolų, 
kurios buvo perleistos kartu su MEZON verslu, kita vertus, 2021 m. gruodžio 31 d. 
buvo apskaityti pelno mokesčių įsipareigojimai, paskaičiuoti nuo bendrovės metinio 
pelno.

PINIGŲ SRAUTAI

Bendrovės piniginės įplaukos iš klientų 2021 metais lyginant su 2020 metais 
sumažėjo beveik dvigubai, išlaidos prekių ir paslaugų tiekėjams bei darbuotojams, 
mokesčiams sumažėjo 1,8 karto. 

Ilgalaikio turto įsigijimui 2021 m. bendrovė išleido 22 % daugiau lėšų negu 
2020 m. Dėl MEZON verslo pardavimo gauti piniginiai srautai pasiskirstė  beveik 
vienodai: 2020 m. 14,9 mln. Eur ir 2021 m. ir 15 mln. Eur. Rezultate, bendrovės 
investicinės veiklos pinigų srautai sumažėjo 5 %. 

Finansinės veiklos pinigų srautus sudaro išmokėti dividendai, kurie 2021 m. 
(0,4 mln. Eur) sumažėjo daugiau negu dvigubai lyginant su 2020 m. (0,9 mln. Eur). 
Tačiau  bendrovės finansinės veiklos pinigų srautų rezultatą 2021 m. ženkliai page-
rino gautos palūkanos už atidėtus mokėjimus - ši suma siekė  0,8 mln. Eur. Rezul-
tate finansinės veiklos pinigų srautai buvo teigiami ir siekė 0,4 mln. Eur.
Pinigų likutis per metus padidėjo 13 mln. Eurų.
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PAGRINDINIAI INVESTICINIAI PROJEKTAI

Radijo ir TV tinklas
2021 m. buvo įgyvendintas TV siųstuvų perjungimas į žemesnius dažnius ST1 

tinkle, atlaisvinant 700 MHz diapazono dažnius 5G tinklų vystymui.  Investicijos su-
darė 221 tūkst. eur. Įgyvendinus šias investicijas 2021 m. atnaujinta 13. TV siųs-
tuvų. Per ateinančius 2 metus planuojama investuoti dar 0,6 mln. Eur į TV ir radijo 
siuntimo įrangos atnaujinimus.

2021 m. investicijos į TV signalų formavimo įrangą sudarė galimybes trans-
liuoti papildomą aukštos raiškos kanalą Pietryčių Lietuvos televizijai – TVP Wilno 
HD. 

Taip pat vykdytos investicijos į TV signalų skirstymo įrangą, susijusios su 
Pietryčių Lietuvos tinklo patikimumo didinimu. 

TV bokšto įveiklinimo projektas
Valdybai ir akcininkui pritarus, 2020 m. pabaigoje buvo pradėtas TV bokšto 

rekonstrukcijos projektas. Iš viso per 2020-2024 m. į projektą numatoma investuo-
ti 15 mln. Eur. 2021 m. investicijos sudarė  2 mln. Eur, užbaigtas  I  etapas: rekons-
truota ir  įrengta lauko apžvalgos aikštelė, vykdoma bokšto viršutinėje dalyje esan-
čių patalpų įrengimas, atnaujinta rezervinio energijos tiekimo ir gaisro gesinimo 
sistema, įrengta kompiuterizuota TV bokšto apšvietimo sistema. Po rekonstruk-
cijos planuojama išnuomoti dabar nenaudojamas patalpas ir priimti iki 200 tūkst. 
lankytojų. Vertinama, kad projektas atsipirks per 10 metų.

Valstybės duomenų centrų (VDC) plėtra
Šio investicinio projekto tikslas - sukurti valstybės duomenų centrų infras-

truktūrą – pastatyti 4 duomenų centrus, kuriuose savo informacinių technologijų 
infrastruktūrą, serverius ir/arba registrus talpintų Saugiojo valstybinio duomenų 
perdavimo tinklo naudotojai bei IVPK, kuris telkia LR vyriausybės įstaigų, ministe-
rijų, kurios dalyvauja valstybės informacinių išteklių konsolidavimo projekte, infor-
macinius išteklius.

Valstybinių duomenų centrų sukūrimas leis valstybei saugiai ir efektyviai val-
dyti valstybės informacinius išteklius

Patvirtinta investicijų suma 2021-2025 m. 11 mln. Eur. 2021 metais buvo inves-
tuota į sklypo įsigijimą, suprojektuoti 2 iš  4 valstybiniai duomenų centrai,  vykdoma 
rangovų atrankos konkursai. 

Telecentras įsidiegė du ISO standartus duomenų centrų veiklai: Informacijos 
saugumo valdymo sistema ISO/IEC 27001:2017 ir Informacinių technologijų pas-
laugų valdymo sistema ISO/IEC 20000-1:2018.

Saulės elektrinės
2020 m. bendrovės valdyba pritarė idėjai tapti gaminančiu elektros vartotoju 

ir investuoti į saulės jėgaines. Telecentro objektuose pastatytose saulės jėgainėse 
pagaminta elektros energija bus skirta nuosavam vartojimui. Saulės jėgainių plėtra 
bus vykdoma lygiagrečiai su energijos poreikio augimu, kuris susijęs su VDC ir kitų 

PROJEKTAI IR INVESTICIJOS

2021 metų investicijos  siekė 4,9 mln. Eurų ir tai yra 17 % daugiau negu 
2020 metais.
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Kita veikla 

Bendrovės kitas veiklos pajamas ir sąnaudas 
daugiausia sudaro nekilnojamo turto pardavimų pelnas, 
todėl rodikliai svyruoja priklausomai nuo parduotų 
objektų kiekio ir rezultatų. 2021 metais aukcionuose 
parduoto ilgalaikio turto pelnas siekė 39 tūkst. Eur (2020 
m.  68 tūkst. Eur). Sąnaudas padidino  suformuotas 
atidėjimas 1 793 tūkst. Eur dėl teisminių ginčų, susijusių su 
2015 m. parduotu turtu. 
 
EBITDA 

2021 m. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, 
mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) be vienkartinių 
atidėjimų sumažėjo dėl pakitusių verslo apimčių ir siekė 
2,6 mln. Eur. EBITDA marža padidėjo  iki 27,2 % (2020 m. – 
26,3 %), nepaisant neigiamo COVID-19 pandemijos 
poveiklio ir perkamų paslaugų kainų augimo. 

 
Grynasis pelnas 

Bendrovės grynasis pelnas per 2021 m. 12 mėnesių 
siekė 12,3 mln. Eur. Be MEZON verslo pardavimo sandorio 
rezultato ir vienkartinių atidėjimų, bendrovė iš tęstinės 
veiklos uždirbo 2 038 tūkst. Eur grynojo pelno (2020 m. 12 
mėn. – 209 tūkst. Eur).  

 

Balansas 

 
Tūkst. eurų 2020m.  

gruodžio 
31 d. 

2021m. 
gruodžio 

31 d. 

% 

Ilgalaikis turtas 28 474 22 238 -21,9 

Trumpalaikis turtas 27 228 37 154 36,5 

Turtas iš viso 55 702 59 392 6,6 

Nuosavas kapitalas 31 790 45 259 42,4 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 394 10 436 63,2 

Trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

17 517 3 697 -78,9 

Kapitalas ir 
įsipareigojimai, iš viso 

 
55 702 

 
59 392 

 
6,6 

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 63 % 
dėl suformuotų papildomų atidėjinių teisminiams 
ginčams.  

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 
79 % dėl prekybos skolų, kurios buvo perleistos kartu su 
MEZON verslu, kita vertus, 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 
apskaityti pelno mokesčių įsipareigojimai, paskaičiuoti 
nuo bendrovės metinio pelno.  

 

Pinigų srautai 

Bendrovės piniginės įplaukos iš klientų 2021 metais 
lyginant su 2020 metais sumažėjo beveik dvigubai, išlaidos 
prekių ir paslaugų tiekėjams bei darbuotojams, 
mokesčiams sumažėjo 1,8 karto.  

Ilgalaikio turto įsigijimui 2021 m. bendrovė išleido 
22 % daugiau lėšų negu 2020 m. Dėl MEZON verslo 
pardavimo gauti piniginiai srautai pasiskirstė  beveik 
vienodai : 2020 m. 14,9 mln. Eur ir 2021 m. ir 15 mln. Eur. 
Rezultate, bendrovės investicinės veiklos pinigų srautai 
sumažėjo 5 %.  

Finansinės veiklos pinigų srautus sudaro išmokėti 
dividendai, kurie  2021 m. (0,4 mln. Eur) sumažėjo daugiau 
negu dvigubai lyginant su 2020 m. (0,9 mln. Eur). Tačiau  
bendrovės finansinės veiklos pinigų srautų rezultatą 2021 
m. ženkliai pagerino gautos palūkanos už atidėtus 
mokėjimus - ši suma siekė  0,8 mln. Eur. Rezultate 
finansinės veiklos pinigų srautai buvo teigiami ir siekė 0,4 
mln. Eur. 

Pinigų likutis per metus padidėjo 13 mln. Eurų. 
 

Projektai ir investicijos 
 

Investicijų sritis 

Tūkst. eurų 

2020 m.  2021 m.  % 

Telekom. tinklas 2 554 748 -70,7 

Pastatai, statiniai 811 3 349 312,9 

IT 433 723 67,0 

Klientinė įranga 320 -  

Kita 73 114 56,2 

Iš viso 4 191 4 933 17,7 
 

2021 metų investicijos  siekė 4,9 mln. Eurų ir tai yra  
17 % daugiau negu 2020 metais. 
  



21METINIS PRANEŠIMAS     •     2021

MEZON VERSLO PARDAVIMAS 

Bendrovė 2020-05-21 pasirašė su MEZON prekiniu ženklu teikiamų paslaugų 
verslo, kaip turtinio vieneto, perleidimo sutartį su „Bitė Lietuva“ grupės įmone UAB 
„Mezon“. Įgyvendinus visas sutartyje numatytas sąlygas ir gavus reikiamus leidi-
mus, MEZON verslas parduotas 2021-01-01.

Remiantis pasirašyta sutartimi, parduotą verslą sudarė: telekomunikaci-
jų tinklas (LTE, WiFi) ir šio tinklo pagrindu teikiamos paslaugos (Internetas, IPTV, 
klientų tinklų sujungimai ir fiksuotos telefonijos paslaugos), MEZON paslaugoms 
teikti naudojami dažniai, privatūs ir verslo klientai. Kartu su verslu buvo perleisti ir 
darbuotojai, aptarnaujantys klientus ir MEZON telekomunikacijų tinklą.

Verslo pardavimo kaina yra 29 925 tūkst. Eur, o sandorio rezultatas 13 461 
tūkst. Eur.

Telia Lietuva, AB kreipėsi į teismą ir siekia panaikinti RRT sprendimus dėl 
dažnių perleidimo. 

FINANSINIŲ REZULTATŲ ATITIKIMAS PLANUI

Bendrovės 2021 m. pajamos ir EBITDA yra mažesnės nei planuota, nes ka-
rantinas reikšmingai įtakojo Vilniaus TV bokšto lankytojų aptarnavimo paslaugų 
verslą.  Lankytojų srautas į TV bokštą nors ir išaugo 2021 m. trečiame ketvirtyje, 
tačiau metinis lankytojų skaičius buvo mažesnis už planuotą. Vertinant pajamas be 
Paukščių tako veiklos, jos viršijo planą.

Telecentras vykdo investicinius projektus kaip numatyta plane, išskyrus Vals-
tybinio kritinio ryšio tinklo (VKRT) projektą, kurio investicijos sustabdytos, nes LR 
vyriausybė nusprendė, kad VKRT projektą Vidaus reikalų ministerija įgyvendins sa-
varankiškai. 

Pagal parengtą bendrovės Strateginį veiklos planą, 2022 metais investicijos 
į vykdomus projektus didės, tai sudarys sąlygas pajamų ir pelningumo augimui 
įgyvendinus projektus.

 
TEISMINIAI GINČAI

Bendrovė turi teisminių ginčų su  UAB „Darnu Group“ (toliau – DG) dėl 2015 
m. parduoto turto. Nagrinėjami 2020 m. DG ieškiniai: 

i) dėl sutarties nutraukimo, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo 
ii) dėl žalos atlyginimo. 
Byloje „dėl sutarties nutraukimo“ DG patikslintu ieškiniu prašė pripažinti 

2015 m. su Bendrove sudarytą sutartį nutraukta nuo 2018 m. sausio 22 d.; pri-
teisti iš Bendrovės 5,9 mln. Eur; įpareigoti DG grąžinti Telecentrui sutartimi įgy-
tą nekilnojamąjį turtą; priteisti iš Telecentro DG naudai 8.05 proc. metines palū-
kanas bei bylinėjimosi išlaidas; įtraukti į bylą Lietuvos Respubliką  atstovaujamą 
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM (toliau – NŽT) trečiuoju asmeniu, nepareiš-
kiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas nutartimi atmetė DG prašymą dėl NŽT 
įtraukimo į procesą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.  

projektų plėtra. Planuojama investuoti į saulės jėgainių plėtrą iš viso 15,3 mln. Eur 
per 2021-2027 m. laikotarpį. 2021 m bendrovė investavo 0,4 mln. Eur į pirmąją 0,5 
MW galios saulės jėgainę. Pasirašytos sutartys dėl kito etapo saulės jėgainių staty-
bos įvairiuose Lietuvos regionuose, pradėti jėgainių projektavimo darbai.

IT projektai
Investicijos 2021 m. sudarė 0,8 mln. Eur, jos buvo skirtos bendrovės vidinių 

sistemų ir procesų tobulinimui. 2021 m. bendrovė atnaujino finansinę apskaitos 
sistemą ir investavo į prieigos prie įmonės LAN tinklo kontrolės ir stebėsenos sis-
temą (NAC), debesijos paslaugos sukūrimą, intraneto atnaujinimą. 
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2021 m. kovo 5 dieną teismas paskelbė sprendimą, kuriuo nusprendė DG  patiks-
lintą ieškinį atmesti (nėra teisinio pagrindo).

Byloje „dėl žalos atlyginimo“ DG prašo priteisti 4,9 mln. Eur žalą bei 731 988 
Eur palūkanas iš Telecentro ir NŽT solidariai. 2021 m. gegužės 17 d. DG pateikė 
teismui prašymą, atsakovams sutinkant, dėl bylos perdavimo teisminei mediacijai. 
Abiejų bylų nagrinėjimai atidėti. 2021 m. vyko mediacijos posėdžiai, kurių metu 
nebuvo pasiektas taikos susitarimas, bet sutarta tęsti ginčo nagrinėjimą mediacijos 
būdu. 

Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) 2020 m. lapkričio 30 d. pateikė Vilniaus apy-
gardos administraciniam teismui skundą dėl Lietuvos Respublikos ryšių regulia-
vimo tarnybos 2020-10-28 įsakymo „Dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), 
skirtus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon““. Teismas 
2020-12-10 nutartimi atsisakė priimti Telia skundą ir nutarčiai įsiteisėjus ketino 
skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui, tačiau Telia apskundė 2020-
12-10 teismo nutartį administracinėje byloje Lietuvos vyriausiajam administraci-
niam teismui atskiruoju skundu ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2021 m. vasario 3 d. nutartimi Telia atskirąjį skundą tenkino:  Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2020 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikino ir perdavė klausi-
mą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas 2021 m. vasario 15 d. nutartimi nutarė priimti Telia skundą. Nutartis 
neskundžiama. Vyksta skundo nagrinėjimas. 

TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA 

2021 metus  Telecentras pradėjo be MEZON verslo. Kartu su perleistu vers-
lu buvo perleistas ir duomenų srautų skirstymui į bendrovės objektus naudotas 
transmisijos tinklas.  Siekiant užtikrinti radijo ir televizijos siuntimo paslaugas, 
bendrovei reikėjo susiprojektuoti ir įsirengti naują transmisijos tinklą. Jo statyba 
baigta 2021 metų kovo mėn. Naujasis tinklas suprojektuotas ir įrengtas įmonės 

darbuotojų pajėgomis. Per trumpą laiką savo jėgomis, buvo sukurta naujo tinklo 
topologija, ypatingai didelį dėmesį skiriant patikimumui ir tinklo rezervacijai. Nau-
jas transmisijos tinklas leis vystyti ir teikti naujas paslaugas – debesijos, duomenų 
centrų infrastruktūros.

Reaguodamas į kibernetinių atakų skaičiaus augimą, 2021 metais Telecen-
tras didesnį dėmesį skyrė kibernetiniam atsparumui. Investicijos buvo nukreiptos 
į bendrovės vidinio tinklo atnaujinimą, prieigos prie tinklo ribojimą, turimų ugnia-
sienių atnaujinimą, nepatikimais laikomų tiekėjų įrangos pakeitimą kitų gamin-
tojų įranga. 2021 metais Telecentre pradėtas taikyti antro faktoriaus autentifika-
vimo mechanizmas, atnaujinta kibernetinių pažeidžiamumų valdymo ir šalinimo 
tvarka, vykdyti mokymai darbuotojams, taikytos kitos kibernetinio atsparumo 
didinimo priemonės.

RIZIKŲ VALDYMAS 

Bendrovėje diegiama ir nuolat veikloje tobulinama geriausiomis rizikų valdy-
mo praktikomis (ISO 31000, COSO) paremta rizikų valdymo sistema. Rizikų valdy-
mui bendrovėje skiriamas didelis dėmesys, reikalingi resursai, užtikrinamas dar-
buotojų ir vadovybės įsitraukimas. Nustatytos aiškios procedūros bei atsakomybės. 

Bendrovės rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo tvarka nustato veiklos 
rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus, metodiką bei atsakomybes.

Rizikos identifikavimo procesu nustatomos silpnosios Bendrovės veiklos vie-
tos bei identifikuojama, su kokiomis rizikomis galima susidurti veikloje. 

Rizikos vertinimo procese paskiriami atsakingi darbuotojai rizikos analizei 
atlikti, apibrėžiami analizės tikslai ir apimtis bei parenkami rizikos kriterijai, nu-
rodant priimtiną rizikos dydį ir rūšį. Taikomas rizikos vertinimo iš viršaus į apačią 
metodas. 

Rizika užregistruojama bendrovės rizikų registre. Tvarkant riziką yra pasiren-
kamas rizikos sumažinimo būdas, parengiamas rizikos tvarkymo planas ir apibrė-
žiami veiksmai, jų įgyvendinimo data bei vykdytojai.
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Rizikų peržiūra vykdoma rengiant kitų metų biudžetą.
Rizikų stebėsena vykdoma periodiškai pagal rizikų registre nurodytą grafiką. 

Rizikos valdymo planai integruoti į bendrovės valdymo procesus ir vykdomi vado-
vaujantis generalinio direktoriaus patvirtinta projektų valdymo tvarka.

Vykdydama savo veiklą, Bendrovė susiduria su rizikomis vidinėje ir išorinėje 
aplinkoje ir jas skirsto į tris rizikų kategorijas: 

 » Strateginės rizikos, darančios tiesioginę įtaką Bendrovės tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimui.

 » Veiklos rizikos, susijusios su efektyviu resursų panaudojimu.
 » Atitikties rizikos, susijusios su atitikimu teisės aktų ir kt. veiklą 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimams.

Vadovaujantis minėtu modeliu Bendrovėje identifikuotos rizikos, kurios turi 
didžiausią pasireiškimo tikimybę:

RIZIKOS  
PAVADINIMAS

RIZIKOS APRAŠYMAS  
IR VALDYMAS

Strateginių projektų 
valdymas ir įgyvendinimas

Bendrovė inicijavo keletą svarbių strateginių 
projektų todėl svarbu valdyti riziką dėl projektų 
įgyvendinimo vėlavimo.
Bendrovėje įdiegta projektų valdymo metodika, 
be to vykdoma projektų monitoringas bei 
komunikacija su Valdyba ir akcininku.

Ypatingos svarbos 
infrastruktūros, įtakojančios 
paslaugų teikimą, žymus 
pažeidimas

Egzistuoja rizika dėl Ryšio ar tinklo /avarijos.
Bendrovė nuolat stebi tinklo parametrus ir 
investuoja į magistralinio tinklo bei atšakų 
rezervacijas

INFORMACIJOS SAUGA 

2020-07-23 bendrovės Valdybos nutarimu Nr. 12-24 buvo patvirtintas Kon-
fidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi 
tvarkos aprašas ir priedai. Šiuose dokumentuose apibrėžta konfidencialios infor-
macijos sąvoka, konfidencialios informacijos apsauga ir atvejai, kada konfidenciali 
informacija gali būti atskleista. Visi darbuotojai raštiškai supažindinti su Konfiden-
cialios informacijos sąrašu ir Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimu.

Įmonėje funkcionuoja BDAR reikalavimais pagrįsta asmens duomenų kon-
trolės sistema, kuri buvo ypač aktuali valdant mažmeninių MEZON klientų duome-
nis iki 2020 m. pabaigos.

Po MEZON verslo pardavimo klientų struktūra pakito iš esmės, todėl Ben-
drovė peržiūrėjo kaupiamų asmens duomenų struktūrą ir apimtis. Atlikus analizę 
buvo įgyvendinta vidinių aktų korekcija, pagrindiniai valdomi asmens duomenys yra 
susiję su darbuotojas.

Žmogiškų išteklių  
praradimas/sumažėjimas

Bendrovėje sudarytas kritinių specialybių 
sąrašas. Darbuotojams siūlomos papildomos 
naudos, lojalumo programos. Taip pat 
vertinamos galimybės  samdyti specialistus iš 
kitų įmonių

Konfidencialios informacijos 
atskleidimas, praradimas, 
vagystė

Sudarytas ir valdybos patvirtintas komercinių 
paslapčių sąrašas, parengta konfidencialios 
informacijos valdymo tvarka, numatytos 
priemonės Bendrovės informacijos saugumui 
užtikrinti
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2021 M. REZULTATŲ ATITIKIMAS STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PLANUI

STRATEGINIAI TIKSLAI/ UŽDAVINIAI 2021 M. SIEKTINI RODIKLIAI 2021 M. FAKTAS IR PASIEKIMAI

Išlaikyti nemokamą eterinę televiziją  žiūrinčių 
namų ūkių nacionalinės rinkos dalį

Išlaikyti 39 % namų ūkių, žiūrinčių 
FTA (Free-to-air) nuo visų namų 
ūkių

Pagal TNS rinkos tyrimą, karantino metu išaugus Interneto ir IPTV vartojimui, sumažėjo 
eterinės TV žiūrinčių gyventojų dalis nuo 39 % iki 35%. 

Rasti naujų media klientų ir įveiklinti ST2 tinklą
21 siunčiamas kanalas metų 
pabaigoje

2021 m. gale turimais DVBT tinklais buvo siunčiami 23 nekoduoti kanalai. Dar 
3 regioniniai TV kanalai buvo siunčiami panaudojant Telecentro aukštųjų bokštų 
infrastruktūrą. Vyksta derybos dėl programų siuntimo ST2 tinklu. Planuojamas startas 
2022 m. 3Q. 

Teikti aukštos vaizdo kokybės paslaugas ir 
padidinti HD kanalų skaičių

3 HD kanalai
2021 m. gale buvo siunčiami 3 HD kanalai (LRT HD, LRT Plius HD ir nuo 2021 rugsėjo 
TVP Wilno HD).

Sukurti naują produktą TV ir radijo paslaugų 
srityje

Startuoti su išorinių TV antenų 
montavimu

Bendrovė 2021-04-06 įdiegė naują TV antenų montavimo ir priežiūros paslaugą TuriuTV. 
Telecentro specialistai nuvykę į vietą per II-IV ketv. išsprendė apie 381 žiūrovų eterinės 
TV signalo priėmimo problemų ir suteikė daugiau nei 2000 konsultacijų telefonu. 

Padidinti hibridinės HiTV paslaugos vartojamumą Vartotojų skaičius – 2,5 tūkst. HiTV vartotojų skaičius 2021 m. gruodžio  mėn. buvo 1,7 tūkst. vnt.

Išlaikyti stabilias pajamas iš TV ir radijo 
paslaugų

4,75 mln. Eur
Faktinės pajamos yra  4,75 tūkst. eur , t.y. 100 % atitiko planą. Daugiau pajamų uždirbta 
iš tiesioginių TV transliacijų, bet TV siuntimo pajamos buvo mažesnės nei planuota. 

Teikti skaitmeninio radijo (DAB) paslaugas Patvirtintas investicinis projektas
DAB projekto finansavimas SM iniciatyva išbrauktas iš RRF fondo finansuojamų projektų 
sąrašo. Šiuo metu, nesant ES fondų paramos projektui, nėra galimybių pritraukti 
projektui reikiamo transliuotojų skaičiaus komerciniais pagrindais. 

Įgyvendinti Valstybinių duomenų centrų projektą Suprojektuoti 2 valstybinius DC
Suprojektuoti 2 valstybiniai duomenų centrai Vilniuje, vykdomi parengiamieji statybų 
darbai. Pradedami parengiamieji VDC5 ir VDC6 statybų darbai Kaune.
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STRATEGINIAI TIKSLAI/ UŽDAVINIAI 2021 M. SIEKTINI RODIKLIAI 2021 M. FAKTAS IR PASIEKIMAI

Pradėti teikti debesijos paslaugas 1 Patvirtintas Telecentro debesijos paslaugos verslo planas. Įdiegta debesijos platforma.

Išnaudoti turimą ryšių infrastruktūrą pajamoms 
gauti

2,5 mln Eur pajamos iš 
infrastruktūros nuomos

2021 m. 12 mėn. pajamos sudarė 2,54 mln. Eur ir 4 % viršijo planą

Dalyvauti teikiant Valstybės kritinio ryšio tinklo  
(VKRT) paslaugas

Projekto vykdymas

Telecentras dalyvavo Vyriausybės suformuotoje darbo grupėje, kuri patvirtino hibridinį 
VKRT modelį ir parengė tinklo vystymo strategiją.  
Bendrovė parengė įstatymų projektus, tinklo topologiją, esminius techninius 
reikalavimus ir kitą techninę dokumentaciją; atliko tarptautinę gamintojų apklausą ir 
gavo preliminarius VKRT projekto techninės įrangos pasiūlymus iš kelių gamintojų.

Atlikti Vilniaus TV bokšto kapitalinį remontą Rekonstruotas plotas 780 kv.m
Rekonstruota 810 kv.m., įvykdymas 104 %. 
Pagrindiniai rangos darbai atlikti per suplanuotus ir nustatytus terminus.

Išsaugoti ir didinti Vilniaus TV bokšto esamų 
veiklų pajamingumą

Pajamos 1,6 mln. eur
Dėl karantino bei veikos uždarymo, o vėliau dėl galiojančių ribojimų, taip pat dėl 
vykstančios rekonstrukcijos darbų pajamų planas įvykdytas 60 %.

Lankytojų skaičius Vilniaus TV bokšte 96 tūkst. Per 2021 m. lankytojų skaičius buvo 55 tūkst., planas įvykdytas 57 %).

Pasigamintos el. energijos dalis nuo visos 
suvartotos el. energijos (įvertinant didėjantį 
vartojimą)

2,1 %
Pasiektas rodiklis: 0,17 %.  Įgyvendintas pilotinės saulės jėgainės Molėtuose projektas, 
tačiau pridavimas eksploatacijai užsitęsė dėl ESO pasikeitusių pridavimo sąlygų. Todėl 
pagamintos energijos kiekis mažesnis negu planuota.

Didinti efektyvumą EBITDA marža 33,8 %
12 mėn. EBITDA marža vertinant be vienkartinių atidėjimų yra 27,2 %. Mažesnę EBITDA 
maržą lėmė dėl pandemijos sumažėję pardavimai Paukščių tako veikloje ir išaugusios 
sąnaudos

Tobulinti vidines IT sistemas 2 IT sistemų atnaujinimas
Įsigyta nauja finansinės apskaitos sistema, atliktas diegimas ir testavimas, migravimas į 
naują sistemą - 2022 m. sausio gale. 
Įdiegta prieigos prie įmonės LAN tinklo kontrolės ir stebėsenos sistema (NAC)
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STRATEGINIAI TIKSLAI/ UŽDAVINIAI 2021 M. SIEKTINI RODIKLIAI 2021 M. FAKTAS IR PASIEKIMAI

ROE 4,6 % be MEZON sandorio rezultato
12 mėn.  ROE yra 32,0 %, o vertinant be MEZON verslo pardavimo rezultato ir be 
neplanuotų vienkartinių atidėjinių yra 5,3 %.

Grynasis pelnas
1,8 mln. Eur be MEZON sandorio 
rezultato

Palyginamasis grynasis pelnas viršijo planą 13%.

Išlaikyti aukštą darbuotojų pasitenkinimą
Darbuotojų nuomonių tyrimas, koef. 
3.95 (iš 5)

2021 m. vertinimo rezultatas 4,04.

Ugdyti darbuotojų kompetencijas
Mokymų valandų skaičius 1 
darbuotojo etatui/ metus 7,4 val. 

Bendrovė kompetencijos didinimui 2021 metais skyrė vidutiniškai  15 val./etatui ir viršijo 
išsikeltą šio rodiklio tikslą.

Didinti vidutinį darbo užmokestį Vidutinis DU augimas 5 % per metus
Vidutinis atlygis 2021 m. sudarė 2 293 Eur  (2020 m.  – 1 941 Eur.)  Augimas siekė 18 
proc.

Išlaikyti svarbiausius darbuotojus
Išėjusių savo iniciatyva svarbiausių 
darbuotojų skaičius <4

Per 2021 m.  savo noru išėjo 2 svarbiausi darbuotojai

Karjeros galimybių suteikimas

Darbuotojų, pakeitusių pareigas 
(horizontali/ vertikali karjera) 
procentas nuo visų darbuotojų 7 % 
per metus

Vertikali karjera:  per metus pareigas į aukštesnes pakeitė 18 darbuotojų, tai sudaro 13 
% nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus per metus. 
Horizontali karjera: pareigas pakeitė į gretutines arba pasipildė naujomis 
atsakomybėmis 11 darbuotojų, tai sudaro 8 % nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus per 
metus. Bendras rodiklis – 21 %.
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VI. VALDYMO  
ATASKAITA
AKCINIS KAPITALAS IR  AKCININKAI

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

2021 metais Bendrovės akcinis kapitalas nesikeitė ir 2021 m. gruodžio 31 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 2021 metus savų akcijų bendrovė neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ar 

perleista.

DIVIDENDAI IR JŲ SKYRIMO TVARKA

Bendrovės dividendų mokėjimą reglamentuoja LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas  
Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apra-
šo patvirtinimo“ ir vėlesni jo pakeitimai. Remiantis šiuo nutarimu, dividendams skiriama paskirstytino pel-
no dalis priklauso nuo pasiekto nuosavo kapitalo grąžos rodiklio.

2021 metais bendrovė išmokėjo 373 tūkstančius eurų dividendų, t.y. 85 % iš 2020 m. skirstytino 
pelno (2020 metais Bendrovė išmokėjo 874 tūkst. eurų dividendų, t.y. 80 % 2019 metų skirstytino pelno).
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VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 

Tai aukščiausias bendrovės valdymo organas. Vienintelio bendrovės akci-
ninko 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.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įs-
tatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas iš-
imtis, keisti bendrovės buveinę, rinkti  valdybos narius, atšaukti  valdybą ar jos 
narius, rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų 
auditui atlikti, nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią 
vertę ir minimalią emisijos kainą, priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vie-
nos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą, priimti 
sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos 
nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, tvirtinti metinių finansinių 
ataskaitų rinkinį, priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, tvirtinti 
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl divi-
dendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, priimti sprendimą 
išleisti konvertuojamąsias obligacijas, priimti sprendimą padidinti įstatinį kapita-
lą ar sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme nustatytas išimtis, priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar 
atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, priimti sprendimą 
pertvarkyti bendrovę ir kitas teises.  

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas, 
vykdomas balsavimas ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respu-
blikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Tačiau bendrovės visų akcijų 
savininkas yra vienas asmuo (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija), 
jo rašytiniai sprendimai (Susisiekimo ministro įsakymai) prilyginami akcinės 
bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimams.

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 įgyven-
dinamieji teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Bendrovės valdybos darbo reglamentas. 
Valdybos narių skaičių nustato bendrovės įstatai. Vadovaujantis galiojančiais Ben-
drovės įstatais, kurie patvirtinti 2020 m. birželio 11 d.,  Bendrovės valdybą sudaro 4 
nariai.  Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariu negali būti 
Bendrovės vadovas. 

Formuojant Bendrovės valdybą remiamasi kompetencijų principų bei laiko-
masi nuostatos, kad Bedrovės valdybos narių kompetencijos sietųsi su Bendrovės 
veiklai svarbiomis kryptimis ir būtų įvairiapusės bei atitiktų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto kandidatų į vals-
tybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar 
jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 
(Atrankos gairių) keliamus reikalavimus. 

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 konsoliduotas ir Bendrovės metines bei tarpines finansines 

ataskaitas.
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Bendrovės valdybos sudėtis per ataskaitinį laikotarpį
Iki 2021 m. vasario mėn. Bendrovės valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo. 2021 

m. vasario 5 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 3-77 į Bendrovės 
valdybą iki veikiančios valdybos laikotarpio pabaigos buvo išrinktas ir paskirtas ne-
priklausomas valdybos narys Kostas Valančauskas. Naujasis nepriklausomas val-
dybos 2021 m. vasario 24 d. savo pareiškimu atsistatydino iš Bendrovės valdybos.

Kitas valdybos narys  2021 metais nebuvo paskirtas.

Valdybos kadencija
Ataskaitiniu laikotarpiu veikiančios Bendrovės valdybos kadencija, vadovau-

jantis 2017 metų spalio 10 d.  Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymu 
Nr. 3-46 „ Dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro  valdybos“, baigėsi 2021 m. 
spalio 10 d. Paskutinis 2021 m. Bendrovės valdybos posėdis įvyko 2021 m. spalio 
8 d.

Vasario 28 dieną pasirašytu įsakymu susisiekimo ministras Marius Skuodis 
paskyrė Telecentro valdybą naujai 4 metų kadencijai. Valdybos nariais paskirti:

 » Roma Andruškevičienė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir 
įmonių valdymo skyriaus vedėja;

 » Ramūnas Markauskas, nepriklausomas valdybos narys;
 » Aušra Pranckaitytė, nepriklausomas valdybos narys.

Valdybos nariai, dirbę 2021 metais

 » Vadovų MBA studijų programa, Strateginio planavimo kursas;
 » Tarptautinė Vilniaus universiteto Verslo mokykla,  

vadybos ir verslo administravimo magistras; 
 » Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje  

(angl. Stockholm School of Economics in Riga), Verslo vadybos ir 
finansų bakalauro laipsnis.

Darbovietė ir pareigos: VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ direktorius.
Kompetencijos sritis: Strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas, 
projektų valdymas.
Nepriklausomumas:  priklausomas narys.

JANINA LASKAUSKIENĖ
Valdybos narė bei Bendrovės audito komiteto narė
Paskyrimo data: 2019-11-12.
Kadencija: iki 2021-10-10.
Išsilavinimas: 
 » Vilniaus Universitetas, Finansų ir kredito studijų  

kryptis, suteikta ekonomisto kvalifikacija.
Darbovietė ir pareigos: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vals-
tybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja; Lietuvos Respublikos su-
sisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos narė; 
AB „Problematika“ valdybos narė; Oro susisiekimo licencijavimo komisijos 
narė; Bendrovės audito komiteto narė.
Kompetencijos sritis: Strateginis planavimas ir finansų valdymas.
Nepriklausomumas: priklausoma narė.
 
RAIMONDAS GELEŽEVIČIUS
Nepriklausomas valdybos narys bei Bendrovės audito komiteto narys
Paskyrimo data:  2019-09-10
Kadencija: iki 2021-10-10
Išsilavinimas: 

VIDAS DANIELIUS
Valdybos pirmininkas (nuo 2019-09-26)
Paskyrimo data: 2019-04-08
Kadencija: iki 2021-10-10
Išsilavinimas: 
 » Harvardo verslo mokyklos vadovų studijos (angl. Harvard Business 

School Executive Education) bei IESE verslo mokykla (angl. IESE 
Business School) – profesionalaus valdybos nario kursai.

 » ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 
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Valdyba 2021 m. savo  veikloje išskirtinį dėmesį skyrė kibernetinio saugumo 
rizikų vertinimui, kibernetinės saugos brandos lygio gerinimo veiksmų įgyvendini-
mo stebėsenai bei Bendrovės gerosios valdysenos indekso veiksmų plano įgyven-
dinimo kontrolei, darnumo srities vystymo klausimams.

Taip pat valdybos veikla apėmė šias veiklos sritis:
 » Bendrovės strateginių veiklos krypčių analizė, naujų veiklos krypčių 

vertinimas bei sprendimai įtraukti jas į strateginį veiklos planą;
 » Vilniaus televizijos  bokšto rekonstrukcijos projekto etapų analizė, 

bendru sutarimu su Bendrovės vadovybe šio projekto įtraukimo į 
valstybei svarbių projektų sąrašą inicijavimas;

 » Pritarta sprendimui Duomenų centrų veikloje teikti ne tik kolokacijos, 
bet ir debesijos paslaugas;

 » Gerosios valdysenos indekso veiksmų plano įgyvendinimo kontrolė, 
dėmesys Darnumo srities vystymo užtikrinimui;

 » Vertintos ir pateiktos rekomendacijos dėl Bendrovės pinigų likučio 
valdymo; 

 » Atnaujintas vadovo darbo apmokėjimo aprašas, inicijuotas kreipimasis į 
akcininką dėl vadovo atlygio principų peržiūros. 

Informacija apie valdybos narių atlygį bei atlygio skyrimo principus
Bendrovės įstatai numato, kad už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mo-

kamos atlygis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
Valdybos narių ir komitetų narių sutarčių dėl veiklos Bendrovės valdyboje sąlygas, 
įskaitant atlygio valdybos nariams nustatymą, nustato visuotinis akcininko susirin-
kimas.

Vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 20 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 
3-420 „Dėl Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių ak-
cijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo 
sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios 
įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministe-
rija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis 

 » Baltijos vadybos institutas, EMBA, tarptautinė  
verslo vadybos magistratūros programa;

 » Vilniaus universitetas, tarptautinio verslo studijos;
 » Vilniaus universitetas, informacijos valdymo studijų  bakalauro 

laipsnis. 
Darbovietė ir pareigos: AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narys; Privačių 
klientų departamento direktorius; Bendrovės audito komiteto narys.
Kompetencijos sritis: Strateginis planavimas ir valdymas, finansų, investici-
jų, rizikų valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

KOSTAS VALANČAUSKAS
Nepriklausomas valdybos narys
Paskyrimo data:  2021-02-05 (veikiančios valdybos kadencijos laikotarpiui 
iki 2021-10-10)
Atsistatydinimo data: 2021-02-24

Bendrovės valdybos veikla per ataskaitinį laikotarpį
Bendrovėje per 2021 m. įvyko 18 valdybos posėdžių, iš kurių 6 buvo vykdomi 

apklausos būdu (nešaukiant posėdžio). Valdybos nariai per 2021 m.  valdybos vei-
kloje dalyvavo:

VALDYBOS NARYS POSĖDŽIAI

Vidas Danielius (pirmininkas) 18 iš 18

Janina Laskauskienė 18 iš 18

Raimondas Geleževičius 18 iš 18

Kostas Valančauskas 1 iš 2
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(toliau – Aprašas) bei 2019 m. birželio 20 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 
3-297 atnaujinta minėto įsakymo redakcija, Bendrovės valdybos narių ir valdybos 
pirmininko atlygis ir valdybos veiklai skirtas laikas, nustatomas atsižvelgiant į Ben-
drovės kategoriją. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė priklausė II kategorijai.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vyk-
domą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4, maksimalus Bendrovės valdybos 
pirmininko metinis atlygis – 1/3 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio 
atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu 
susijusių išmokų. 

Vadovaujantis Aprašu, Valdybos narys veiklai Bendrovės valdyboje turi skirti 
ne mažiau 216 valandų per metus, o Bendrovės valdybos pirmininkas – ne mažiau 
324 valandų per metus.

Valdybos nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja 
valdybos posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiš-
kia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo valdybos nario 
veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta ar ją vykdo netinkamai.

Atlygis Valdybos nariui mokamas kas ketvirtį, išmokant ne daugiau nei 1/4 
dalies metinės sumos.

Bendrovės valdybos nariai yra apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės valdybos nariams išmokėta:

PAREIGYBĖ,  
VARDAS PAVARDĖ

2021 M. PRISKAIČIUOTOS SUMOS  
UŽ VEIKLĄ VALDYBOJE**

Valdybos pirmininkas,  
Vidas Danielius

28 630 Eur

Nepriklausomas valdybos narys 
Raimondas Geleževičius

17 437 Eur

Nepriklausomas valdybos narys 
Kostas Valančauskas

1 468 Eur

Valdybos narė, Janina Laskauskienė* -

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu atlygis 
Valdybos nariui už jo veiklą valdyboje nėra mokamas.
** įtraukta ir įmonės mokami mokesčiai

AUDITO KOMITETAS 

Vadovaujantis EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendi-
nant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, 2019 m. vasario 15 d. buvo sudarytas 
Audito komitetas – valdybos patariamasis organas, kurio pagrindinis uždavinys – 
didinti finansų priežiūros efektyvumą. Audito komiteto veikla skirta valdybos inte-
resų apsaugai stiprinti.

Valdybos ir Audito komiteto kadencija baigėsi 2021-10-10.  Ataskaitos pa-
rengimo metu naujas Audito komitetas nebuvo suformuotas.

2021 m. Bendrovės Audito komitete dirbo: 
 

ŠARŪNAS RADAVIČIUS
Nepriklausomas audito komiteto narys, Audito komiteto pirmininkas 
Paskyrimo data:  2019-08-30.
Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, apskaitos ir audito studijų magistras; 

Lietuvos atestuotas auditorius bei Lietuvos buhalteris-profesionalas.
Darbovietė ir pareigos: AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narys, MB „Salu-

ma“ savininkas.
Kompetencijos sritis: išorės ir vidaus auditas, buhalterinė apskaita ir finansų 

valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.
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Audito komiteto nariai:

JANINA LASKAUSKIENĖ***
Valdybos narė bei Bendrovės audito komiteto narė
(Audito komiteto narė nuo 2019-12-20)

RAIMONDAS GELEŽEVIČIUS***
Nepriklausomas valdybos narys bei Bendrovės audito komiteto narys (Audito 

komiteto narys nuo 2019-11-22).
***informacija apie audito komiteto narių išsilavinimą bei kvalifikaciją pateik-

ta skiltyje VALDYBA

Per 2021 m. įvyko 6 Audito komiteto posėdžiai, kurių metu svarstytas 18 
klausimas, o 5-iems iš jų priimti nutarimai.

Komiteto nariai per šį laikotarpį dalyvavo:

AUDITO KOMITETO NARIAI POSĖDŽIAI

Šarūnas Radavičius (pirmininkas) 6 iš 6

Janina Laskauskienė 5 iš 6

Raimondas Geleževičius 6 iš 6

Audito komiteto nariai 2021 m. posėdžių metu:
 » Vertino Bendrovės taikomus apskaitos principus, stebėjo finansinių 

ataskaitų (toliau – FA) rengimo proceso būklę, išsakė pritarimą 2020 
metinėms bei 2021 m. ketvirtinėms FA. 

 » Aptarė vidaus auditoriaus 2020–2021 metų vykdytus auditus ir įvertino 
2021 m. planą.

 » Vertino rizikų valdymo procesą, rizikų valdymo veiksmingumą.
Audito komiteto narių atlygis nustatomas vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 

20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420 patvirtintu 
Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja 
yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų 
valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu. 
Pagal Aprašo 28 p., „Komiteto nario arba komiteto pirmininko metinis atlygis kar-
tu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti   
4/75 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio 
(pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių 
mokesčių metinė suma).

PAREIGYBĖ,  
VARDAS PAVARDĖ

2021 M. SAUSIO-GRUODŽIO MĖN. 
PRISKAIČIUOTOS SUMOS UŽ VEIKLĄ 
KOMITETE **

Komiteto pirmininkas,   
Šarūnas Radavičius

8 398 Eur

Nepriklausomas valdybos 
narys Raimondas Geleževičius

6 082 Eur

Valdybos narė,  
Janina Laskauskienė*

-

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu atlygis 
Valdybos nariui už jo veiklą valdyboje nėra mokamas.

** įtraukta ir įmonės mokami mokesčiai
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Bendrovės valdybos ir audito komiteto narių atlygio sąnaudos per 2021 m.  
sudarė 49,3 tūkst. Eur (2020 m.   – 50,7 tūkst. Eur).

ATLYGIO KOMITETAS 

Bendrovėje atlygio komitetas nebuvo sudarytas. Atlygio komitetui priskirti-
nas funkcijas atlieka Valdyba ir vykdo kontrolę pagal šias tvarkas:

 » Bendrovės valdymo organų (Valdybos, Audito komiteto) narių atlygiai 
nustatyti vadovaujantis LR Susisiekimo ministro 2019-07-04 įsakymu 
Nr. 3-337 „Dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro valdybos narių ir 
komitetų narių veiklos“

 » Bendrovės vadovo darbo apmokėjimas reglamentuotas 2021-03-25 
Valdybos nutarimu 7-16 „AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vadovo 
darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“, kuris patvirtintas atsižvelgiant  į 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl valstybės valdomų 
įmonių vadovų darbo užmokesčio, Susisiekimo ministro įsakymą dėl 
akcinių bendrovių, kuriose Susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, 
vadovų darbo užmokesčio tvarkos nuostatas. Generalinio direktoriaus 
mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma remiantis Valdybos 
patvirtintais rodikliais.

 » Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sistema patvirtinta 
Kolektyvinės sutarties 2 priede (Sutartis pasirašyta 2021-12-31, galioja 
vienerius metus su galimybe pratęsti). Darbuotojų darbo užmokesčio 
siektini dydžiai nustatyti pagal rinkos darbo užmokesčio tyrimo 
rezultatus, atsižvelgiant į pareigybių lygius ir jų darbo užmokesčio 
medianą.

 » Bendrovės darbuotojų Premijų apskaičiavimo ir skyrimo tvarka 
suderinta su Valdyba 2021-03-15 posėdyje Nr.6

 » Rinkos darbo užmokesčio tyrimo rezultatai ir Bendrovės darbuotojų 
atlygio strategija pristatyta ir suderinta Valdybos 2021-05-27 posėdyje 
Nr.9

Atlygio komitetui priskirtinas funkcijas atlieka Valdyba.
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Generalinis
direktorius

KORPORATYVINIŲ 
REIKALŲ 

DEPARTAMENTAS

TECHNOLOGIJŲ 
DEPARTAMENTAS

VEIKLOS VYSTYMO 
DEPARTAMENTAS

VALDYBA Audito komitetas

Gen. direktoriaus padėjėjas

Komunikacijos vadovas

TV BOKŠTO PASLAUGŲ 
DEPARTAMENTAS

 APSKAITOS SKYRIUS

FINANSŲ  
DEPARTAMENTAS

Rizikų valdymo ir 
prevencijos grupė

PERSONALO SKYRIUS 

VERSLO KONTROLĖS  
GRUPĖ 

ADMINISTRAVIMO
SKYRIUS

APTARNAVIMO
SKYRIUS

GAMYBOS SKYRIUS

BENDRŲJŲ REIKALŲ 
GRUPĖ

KLIENTŲ 
DEPARTAMENTAS

ITT PASLAUGŲ GRUPĖ 

R/TV IR 
INFRASTRUKTŪROS 
PASLAUGŲ SKYRIUS

ENERGETIKOS GRUPĖ

Vidaus auditorius

ITT SKYRIUS

PASLAUGŲ VALDYMO
SKYRIUS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
SKYRIUS

DUOMENŲ CENTRŲ 
SKYRIUS

TELEKOMINIKACIJŲ 
PLĖTROS SKYRIUS

PROJEKTŲ VALDYMO 
GRUPĖ

 

VALDYMO STRUKTŪRA  

Organizacinė struktūra įsigaliojo nuo 2021-01-01 ir nesikeitė  per 2021 m.
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 VADOVŲ KOMANDA 

Bendrovės vadovų komandą (administraciją) 2021-12-31  sudarė: 
 » Generalinis direktorius Remigijus Šeris
 » Technologijų departamento direktorius Egidijus Ropė  
 » Klientų departamento direktorius: iki 2021-07-30 Laimius Giedraitis, 

nuo 2021-08-16 Vita Grušnienė
 » Finansų departamento direktorius Dalius Redeckas
 » Korporatyvinių reikalų departamento direktorius: Dalia Kleizaitė iki 

2021-07-01; Justinas Stašinskas nuo 2021-07-02
 » TV bokšto paslaugų departamento direktorė Žaneta Bereznojienė
 » Veiklos vystymo departamento direktorius Arnas Zuikis.
 » Vyriausioji buhalterė Beata Sabalienė
 » Komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas.

GENERALINIS DIREKTORIUS
 

REMIGIJUS ŠERIS 
Bendrovės generalinis direktorius (nuo 2013 -12-18)
Remigijus turi sukaupęs ilgametę vadovavimo patirtį telekomunikacijų sek-

toriuje. Jam teko vadovauti skirtingiems Telia (buvęs „Lietuvos telekomas“, TEO 
LT) padaliniams ir dukterinėms bendrovėms („Verslo sprendimai“, „Lintel“), būti 
valdybos nariu. 

Remigijus 1989 m. KTU įgijo telekomunikacijų inžinieriaus laipsnį, 1999 m. 
baigė Telia Academy aukščiausio lygio vadovų programą, 2001 m. - Švedijos vady-
bos instituto verslo administravimo ir vadybos programą. 

2018 m. Baltic Institute of Corporate Governance įgijo profesionalaus valdy-
bos nario sertifikatą.

2011 m. apdovanotas LR Ūkio ministro medaliu „Už nuopelnus verslui“.

AUDITAS IR AUDITORIAI 

Audito kompanija buvo atrinkta 2020 m. paskelbus konkursą ir gavus akci-
ninko pritarimą. Bendrovės sudarė sutartį su Moore Mackonis UAB 3 metų (2020-
2022) metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei Bendrovės metiniam praneši-
mui įvertinti.

2020 - 2021 m. tarpinės finansinės ataskaitos nebuvo audituotos. Moore 
Mackonis UAB atliko Bendrovės 2020 m.  ir 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės bū-
klės ir pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų 
srautų ataskaitų bei aiškinamojo rašto pastabų auditą. 

Bendrovė pirkti kitas nei audito paslaugas iš Moore Mackonis UAB gali tik 
gavusi Audito komiteto pritarimą. 

2021 ir 2020 metais kitų paslaugų iš Moore Mackonis UAB Bendrovė nepirko.
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VII. Personalas ir atlygis
DARBUOTOJŲ STATISTIKA 

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 145 darbuotojai, faktiškai užimti buvo 138 etatai. 2021 m. 
sausio 1 d. bendrovėje dirbo 139 darbuotojai, faktiškai užimti buvo 131 etatai. Lyginant pokytį per metus, 
darbuotojų skaičius padidėjo 6, o etatų - 7 vnt.

Darbuotojų savanoriška kaita 2021 m. siekė 11 % per metus. Tai 2 procentiniais punktais mažiau 
negu 2020 m. (12,7 %).

2021 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 63 % vyrų ir 37 % moterų. Aukščiausio lygio vadovų tarpe pasis-
kirstymas pagal lytį sudaro 70 % vyrų ir 30 % moterų. Ši ir kita Telecentro personalo statistika pateikiama 
37 psl. esančiose lentelėse.

Įmonės personalo politika apibrėžiama: 
 » Kolektyvinėje sutartyje ir jos prieduose; 
 » Vidaus darbo tvarkos taisyklėse; 
 » Personalo valdymo procese; 
 » Etikos kodekse. 

DARBUOTOJŲ ATSTOVAVIMAS

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. Kolektyvinė sutartis galiojo iki 
2021-12-31, todėl 2021 m. IV ketvirtyje vyko derybos dėl naujos Kolektyvinės sutarties. Nauja Kolektyvi-
nė sutartis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe pasirašyta 2021-12-31. Naujoje Sutarties redakcijoje 
padidintos socialinės išmokos, papildytas darbo ir poilsio laiko reglamentavimas, patikslintos asmeninės 
apsaugos priemonės. Naujoji Sutartis galioja 1 metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams.
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TELECENTRO DARBUOTOJŲ STATISTIKA
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DARBUOTOJŲ ATRANKA, ĮDARBINIMAS, ADAPTACIJA

Metinis naujų darbuotojų poreikis nustatomas Bendrovės kitų metų biudžete, 
planuojant darbo užmokesčio ir kitas susijusių su darbuotojų skaičiumi sąnaudas. 
Sudarant biudžetą atsižvelgiama į strategines plėtros kryptis, darbuotojų kaitos 
statistiką, darbo rinkos pokyčių prognozes. Įvertinama tai, kad sparčiai besikei-
čiančioje technologinėje bei ekonominėje aplinkoje būtų galima užtikrinti veiklos 
konkurencingumą, atrenkant bei ugdant aukštos kvalifikacijos specialistus, užti-
krinant kokybišką paslaugų teikimą. 

Detali darbuotojų paieškos bei atrankos procedūra, apimanti privalomųjų 
dokumentų sąrašą ir taip pat pavyzdžių, kaip pvz.: dera bendrauti darbo pokalbio 
metu, aprašyta bendrovės Personalo valdymo procese. Dokumentas aktualia re-
dakcija yra patalpintas bendrovės elektroninių dokumentų platformoje ir yra priei-
namas visiems bendrovės darbuotojams. Pirmenybė užimti laisvas darbo vietas 
suteikiama bendrovės darbuotojams.

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. Bendrovės atlyginimų 
lygmuo nesiekia rinkos medianos, todėl strateginiame veiklos plane vienas iš tikslų 
yra dedikuotas laipsniškam bendrovės atlyginimų vidurkio didinimui.

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo sistemą tvirtina ben-
drovės Valdyba atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl 
valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio, Susisiekimo ministro įsa-
kymą dėl akcinių bendrovių, kuriose Susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, 
vadovų darbo užmokesčio tvarkų nuostatas. Generalinio direktoriaus atlygį sudaro 
pastovioji, kintamoji dalys ir metinė premija. Kintamoji atlygio dalis sudaro iki 50 
% pastoviosios dalies, ji apskaičiuojama pagal nustatytus rodiklius (žiūr. 1 lentelė). 

Taip pat generalinis direktorius ir darbuotojai 2021 m. buvo skatinti metine premija 
už 2020 m. veiklos rezultatus. Generalinio direktoriaus vid. darbo užmokestis ir 
sudėtinės dalys 2021 m. pateikiamos 2 lentelėje.

1 lentelė. Rodikliai, pagal kuriuos 2021 m. buvo skaičiuojama genera-
linio direktoriaus atlyginimo kintamoji dalis 

RODIKLIS RODIKLIO SVORIS %

EBITDA, tūkst. Eur 50 

Strateginių projektų pažangos vertinimas 30 

Radijo ir televizijos siuntimo paslaugos 
pateikiamumas, % 20 

2 lentelė. Generalinio direktoriaus 2021 m. vid. darbo užmokesčio 
sudėtinės dalys*

ATLYGIO DALIS SUMA, EUR

Pastovioji dalis 4 169

Kintamoji dalis 2 050

Metinė premija 1 673

Kasmetinės atostogos 677

Nedarbingumo pašalpa iš įmonės lėšų 48

VISO 8 616

* - be vienkartinės premijos
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Visų pareigybių darbuotojų atlygį sudaro fiksuotas darbo užmokestis apibrėž-
tas darbo sutartimi ir priedai už asmeninių ir organizacijos tikslų pasiekimą pagal 
Subalansuotų įmonės rodiklių lentelę (Balanced Scorecard). Kitos bendrovės dar-
buotojų atlygio sudėtinės dalys:

 » vienkartinės premijos: darbdavio iniciatyva skiriamos vienkartinės 
išmokos, skirtos paskatinti darbuotoją už išskirtinius pasiekimus, 
svarbių projektų atlikimą, iniciatyvų įgyvendinimą.

 » metinė premija: gali būti skirta paskatinti darbuotojus už individualių 
ir bendrovės metinių tikslų  įvykdymą, jei premijos mokėjimui pritaria 
bendrovės Valdyba, o bendrovė finansinius metus baigia pelningai ir 
pagrindiniai įmonės rodikliai įvykdomi ne mažiau nei 70 % tikslo.

 » priemokos už: papildomą darbą, ar papildomų pareigų/užduočių 
vykdymą; darbą esant pokyčiams nuo įprastinių darbo sąlygų bei kitos 
priemokos pagal LR DK; pasyvų budėjimą namuose.

Vidutinis bendrovės darbuotojų atlygis per 2021 metus augo 18 %, o darbo 
užmokesčio fondas 2021 m. sudarė 3 320 tūkst. Eur, tai 2,5 mln. Eur mažiau negu 
2020 m. (5 819 tūkst. Eur). Šį pokytį sąlygojo per pusę sumažėjęs darbuotojų skai-
čius po MEZON verslo pardavimo. Vidutinio darbo užmokesčio didėjimą sąlygojo 
bendrovės strateginių krypčių pasirinkimas aukštos konkurencijos srityse, MEZON 
verslo atsisakymas, darbo užmokesčio padidinimas atsižvelgiant į darbo rinkos 
situaciją. Vidutinis atlyginimas pagal darbuotojų grupes ir jo pokyčiai pateikiami 
žemiau 3 lentelėje 
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3 lentelė. Vidutinis atlyginimas pagal darbuotojų grupes ir jo pokyčiai

DARBUOTOJŲ GRUPĖ DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS 
2020-12-31

VIDUTINIS 
ATLYGINIMAS BRUTO 
2020 M.

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS 
2021-12-31 

VIDUTINIS 
ATLYGINIMAS BRUTO 
2021 M. 

Generalinis direktorius 1 8 883 1 8616

Aukščiausio lygio vadovai 5 4 529 6 4640

Vadovai 24 3 236 12 3465

Technikai ir jaunesnieji specialistai 4 987 1 1127

Tarnautojai 5 1 489 2 1600

Specialistai 230 1 784 91 2400

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 27 1 508 28 965

Kvalifikuoti darbininkai 4 1 214 4 825

VISO 300 1 941 145 2293

Pastaba: į darbuotojų skaičių neįtraukti atleisti darbuotojai metų eigoje, o į vidutinį atlyginimą neįskaičiuotos išeitinės kompensacijos, vienkartinės premijos, 
bet įtraukta metinė premija
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DARBO ORGANIZAVIMAS PANDEMIJOS SĄLYGOMIS IR DARBŲ 
BEI CIVILINĖ SAUGA

Darbuotojų sveikata ir Covid-19 prevencija. Prasidėjus gyventojų vakci-
nacijai nuo Covid-19 viruso, įmonės darbuotojai, kaip valstybei gyvybiškai svarbias 
funkcijas vykdančios įmonės atstovai,  vieni pirmųjų turėjo galimybę vakcinuotis. 
Įmonės darbuotojų Covid-19 imunizacijos rodiklis – 90-100 proc.  Įmonėje nuo-
sekliai laikomasi ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų 
ir rekomendacijų: bendrovėje pritaikytas hibridinio darbo modelis, darbuotojai turi 
galimybę testuotis greitaisiais Covid-19 antigenų testais,  TV bokšto svečiams, bei 
rangovų darbuotojams įrengti termovizoriai kūno temperatūrai matuoti. Dalis Tele-
centro darbuotojų yra  įtraukti į gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių 
darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai Covid-19 plitimo grėsmės metu, są-
rašą.

2021 m. įmonės darbuotojams buvo organizuojamos paskaitos apie sveiką 
gyvenseną, emocinę sveikatą,  judėjimo naudą. Vasaros metu darbuotojai aktyviai 
varžėsi walk15 ėjimo iššūkyje. 

Darbuotojų sauga. Didžiausią riziką darbe patiriantys aukštalipiai – anteni-
ninkai dalyvavo praktiniuose darbo aukštyje mokymuose. Aukštalipiams praktikuo-
tis skirtoje salėje darbuotojai gilino pramoninio alpinizmo įgūdžius,  rišo mazgus, 
gerino krovinių kabinimo ir kėlimo darbų technikas.   Nemaža dalis  mokymų laiko 
buvo skirta aukštalipių gelbėjimo darbų praktiniams užsiėmimams bei pirmosios 
pagalbos suteikimo žinioms gilinti.   Po įvykusių mokymų Bendrovėje buvo inici-
juotas 3 komplektų Aukštalipių gelbėjimo įrangos pirkimas, taip pat atnaujintas 
asmeninių apsaugos priemonių sąrašas, į jį įtraukiant specialius dirželius kabėjimo 
traumos rizikai mažinti.    

Techninės priežiūros skyriaus darbuotojai dalyvavo saugaus naudojimosi ko-
pėčiomis mokymuose. Ir mokymų metu ir kasdien vykdant darbo užduotis svar-
biausia – juntama atsakomybė už save paties ir kartu dirbančio kolegos sveikatą 
ir gyvybę. 

Civilinė sauga. Vilniaus TV bokšte organizuotose civilinės saugos funkci-
nėse pratybose  dalyvavo  priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento at-
stovai.   

Stiprinant pasiruošimą potencialiai avarijai Baltarusijos Astravo AE, pasi-
rūpinta kalio jodido atsargomis darbuotojams. Taip pat visi ESOC nariai dalyvavo 
savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių įvadinio 
civilinės saugos mokymuose.

KOMPETENCIJOS IŠLAIKYMAS IR UGDYMAS

Reikalavimai darbuotojų kompetencijai apibrėžti padalinių ir pareigybių nuos-
tatuose, strateginio planavimo dokumentuose, klientų aptarnavimo standartuose. 
Privalomieji mokymai ir atestacijos - norminiuose teisės aktuose (darbas aukštyje, 
elektrosauga, priešgaisrinė sauga, krovinių kėlimas). Darbuotojų kompetencijos 
klausimai aptariami metinių pokalbių metu, po jų - Personalo padaliniui pateikia-
mos darbuotojų ugdymo planų suvestinės, kurios yra pagrindinis dokumentas ben-
drovės kompetencijos kėlimo biudžetui suplanuoti.

Bendrovė yra identifikavusi svarbiausius (KEY) ir kritinės svarbos (SUPER-
KEY) jos veiklai darbuotojus. KEY darbuotojų 2021 m. buvo 33, SUPERKEY - 5. 
Šiems darbuotojams išlaikyti taikomi individualūs papildomų naudų paketai. Ben-
drovės vadovo ir personalo vadovo tikslų lentelėse iškeltas tikslas – „Išlaikyti svar-
biausius darbuotojus“ 2021 m. siekė maksimalią toleruotiną ribą, t.y iš bendrovės 
per metus išėjo 3 svarbiausi darbuotojai, kritinės svarbos darbuotojų skaičius visus 
metus išliko tas pats, t.y nei vienas darbuotojas iš bendrovės neišėjo

Bendrovė yra iškėlusi tikslą, su numatytu mokymų biudžetu suteikti viduti-
niškai kiekvienam darbuotojo etatui ne mažiau kaip 7,2 mokymo valandų per me-
tus. Iškeltas tikslas 2021 m. buvo gerokai viršytas, metinis rodiklis siekė net 15,7. 
Rodiklis rodo padidėjusį mokymų/kvalifikacijos kėlimo poreikį, į kurį bendrovei 
sėkmingai pavyko atliepti 2021 m. 

Bendrovė bendradarbiauja su aukštojo mokslo institucijomis siekiant  pri-
traukti jaunus talentus.  2021 m.  praktikai atlikti buvo priimta 4 studentai, iš jų 



42METINIS PRANEŠIMAS     •     2021

1 – po praktikos pabaigos liko dirbti įmonėje. Didžioji dalis studentų iš Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto (VGTU) , padaliniai, kuriems buvo reikalingi prakti-
kantai – Paslaugų valdymo skyrius, Projektų valdymo grupė.

Spalio-lapkričio mėnesiais pirmą kartą bendrovės praktikoje buvo atlieka-
mas vadovavimo kompetencijų tyrimas pagal 360◦ metodiką. Visiems vadovams 
buvo pateiktos individualios ataskaitos, sudarytas kompetencijų gerinimo veiksmų 
planas.

2021 m. bendrovės žmogiškųjų išteklių komandos nariai prisijungė prie Per-
sonalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA). Narystė šioje organizacijoje su-
teikia galimybes tobulinti specialistų kompetenciją personalo valdymo srityje daly-
vaujant seminaruose, darbinėse grupėse dalinantis gerąją įmonių praktika. 

DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO DARBU TYRIMAS

Jau  7-tus metus iš eilės vykdomas darbuotojų pasitenkinimo darbu (įsitrau-
kimo) tyrimas. 2021 m. rezultatas buvo geriausias per visus 7 metus, kiek vyk-
domas šis tyrimas – daugiausiai  dėl to, kad darbuotojams patinka kolektyvas, 
patinka tai, kad visada sulaukia pagalbos iš vadov,  įdomu tai, ką jie dirba. (žiūr. 4 
lentelę)

4 lentelė. Darbuotojų pasitenkinimo (įsitraukimo) tyrimo rezultatai 
(2015-2021 m.)

Derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, 2021 m. po ilgalaikių atostogų grį-
žusi vienas darbuotojas persikvalifikavo į naują darbo sritį, 2 darbuotojai išėjo iš 
darbo, nes nesutiko po vaiko priežiūros atostogų prisijungti prie naujo MEZON ko-
lektyvo  (žiūr. 5 lentelę) 

5 lentelė. Darbuotojų grįžimas po ilgalaikių atostogų (2019-2021 m.)

12 mėn. metinis pranešimas | 202 1 29

Reikalavimai  darbuotojų  kompetencijai  apibrėžti  
padalinių  ir pareigybių  nuostatuose,  strateginio  planavimo  
dokumentuose,  klientų  aptarnavimo  standartuose.  
Privalomieji  mokymai  ir atestacijos  - norminiuose  teisės  
aktuose  (darbas  aukštyje,  elektrosauga,  prie šgaisrinė  
sauga,  krovinių  kėlimas).  Darbuotojų  kompetencijos  
klausimai  aptariami  metinių  pokalbių  metu,  po  jų  - 
Personalo  padaliniui  pateikiamos  darbuotojų  ugdymo  
planų  suvestinės,  kurios  yra  pagrindinis  dokumentas  
bendrovės  kompetencijos  kėlimo  biudžetui  suplanuoti.  

Bendrovė  yra  identifikavusi  svarbiausius  (KEY)  ir 
kritinės  svarbos  (SUPERKEY)  jos  veiklai  darbuotojus.  KEY 
darbuotojų  2021  m.  buvo  33,  SUPERKEY  - 5.  Šiems  
darbuotojams  išlaikyti  taikomi  individualūs  papildomų  
naudų  paketai.  Bendrovės  vadovo  ir personalo  vadovo  
tikslų  lentelėse  iškeltas  tikslas  – „Išlaikyti  svarbiausius  
darbuotojus“  2021  m.  siekė  maksimalią  toleruotiną  ribą,  
t.y  iš bendrovės  per  metus  išėjo  3 svarbiausi  darbuotojai,  
kritinės  svarbos  darbuotojų  skaičius  visus  metus  išliko  tas  
pats , t.y  nei  vienas  darbuotojas  iš bendrovės  neišėjo  

Bendrovė  yra  iškėlusi  tikslą,  su numatytu  mokymų  
biudžetu  suteikti  vidutiniškai  kiekvienam  darbuotojo  
etatui  ne  mažiau  kaip  7,2  mokymo  valandų  per  metus.  
Iškeltas  tikslas  2021  m.  buvo  gerokai  viršytas,  meti nis  
rodiklis  siekė  net  15,7.  Rodiklis  rodo  padidėjusį  
mokymų/kvalifikacijos  kėlimo  poreikį,  į kurį  bendrovei  
sėkmingai  pavyko  atliepti  2021  m.   

Bendrovė  bendradarbiauja  su aukštojo  mokslo  
institucijomis  siekiant   pritraukti  jaunus  talentus.   2021  m.   
prakt ikai  atlikti  buvo  priimta  4 studentai,  iš jų  1 – po  
praktikos  pabaigos  liko  dirbti  įmonėje.  Didžioji  dalis  
studentų  iš Vilniaus  Gedimino  technikos  universiteto  
(VGTU)  , padaliniai,  kuriems  buvo  reikalingi  praktikantai  – 
Paslaugų  valdymo  skyrius,  Projektų  valdymo  grupė.  

Spalio -lapkričio  mėnesiais  pirmą  kartą  bendrovės  
praktikoje  buvo  atliekamas  vadovavimo  kompetencijų  
tyrimas  pagal  360◦  metodiką.  Visiems  vadovams  buvo  
pateiktos  individualios  ataskaitos , sudarytas  
kompetencijų  gerinimo  veiksmų  planas.  

2021  m.  bendrovės  žmogiškųjų  išteklių  komandos  
nariai  prisijungė  prie  Personalo  valdymo  profesionalų  

asociacijos  (PVPA).  Narystė  šioje  organizacijoje  suteikia  
galimybes  tobulinti  specialistų  kompetenciją  personalo  
valdymo  srityje  dalyvaujant  seminaruose,  darbinės e 
grupėse  dalinantis  gerąją  įmonių  praktika.   

Darbuotojų  pasitenkinimo  darbu  tyrimas  

Jau  7-tus  metus  iš eilės  vykdomas  darbuotojų  
pasitenkinimo  darbu  (įsitraukimo)  tyrimas.  2021  m.  
rezultatas  buvo  geriausias  per  visus  7 metus,  kiek  
vykdomas  šis tyrimas  – daugiausiai   dėl  to,  kad  
darbuotojams  patinka  kolektyvas,  patinka  tai,  kad  visada  
sulaukia  pagalbos  iš vadov ,  įdomu  tai,  ką  jie  dirba . (Žiūr.  
lentelę ) 

Darbuotojų  pasitenkinimo  (įsitraukimo)  tyrimo  
rezultatai  (2015 -2021  m.)  

 

Derinant  šeimos  ir darbo  įsipareigojim us, 202 1 m.  po  
ilgalaikių  atostogų  grįžusi  vienas  darbuotojas  
persikvalifikavo  į naują  darbo  sritį,  2 darbuotojai  
išėjo  iš darbo,  nes  nesutiko  po  vaiko  priežiūros  
atostogų  prisijungti  prie  naujo  MEZON  kolektyvo   
(žiūr.  lentelę)   

Darbuotojų  grįžimas  po  ilgalaikių  atostogų  (2019 -
2021  m.)  

 

 
Darbuotojai  

vaiko  
prieži ūros  

atostogose  

Iš jų  
turėjo  
grįžti  į 
darbą  

Iš jų  
grįžo  į 
darbą  

Iš jų  
pratęsė  

atostogas  

Išėjo  
iš 

darbo  

2019  21  8 2 4 2 

2020  21  13  8 3 2 

2021  6 1 1 0 2 

 
 
 

 
 

 
 
 
Telecentras veikia rinkoje  vadovaudamasi 

aukštais skaidrumo standartais ir praktikomis. Savo 
veikloje įmonė laikosi 2010 m. liepos 14 d. 

Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės 
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo 
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VIII. SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMASIS

DARBUOTOJAI 
VAIKO 
PRIEŽIŪROS 
ATOSTOGOSE

IŠ JŲ 
TURĖJO 
GRĮŽTI Į 
DARBĄ

IŠ JŲ 
GRĮŽO Į 
DARBĄ

IŠ JŲ 
PRATĘSĖ 
ATOSTOGAS

IŠĖJO 
IŠ 
DARBO

2019 21 8 2 4 2

2020 21 13 8 3 2

2021 6 1 1 0 2
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VIII. SKAIDRUMO  
GAIRIŲ LAIKYMASIS

Telecentras veikia rinkoje vadovaudamasi aukštais skaidrumo standartais ir praktikomis. Savo vei-
kloje įmonė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių 
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ ir vėliau sekusių patikslinimų (toliau – Skaidru-
mo gairės) nuostatų. 

Skaidrumo gairių įgyvendinimas Telecentre yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą 
metiniame bei tarpiniuose pranešimuose, www.telecentras.lt interneto svetainėje. Informacija, kuri yra pri-
skiriama konfidencialios informacijos kategorijai, metiniame pranešime ir tarpiniuose pranešimuose nėra 
skelbiama.

Analogiškai bendrovė skelbia metines bei tarpines finansines ataskaitas (po to kai jas patvirtina val-
dyba). Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomy-
bės standartais priimtais taikyti Europos Sąjungoje (ES), tarp jų – pagal 1 Tarptautinį apskaitos standartą 
(TAS). Sudarant 2021 m. finansines ataskaitas buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 
2020 metų finansines ataskaitas, o skirtumai yra paaiškinti finansinėje ataskaitoje.

Skelbiant informaciją stengiamasi ją pateikti suinteresuotoms šalims suprantamu formatu.
Internetinėje svetainėje www.telecentras.lt skelbiama ši informacija:
 » Informacija pristatanti įmonę, jos strategiją, valdymą, istoriją, darbo užmokestį, finansinę 

padėtį (finansinė atskaitomybė),  darnaus verslo veiklą ir kitus veiklos aspektus (sritis Apie);
 » Naujienos, pranešimai (sritis Naujienos);
 » Telecentras kaip darbdavys, karjeros galimybės, darbo ir praktikos skelbimai (sritis Karjera);
 » Teikiamos paslaugos (sritis Paslaugos);
 » Kontaktai, kuriais galima pasiekti įmonę, gauti informaciją rūpimais klausimais (sritis 

Kontaktai).
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Siekdama maksimalaus skaidrumo ir informuoti suinteresuotas šalis apie bendrovės veiklą, 2021 
metais Telecentras išplėtė viešinamos informacijos apimtis. Daugiau informacijos pradėti atskleisti valdy-
bos darbo, atlygio sistemos bei vadovo atlygio, darnaus verslo ir kitomis temomis.

Taip pat bendrovė deklaravo pasirengimą dalyvauti atvirų duomenų portale ir nominavo įmonės Duo-
menų  atvėrimo koordinatorių, atsakingą už atvertinų duomenų pateikimą. Duomenų atvėrimo koordinato-
riumi paskirtas Komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. 

IŠVESTINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS

Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 
(ROE): 

apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir 
nuosavo kapitalo vidurkio (balansiniai duome-
nys laikotarpio pradžioje ir pabaigoje) santykis.

Turto grąžos rodiklis (ROA):
apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir 

turto vidurkio (balansiniai duomenys laikotar-
pio pradžioje ir pabaigoje) santykis.

Nuosavo kapitalo ir turto santykis:
apskaičiuojamas kaip nuosavybės ir viso 

turto santykis, atimant turto perkainavimo re-
zervą tiek iš nuosavybės, tiek iš turto.

Bendras likvidumo koeficientas:
apskaičiuojamas kaip trumpalaikio turto 

ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.

Turto apyvartumo rodiklis:
apskaičiuojamas pardavimo pajamų ir 

viso turto vidurkio (balansiniai duomenys lai-
kotarpio pradžioje ir pabaigoje) santykis.

Skolos ir nuosavybės santykis:
apskaičiuojamas kaip mokėtinų sumų ir 

įsipareigojimų su nuosavu kapitalu santykis.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 

AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” akcininkui 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų 
ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant 
reikšmingų apskaitos principų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais, teisingai pateikia Įmonės 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 
srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Mūsų nuomonė atitinka  ataskaitą Audito komitetui, kuri buvo pateikta valdybai. 

Pagrindas nuomonei pareikšti  

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatyto audito reikalavimų (Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.537/2014). Mūsų 
atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už 
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos 
standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. 
Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami 
mūsų nuomonei pagrįsti. 

Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir įsitikinimu, Įmonei suteiktos paslaugos atitinka taikomų įstatymų ir teisės 
aktų reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 
1 dalyje nurodytų ne audito paslaugų, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr.537/2014 išimtis, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme. Laikotarpiu nuo 20201m. sausio d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. Įmonei nesuteikėme kitų nei finansinių ataskaitų auditas paslaugų. 

Pagrindiniai audito dalykai 

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant 
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių 
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl atskiros 
nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas audito dalykas ir mūsų atsakas į jį yra aprašytas 
toliau. 

 



 

  

 

Planuodami auditą nustatėme reikšmingumo lygį ir įvertinome reikšmingo iškraipymo rizikas 
finansinėse ataskaitose. Atsižvelgėme į tas sritis, kuriose vadovybė priėmė subjektyvius sprendimus: 
pavyzdžiui, sprendimus dėl reikšmingų apskaitinių įvertinimų, kuriems nustatyti buvo remtasi 
prielaidomis ir atsižvelgta į būsimus įvykius, kurie savo prigimtimi yra neapibrėžti. Taip pat vertinome 
vadovybės vidaus kontrolės procedūrų nesilaikymo riziką, taip pat be kitų dalykų, įvertinome, ar buvo 
tam tikrą tendencingumą patvirtinančių įrodymų, kurie liudytų apie reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 
riziką. 

Mūsų audito apimčiai įtakos turėjo taikomas reikšmingumo lygis. Audito paskirtis - gauti pakankamą 
užtikrinimą dėl to, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Iškraipymai gali atsirasti 
dėl klaidos ar apgaulės. Iškraipymai yra laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad 
kiekvienas atskirai ar visi kartu jie turės įtakos finansinių ataskaitų naudotojų priimamiems 
ekonominiams sprendimams remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis. Remdamiesi savo profesiniu 
sprendimu nustatėme tam tikras kiekybines ribas reikšmingumo lygiui šioms ataskaitoms. Šios 
kiekybinės ribos kartu su kokybiniais aspektais padėjo mums apibrėžti audito apimtį bei audito 
procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, taip pat įvertinti kiekvieno atskirai ir visų kartu iškraipymų 
poveikį finansinėms ataskaitoms kaip visumai. Nustatytas bendras reikšmingumo lygis 
apskaičiuotas kaip 2,0 proc. Įmonės pardavimų ir sudaro 180 tūkst. EUR. Sutarėme su Audito 
komitetu, kad informuosime jį apie audito metu nustatytus iškraipymus, viršijančius 30 tūkst. Eurų ribą. 

Mes įvykdėme atsakomybes, kurios apibūdintos šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už 
finansinių ataskaitų auditą“, įskaitant su pagrindiniais audito dalykais. Mūsų auditas apėmė procedūrų 
atlikimą, kurios buvo suplanuotos kaip atsakas į finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką. 
Atliktų procedūrų rezultatai, įskaitant procedūras, atliktas kaip atsakas į dalykus pateiktus toliau, 
suteikia pagrindą mūsų nuomonei, pareikštai apie toliau pateiktas finansines ataskaitas. 

Pagrindinis audito dalykas 

(a)  Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo vertinimas 

Kaip atskleista aiškinamojo rašto 2 pastaboje, Įmonės ilgalaikis materialusis turtas sudaro 93,4 proc. 
viso turto ir yra apskaitomas balanse perkainota verte (pastatai ir statiniai) arba įsigijimo savikaina 
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolį. Atsižvelgiant į nekilnojamojo turto 
reikšmingą dalį materialiajame turte, tikrosios vertės perkainojimas turėjo reikšmingos įtakos 
finansinėms ataskaitoms. Pagrindinį dėmesį skyrėme šiai sričiai dėl to, kad vadovybė 2021 m. atliko 
pastatų ir statinių vertinimą, pasitelkę nepriklausomus turto vertintojus ir padidino perkainojimo sumą 
1760 tūkst. EUR.  

Mūsų audito procedūros, be kita ko, apėmė: 

 Nepriklausomų turto vertintojų atlikto turto vertinimo peržiūrėjimą, taikytą vertinimo būdą ir 
reikšmingas prielaidas ir atvaizdavimo apskaitoje tinkamumo vertinimą; 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo testavimą; 
 Ilgalaikio turto buvimo ir tinkamumo vertinimo procedūras, įskaitant atliktos inventorizacijos 

vertinimą. 
 Galiausiai apsvarstėme, ar finansinių ataskaitų 2 aiškinamojo rašo pastaboje yra pakankamai 

atskleista susijusi informacija. 
 

(b)  Verslo perleidimo sandoris 

Kaip atskleista Bendrųjų pajamų ataskaitoje atskira eilute Mezon verslo pardavimo sandoris Įmonei 
davė 15.910 tūkst. Eurų iki pelno mokesčio pardavimo rezultatą ir galutinis verslo perdavimas įvyko 
2021 m. sausio 1 d. Aiškinamojo rašto 1, 2, 4, 5, 6, 29 pastabose atskleista informacija apie verslo 
perleidimo metu perleistą Įmonės turtą.  

Mūsų atliktos audito procedūros, be kita ko apėmė: 

 Mes apsvarstėme Verslo perleidimo sandorio metu patirtų sąnaudų vertinimą ir susijusios su 
sandoriu turto nurašymą; 

 Mes svarstėme Įmonės atliktus sandorio atskleidimus aiškinamajame rašte ir jų pakankamumą 
ir išsamumą.  

 Mes įgijome verslo perleidimo proceso supratimą ir apsvarstėme jo atvaizdavimą pagal TFAS. 
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(c)  Teisminis procesas dėl sklypo Tujų g. Vilniuje 

Kaip nurodyta aiškinamojo rašto 15 ir 33 pastaboje nuo 2015 m. vyksta civilinė byla dėl parduoto sklypo 
Tujų g., reikalaujama grąžinti sklypo pirkėjui iš Bendrovės 5,9 mln. Eurų, sumokėti palūkanas ir 
bylinėjimosi išlaidas bei grąžinti Bendrovei sklypą Tujų g. Bendrovė sukaupė 7.680 tūkst. Eurų atidėjinį 
šiai bylai.  

Mūsų atliktos audito procedūros, be kita ko apėmė: 

 Vilniaus apygardos teismo priimtos nutarties perskaitymą; 
 Teismo eigos apsvarstymą su Įmonės teisininku ir vadovybe; 
 Atitinkamo ankstesniųjų metų vadovybės įvertinimo rezultato svarstymą, įskaitant galimo 

vadovybės tendencingumo įvertinimą. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, įskaitant Valdymo 
ataskaitą, Personalo ir atlygio ataskaitą ir Skaidrumo gairių laikymąsi , tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios 
formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar 
yra reikšmingų neatitikimų informacijai pateiktai finansinėse ataskaitose ar mūsų žinioms pagrįstoms 
atliktu auditu ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu, pastebime 
reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių 
pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime, įskaitant darnaus verslo ataskaitą,  
pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar Įmonės 
metinis pranešimas, įskaitant darnaus verslo ataskaitą, buvo parengtas laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 

 Įmonės metiniame pranešime, įskaitant Valdymo ataskaitą, Personalo ataskaitą ir Skaidrumo 
gairių laikymąsi, pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas, įskaitant Valdymo ataskaitą, Personalo ataskaitą ir Skaidrumo 
gairių laikymąsi buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 
vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl 
apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, 
išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių 
alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 
remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  
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 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų 
audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika 
yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti 
sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių 
nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės 
vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu 
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje 
privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių 
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito 
įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali 
lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo 
pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, 
kuriuos nustatėme audito metu. 

Taip pat pateikėme už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą kad laikėmės atitinkamų etikos 
reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie, 
galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip turintys įtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei reikia, apie susijusias 
apsaugos priemones. 

Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie 
buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais 
audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą 
nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad 
dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokios 
pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą. 

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų 

Mes buvome paskirti auditoriais 2020.07.28 d. Įmonės akcininko sprendimu ir 2020 m. rugpjūčio 5 d. 
sudarėme sutartį su bendrove atlikti 2020 m., 2021 m.  ir 2022 m. įmonės finansinių ataskaitų auditą. 
Mūsų bendras nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 6 metai. Auditorė Sigita Pranckėnaitė atlieka 
auditą šioje įmonėje pirmus metus. 

Patvirtiname, kad skyriuje „Nuomonė“ pareikšta mūsų nuomonė atitinka finansinių ataskaitų 2022 m. 
kovo 16 d. Išleistą Audito ataskaitą ir ataskaitą audito komitetui.  

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Sigita 
Pranckėnaitė. 

 

Moore Mackonis, UAB vardu 

Auditorė Sigita Pranckėnaitė 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000345 
2022 m. kovo 29 d. 
J.Kubiliaus 6, Vilnius 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 
 
 

TURTAS Pastabos 
2021 m. 

gruodžio 31 d. 
2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 
   

Ilgalaikis turtas    
Nematerialusis turtas 1 188 551 
Ilgalaikis materialusis turtas 2 20.874 26.709 
Naudojimo teise valdomas turtas   3 1.123 1.154 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 23 53 40 
Kitas sutarčių turtas 4 --- 20 
 
Iš viso ilgalaikio turto 

  
22.238 

 
28.474 

    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 5 42 600 
Iš pirkėjų gautinos sumos 6 926 2.854 
Kitos gautinos sumos 7 60 158 
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimų 
laikotarpių sąnaudos 

8 188 527 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 35.938 23.089 
 
Iš viso trumpalaikio turto 

  
37.154 

 
27.228 

    
Iš viso turto  59.392 55.702 

 
(tęsinys kitame puslapyje) 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 
2021 m. 

gruodžio 31 d. 
2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 
   

Nuosavas kapitalas    
Akcinis kapitalas 10 26.816 26.816 
Privalomasis rezervas 11 1.130 1.095 
Perkainojimo rezervas 12 4.581 3.441 
Kiti rezervai 13 30 41 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  12.701 397 
 
Iš viso nuosavo kapitalo 

  
45.258 

 
31.790 

    
Dotacijos, subsidijos  --- --- 
 
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

   

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai    
Gautos paskolos  --- --- 
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai  --- --- 
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai 14 1.139 1.159 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 23 809 655 
Įsipareigojimai darbuotojams 15 59 55 
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 15 8.430 4.525 
Iš viso po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų 

  
10.437 

 
6.394 

    
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis  --- --- 
Ilgalaikių nuomos įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis 

14 20 24 

Trumpalaikės paskolos  --- --- 
Prekybos skolos  1.464 1.410 
Gauti išankstiniai apmokėjimai 16 33 15.075 
Pelno mokesčio įsipareigojimas 17 1.609 2 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 18 571 1.007 
Iš viso per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų 

  
3.697 

 
17.518 

 
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 

  
59.392 

 
55.702 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 

Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2022-03-31 
 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2022-03-31 
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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 

 

 Pastabos 
 Sausis - gruodis 

 2021 m. 2020 m. 
     
Pardavimų pajamos 19  9.652 20.496 
Pardavimų savikaina 20  (5.937) (14.361) 
Bendrasis pelnas (nuostoliai)   3.715 6.135 
Kitos veiklos pajamos 21  80 193 
Veiklos sąnaudos 20  (3.311) (6.117) 

Verslo pardavimo rezultatas 29  15.910 --- 

Kitos veiklos sąnaudos 21  (1.914) (20) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)   14.480 191 
Finansinės veiklos pajamos  22  755 134 
Finansinės veiklos sąnaudos 22  (1.405) (166) 
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 

  
13.830 159 

Pelno mokestis 23  (1.486) 50 
Grynasis pelnas (nuostoliai)   12.344 209 
     
Kitos bendrosios pajamos:     
Pajamos iš turto perkainavimo 
rezervo panaudojimo  

  
420 221 

Pelno mokesčio įtaka    (63) (33) 
Kitos bendrosios pajamos   357 188 
     
Iš viso bendrųjų pajamų   12.701 397 

 
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eurais vienai akcijai) 0,133 0,002 

 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2022-03-31 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2022-03-31 
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 

 Akcinis 
kapitalas 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainavimo 
rezervas 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostolis) Iš viso 

2019 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

26.816 871 3.532 40 1.154 32.413 

           
Grynasis pelnas (nuostoliai) --- --- --- --- 209 209 
Kitos bendrosios pajamos --- --- --- --- 188 188 
Bendrųjų pajamų iš viso  --- --- --- --- 397 397 
Dividendai --- --- --- --- (874) (874) 
Sudaryti rezervai --- 177 --- (151) (27) --- 
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

--- --- 151 --- --- 151 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

26.816 1.095 3.441 41 397 31.790 

            
Grynasis pelnas (nuostoliai) --- --- --- --- 12.344 12.344 
Kitos bendrosios pajamos --- --- --- --- 357 357 
Bendrųjų pajamų iš viso     12.701 12.701 
Sudaryti rezervai --- 35 --- 30 (65) --- 
Panaikinti rezervai --- --- --- (41) 41 --- 
Dividendai --- --- --- --- (373) (373) 
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

--- --- 1.140 --- --- 1.140 

2021 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

26.816 1.130 4.581 30 12.701 45.258 

 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2022-03-31 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2022-03-31 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (SUDAROMA TIESIOGINIU BŪDU) 

 
 

 Sausis – gruodis 
 2021 metai 2020 metai 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai   
   
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM) 12.500 24.504 
Kitos įplaukos 234 93 
Draudimo išmokos 12 --- 
Iš viso pinigų įplaukos (su PVM) 12.746 24.597 
   
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su 
PVM) 

(5.377) (10.632) 

Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (4.097) (6.456) 
Sumokėti į biudžetą mokesčiai (963) (2.612) 
Kitos išmokos (562) --- 
Iš viso ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos) (10.999) (19.700) 
Iš viso grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 1.747 4.897 
   
Investicinės veiklos pinigų srautai   
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas (4.519) (3.707) 
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas 165 75 
Verslo pardavimas 15.086 14.937 
Iš viso grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 10.732 11.305 
   
Finansinės veiklos pinigų srautai   
Dividendų (išmokėjimas) (373) (874) 
Gauti palūkanos 748 --- 
Paskolų gavimas --- --- 
Paskolų (grąžinimas) --- --- 
(Sumokėtos) palūkanos --- --- 
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) --- (10) 
Iš viso grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 375 (884) 
   
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui 

(5) (6) 
   
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 12.849 15.312 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 23.089 7.777 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 35.938 23.089 

 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2022-03-31 

 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2022-03-31 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

I. Bendroji dalis 
 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, (toliau – Bendrovė, Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Jos buveinės adresas yra: 
 
Sausio 13-osios g. 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. Iki 2020 metų pabaigos Bendrovė teikė interneto ir susijusias (IPTV)  paslaugas 
bevielėmis technologijomis ir kitas mažmenines duomenų perdavimo paslaugas. 
 
2021 m. sausio 1 d. Bendrovė pardavė Mezon prekiniu ženklu teiktų paslaugų verslo dalį (toliau- Mezon Verslas, 
parduotas Verslas) Bitė Lietuva grupės įmonei UAB Mezon. Parduotą verslą sudarė ilgalaikis turtas - telekomunikacijų 
tinklas, sudarytas iš LTE ir WiFi technologinių tinklų, paslaugoms teikti reikalingi dažniai, įsipareigojimai pagal klientų 
sutartis ir iš klientų gautinos sumos bei įsipareigojimai pagal pirkimo sutartis. Su Mezon verslu perleisti ir klientus bei 
tinklą aptarnaujantys 156 darbuotojai bei jų darbo sutartys (pastaba 29). 
 
Bendrųjų pajamų ir finansinės būklės ataskaitose 2020 m. rodikliai pateikiami su parduoto verslo dalimi. Parduoto 
verslo 2020 m. pajamos pateikiamos 19 pastaboje. Bendrovė neturi galimybės atskirti perduoto verslo sąnaudų, 
todėl negali pateikti pelno rodiklių, nes parduotas verslas buvo susijęs su kitomis Bendrovės veiklomis ir nebuvo 
atskiras struktūrinis padalinys. Parduoto verslo turto ir įsipareigojimų specifikacija pateikta 29 pastaboje.  
 
2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturėjo. 
 
Bendrovės nesavarankiški struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  
 
Bendrovė įregistruota 1991 m. kovo mėn. 19 d., Bendrovės kodas 120505210. 
 
2020 m. gruodžio 31 d. ir  2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, 
atstovaujama LR Susisiekimo ministerijos, kuriai priklausė 100 proc. akcijų. Visos Bendrovės 92 468 808 akcijos, kurių 
kiekvienos nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2021 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos.  
 
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d., yra audituotos. Metinių finansinių 
ataskaitų auditą atliko Moore Mackonis, UAB.  

 
Bendrovės akcininkas turi teisę arba patvirtinti šias finansines ataskaitas, arba netvirtinti jų ir reikalauti naujų 
finansinių ataskaitų parengimo.  
 
Bendrovėje 2021 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 145 (2019 m. - 279 darbuotojai). 
 
Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta yra euras. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos suapvalintos iki 
artimiausio tūkstančio (000 eurų), skaičiai tarp lentelių gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse 
ataskaitose laikomi nereikšmingais.  
 
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 
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būklės ataskaitos dieną yra apskaitomi Bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.  
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Apskaitos principai 
 
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais priimtais 
taikyti Europos Sąjungoje (ES),). Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal visus 2021 m. gruodžio 31 d. galiojančius 
TFAS reikalavimus bei jų aiškinimus, kurie yra svarbūs Bendrovės apskaitos operacijoms.  
 
Išskyrus naujų standartų ir jų pataisų bei naujų interpretacijų taikymo įtaką finansinėms ataskaitoms, Bendrovė 
nuosekliai taikė apskaitos politiką, pateiktą šiose ataskaitose, visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems 
laikotarpiams. Bendrovė nėra įmonė, kurios akcijomis prekiaujama biržoje, todėl jai netaikomi informacijos apie 
segmentus ar pelną, tenkantį vienai akcijai, atskleidimo reikalavimai.  
 
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. Vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus 
prielaidoms, kurios turi įtakos apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir sąnaudomis 
susijusioms sumoms. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie 
atitinka esamas sąlygas, ir kurių pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias 
negalima spręsti iš kitų šaltinių. 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 2020 
metų finansines ataskaitas. Įvertinimai ir prielaidos yra nuolat peržiūrimi, pakeisti ataskaitiniai vertinimai yra 
pripažįstami perspektyviai.. Informacija apie prielaidas ir įvertinimo neapibrėžtumus taikant apskaitos politiką, kuri 
daro didžiausią poveikį finansinėse ataskaitose pripažintoms sumoms yra įtraukta šiose aiškinamojo rašto pastabose: 
nusidėvėjimas (1, 2 pastabos), nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas (2 pastaba), gautinų 
sumų vertės sumažėjimo nuostoliai (6 pastaba), išmokos darbuotojams ir pensijiniai kaupiniai (15 pastaba), atidėtasis 
pelno mokestis (23 pastaba), neapibrėžtieji įsipareigojimai (28 pastaba). 
 
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 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. 
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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 Finansinės būklės 
ataskaitos, bendrųjų pajamų 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 Bendrųjų pajamų ataskaitoje ar Finansinės būklės ataskaitoje 
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. 
 
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. 
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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 

Bendrovė nuosekliai taikė apskaitos politiką, visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems laikotarpiams. 2021 
m. gruodžio mėn. buvo peržiūrėta ir patvirtinta apskaitos politika, kurioje esminių pakeitimų nėra, tik nustatyta nauja 
minimali Ilgalaikio turto vertė, kuri nuo 2022.01.01 bus 500 Eur.  

Naujų standartų 2021 m. priimta ar pakeista nebuvo.  
 
Nauji standartai ir esamų pakeitimai: 
Šie standartai ir pakeitimai įsigalios metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau. 
 
17-asis TFAS - Draudimo sutartys. Nustato išduotų draudimo sutarčių pripažinimo, vertinimo, pateikimo ir 
atskleidimo principus. Taip pat reikalaujama, kad panašūs principai būtų taikomi turimoms perdraudimo sutartims 
ir investicinėms sutartims, išduodamoms savo nuožiūra. 17-asis TFAS galioja metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2023 m. sausio 1 d. arba vėliau. 
 
1-ojo TAS „Įsipareigojimų klasifikavimas kaip trumpalaikiai ar ilgalaikiai“ pakeitimai. Patikslina reikalavimus 
įsipareigojimams pateikti finansinės būklės ataskaitoje kaip trumpalaikius ar ilgalaikius. Taip pat paaiškinta 
įsipareigojimo atsiskaitymo prasmė. Pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2023 m. sausio 1 
d. arba vėliau. 
 
16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ pakeitimai. Reikalauja, kad ūkio subjektas pripažintų pardavimo 
pajamas, gautas pardavus gaminamus daiktus, ruošiant ilgalaikį materialųjį turtą numatomam naudojimui, ir 
susijusias sąnaudas pelne arba nuostoliuose, užuot atėmus gautas sumas iš turto savikainos. Pakeitimai taikomi 
metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau. 
 
3 TFAS pakeitimai. Pakeitimais atnaujinama nuoroda į Finansinės atskaitomybės koncepcinę sistemą, nekeičiant 
verslo jungimų apskaitos reikalavimų. Pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 
1 d. arba vėliau. 
 
37-ojo TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ pakeitimai nurodo išlaidas, kurias ūkio 
subjektas įtraukia vertindamas, ar sutartis bus nuostolinga. Pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau. 

2018–2020 m. TFAS standartų metiniai patobulinimai: 

1-asis TFAS, skirtas supaprastinti dukterinės įmonės, kuri tampa pirmą kartą po patronuojančios įmonės, taikymą 1-
ajam TFAS vertinant kaupiamuosius perskaičiavimo skirtumus; 
 
9-ajame TFAS paaiškinti mokesčius, kuriuos ūkio subjektas įtraukia vertindamas, ar naujo ar pakeisto finansinio 
įsipareigojimo sąlygos iš esmės skiriasi nuo pradinio finansinio įsipareigojimo sąlygų; 
 
41 TAS panaikina reikalavimą neįtraukti pinigų srautų iš apmokestinimo nustatant tikrąją vertę, taip suderinant 41 
TAS tikrosios vertės nustatymo reikalavimus su kitais apskaitos standartais. 
 
Pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau. 
 
10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS pakeitimai - turto pardavimas ar indėlis tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros 
įmonės. Pakeitimai paaiškina investuotojo ir jo asocijuotų ar bendrų įmonių turto pardavimo ar įnašo apskaitos 
tvarką. Jei nepiniginis turtas yra verslas, investuotojas pripažins visą turto pardavimo ar įnašo pelną ar nuostolį. Kitu 
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atveju pelnas ar nuostolis investuotojui pripažįstamas tik tiek, kiek jis atitinka kito investuotojo interesus asocijuotoje 
ar bendroje įmonėje. Pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau. 
 
4-ojo TFAS, 7-ojo TFAS, 9-ojo TFAS, 16-ojo TFAS ir 39-ojo TAS pakeitimai - Palūkanų normos etalono reforma - 2 
etapas. Dėl šių pakeitimų, be kitų dalykų, įmonė: 
- neprivalės nutraukti finansinių priemonių balansinės vertės pripažinimo ar pakoreguoti ją pagal reformos 
reikalaujamus pokyčius, o atnaujins faktinę palūkanų normą, kad atspindėtų alternatyvios orientacinės palūkanų 
normos pasikeitimą; 
- neprivalės nutraukti apsidraudimo apskaitos vien dėl to, kad ji atlieka reformai reikalingus pakeitimus, jei 
apsidraudimo sandoris atitinka kitus apsidraudimo apskaitos kriterijus. 
 
Nematerialusis 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 
 
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai – tai ilgalaikis materialus turtas, kuris a) laikomas paslaugų gamybos ar 
paslaugų teikimo ar administraciniams tikslams; ir b) ketinamas naudoti ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį. 
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų savikaina turi būti pripažįstama turtu tada ir tik tada, jeigu: a) tikėtina, kad 
Bendrovė ateityje iš to turto gaus ekonominės naudos; ir b) turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. 
 
Pradinę Bendrovės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 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. Patirtos remonto ir eksploatacijos išlaidos, kurios reikalingos tam, kad turtas 
veiktų, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, Bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tais atvejais, kai 
galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio turto panaudojimo ir (arba) pailgės jo 
numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos pridedant jas prie turto įsigijimo vertės. 
 
Kai nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atskirų sudėtinių dalių naudingo tarnavimo laikotarpis skiriasi, jos 
apskaitomos kaip atskiri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vienetai (komponentai). Sąnaudos, patiriamos 
keičiant nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudėtinę dalį, kapitalizuojamos tik tuo atveju, jei iš šios sudėtinės 
dalies tikėtina gauti ekonominės naudos ir naujosios sudėtinės dalies savikaina gali būti patikimai įvertinta. Senosios 
sudėtinės dalies likutinė vertė nurašoma. Su nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų aptarnavimu susijusios 
sąnaudos apskaitomos Bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, kai patiriamos. 
 
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai nurašomi juos pardavus, arba kai iš jų naudojimo ar pardavimo nebesitikima 
jokios ekonominės naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto pardavimo arba nurašymo 
(apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra įtraukiami į tų metų 
Bendrųjų pajamų ataskaitą, kai turtas yra nurašomas. 
 
Bendrovės pastatai ir statiniai yra apskaitomi perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo 
nuostolius, kitas turtas pripažįstamas savikainos metodu. Jei dėl perkainojimo padidėja pastatų ar statinių balansinė 
vertė, padidėjimo suma pripažįstama kitų bendrųjų pajamų dalimi, kaupiama nuosavybėje ir vadinama pelnu dėl 
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perkainojimo. Padidėjimas dėl perkainojimo  pripažįstamas Bendrųjų pajamų ataskaitoje tokia suma, kokios reikia 
atkurti to paties turto perkainotos vertės sumažėjimą, anksčiau pripažintą Bendrųjų pajamų ataskaitoje. Jeigu 
pastatų ir statinių balansinė vertė sumažėja, tada sumažėjimo suma pripažįstama pelnu ar nuostoliais, o ta dalis, kuri 
neviršija užfiksuotos to turto pelno dėl perkainojimo sumos, pripažįstama kitų bendrųjų pajamų dalimi. Pelno 
mokesčių poveikis atsirandantis dėl perkainojimo, pripažįstamas ir pateikiamas pagal 12 TAS „Pelno 
mokesčiai“.  Vertės perskaičiavimo dažnumas priklauso nuo pastatų ir statinių tikrosios vertės pasikeitimų ir kai 
vertės pasikeitimai neryškūs, perkainojama tik kas trejus - penkerius metus.  
 
Bendrovės pastatai ir statiniai buvo indeksuoti iki 1996 metų, 2012 balandžio 30 d. (papildyta - 2013 lapkričio 29 d.) 
atliktas nepriklausomų turto vertintojų vertinimas. 2021 rugsėjo 30 d. atliktas naujas nepriklausomų turto vertintojų 
vertinimas. Vertinimą atliko UAB „Giantus vertinimas“.  
 
Norėdami  nustatyti ar nesumažėjo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertė, taikomas 36 TAS „Turto vertės 
sumažėjimas“.  Įvertinant, ar nėra turto vertės sumažėjimo, peržiūrimi išoriniai informacijos šaltiniai, technologinės 
naujovės, planai nutraukti ar kitaip paveikti veiklos apimtis, peržiūrimos vidaus ataskaitos ir skaičiuojamas turto 
atsiperkamumas. Turto vertė laikoma sumažėjusia, jeigu jo balansinė vertė viršija atsiperkamąją vertę.  
 
Kitas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės 
sumažėjimą. 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius: 
 
Pastatai ir statiniai 25-50 metų 
Mašinos ir kiti įrengimai 5-15 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.  
 
2021 m. bendrovė peržiūrėjo turto tarnavimo normatyvus. Gavus VMI leidimą, buvo sutrumpinti nusidėvėjimo 
normatyvai 2 pogrupiams įrangos grupėje „Mašinos ir kiti įrengimai“.  
 
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. 

 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 
 

Bendrovė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė yra 
sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Bendrovė atlieka turto vertės sumažėjimo testą. Pajamas generuojančios turto 
grupės atsiperkamoji vertė yra nustatoma remiantis naudojimo vertės apskaičiavimu, naudojant diskontuotų pinigų 
srautų modelį. Pinigų srautai yra apskaičiuojami naudojant ateinančių penkių metų bei nuolatinę vėlesnio periodo 
augimo prognozę, neįtraukiant veiklos pertvarkymo išlaidų, kurioms Bendrovė nėra įsipareigojusi. 
 
Vadovaujantis atliktu ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testu, 2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. 
 
Vadovybė rėmėsi žemiau išvardintomis pagrindinėmis prielaidomis, sudarydama biudžetą bei ilgalaikį planą, ir 
atitinkamai atlikdama vertės sumažėjimo vertinimą 2021 m. gruodžio 31 d. : 

 Vertės sumažėjimo vertinimo modelyje yra taikoma 6,4 proc. diskonto norma (prieš mokesčius), kuri yra 
artima bendrovės svertinių kapitalo kaštų (WACC) lygiui. 

 Vėlesni nei 5 metų pinigų srautai  prognozuoti taikant nulio procentų kasmetinio grynojo pinigų srauto 
augimo koeficientą. 

 Kapitalinių investicijų į vertinamą materialųjį ilgalaikį turtą dydis per 2022 – 2026 m. laikotarpį 
prognozuojama, kad sudarys iki 9 mln. eurų. 
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Vertės sumažėjimo vertinimas priklauso nuo modelyje naudojamų prielaidų. Žemiau yra pateikta pagrindinių 
prielaidų jautrumo analizė 2021 m. gruodžio 31 d.: 

 Turto vertės sumažėjimas gali būti svarstomas, jei diskonto norma pakiltų virš 7% (esant 0 proc. grynojo 
pinigų srauto augimui po 2026 m.). 

 Turto vertės sumažėjimas gali būti svarstomas, jei kasmetinis grynojo pinigų srauto augimas po 2026 m. 
būtų neigiamas  -0,5% (esant diskonto normai 6,4%). 

 Turto vertės sumažėjimas gali būti svarstomas, jei investicijos 2022-2026 m. viršytų 10 mln. eur (esant 
diskonto normai 6,4% ir 0 proc. grynojo pinigų srauto augimui po 2026 m.). 
 

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. Atsargų 
apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 
 
Finansinis turtas 
 
Visi įprastiniai finansinio turto pirkimai ar pardavimai yra pripažįstami ir jų pripažinimas yra nutraukiamas pagal 
prekybos datą. Įprastinis turto pirkimas ar pardavimas yra finansinio turto pirkimas ar pardavimas pagal sutartį 
pristatant turtą per tam tikrą laiką, nustatytą pagal atitinkamos rinkos taisyklę ar susitarimą.  
 
Gautinos sumos ir suteiktos paskolos 
 
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais 
mokėjimais, kuriais neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte naudojant 
efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami Bendrųjų pajamų 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 Bendrųjų 
pajamų 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 tikslais, pinigai ir piniginiai ekvivalentai yra gryni pinigai kasoje ir sąskaitose 
bankuose, kitos trumpo periodo likvidžios investicijos, neviršijančios trijų mėnesių laikotarpio.  
 
Nuosavas kapitalas 
 
Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, perkainavimo rezervas, 
privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis).  
 
Bendrovės akcinio 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 
straipsniuose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo (rezultatų) straipsnyje.  
 
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. 
 
Bendrovė 27 pastaboje pateikia kokybinę informaciją apie savo kapitalo valdymo tikslus, politiką ir procesus,  
įskaitant: 
 
 kapitalo valdymo tikslų įgyvendinimo apibūdinimą; 
 valdomo kapitalo kiekybinių duomenų santrauką; 
 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 
 
Vienai akcijai tenkantis pagrindinis pelnas apskaičiuojamas, dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų 
paprastųjų vardinių akcijų vidutinio svertinio vidurkio. Bendrovė neturi finansinių priemonių, potencialiai 
konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra toks pat kaip ir paprastasis 
vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
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, 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. Tos 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“. 
 
Nuomos apskaita 
 
Kai Bendrovė yra finansinės nuomos gavėjas ir su turto nuosavybe yra perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, 
lizinguojamas turtas pradžioje yra apskaitomas kaip ilgalaikis turtas kaina, kuri yra mažesnė negu tikroji rinkos kaina 
arba jei mažesnė - dabartinei minimalių įmokų pagal nuomos sutartį vertei. Minimalios įmokos pagal nuomos sutartį 
turi būti pateikiamos atitinkamai kaip finansavimo mokesčiai ir likusios įsipareigojimo dalies sumažinimas. 
Finansavimo mokesčiai turi būti paskirstomi per nuomos laikotarpius taip, kad sudarytų pastovią palūkanų normą 
kiekvieno laikotarpio likučiams. Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai turi būti laikomi sąnaudomis jų atsiradimo 
laikotarpį. Išnuomoto turto nudėvimoji suma yra sistemingai, atitinkamai nuomininko nuosavam nudėvimam turtui 
taikomą nusidėvėjimo apskaitos politiką, paskirstoma numatomo nuomos laikotarpio kiekvienam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Jeigu yra pagrįstai žinoma, kad nuomininkas iki nuomos laikotarpio pabaigos perims nuosavybės teisę, 
tuomet numatomas naudojimo laikas yra visas šio turto naudingo tarnavimo laikas, priešingu atveju turtas 
nudėvimas ir apskaitomas per nuomos laikotarpį ar jo naudingo tarnavimo laiką (trumpesnį iš jų). 
 
Bendrovė kaip nuomininkas 
 
Politika, kurios laikomasi nuo 2019 m. sausio 1 d. 
 
Sutarties pradžioje Bendrovė vertina, ar sutartis yra nuoma. Tai reiškia, kad vertinama, ar pagal sutartį suteikiama 
teisė valdyti identifikuoto turto naudojimą tam tikrą laiką mainais už atlygį. 
 
Visoms nuomos sutartims, išskyrus trumpalaikes ir mažaverčio turto nuomos sutartis, Bendrovė taiko vieną 
pripažinimo ir vertinimo metodą. Bendrovė pripažįsta nuomos įsipareigojimą mokėti nuomos įmokas ir naudojimo 
teise valdomą turtą, pagal kurį suteikiama teisė naudotis nuomojamu turtu. 
 
Naudojimo teise valdomas turtas 
 
Pradžios datą (t. y. datą, nuo kurios pagrindinis turtas pradėtas naudoti) Bendrovė pripažįsta naudojimo teise 
valdomą turtą. Naudojimo teise valdomas turtas apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
vertės sumažėjimą pakoregavus dėl nuomos įsipareigojimo pakartotinio įvertinimo. Naudojimo teise valdomo turto 
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įsigijimo savikaina apima nuomos įsipareigojimų pirminio vertinimo sumą, pirmines tiesiogines išlaidas, nuomos 
mokesčius pradžios datą arba iki jos, atėmus bet kokias gautas nuomos paskatas. Naudojimo teise valdomo turto 
nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per nuomos laikotarpį arba nustatytą turto 
naudingo tarnavimo laikotarpį, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra trumpesnis. Naudojimo teise valdomam turtui yra 
nustatyti tokie patys naudingo tarnavimo metodai ir laikotarpiai, kurie taikomi Bendrovės ilgalaikiam materialiajam 
turtui. 
 
Jeigu iki nuomos laikotarpio pabaigos Bendrovei perleidžiama nuomojamo turto nuosavybės teisė arba jeigu 
naudojimo teise valdomo turto kaina rodo, kad nuomininkas pasinaudos pasirinkimo pirkti teise, nusidėvėjimas 
skaičiuojamas remiantis numatomu turto naudingo tarnavimo laiku. 
 
Taip pat naudojimo teise valdomas turtas yra vertinamas dėl vertės sumažėjimo.  
 
Ilgalaikės išmokos darbuotojams 
 
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės sulaukus 
pensijinio amžiaus, turi būti išmokama 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 Bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstami iš karto.  
 
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas vadovaujantis aktuariniais įvertinimais, taikant 
planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje po vienerių metų 
mokėtinų sumų ir įsipareigojimų ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos datą. 
 
Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, 
remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis 
panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami 
sąnaudose. 
 
Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Bendrovė turi dabartinį teisėtą ar konstruktyvų įsipareigojimą dėl praeities įvykių, ir 
tikėtina, kad privalės padengti įsipareigojimą, ir kai patikimas sumos vertinimas gali būti atliktas. Bendrovė gali 
tikėtis, kad bus kompensuotos kai kurios ar visos atidėjiniui padengti reikalingos išlaidos, tokiu atveju bus tokia 
gautina kompensacija apskaitoma kaip atskiras turtas. Su atidėjiniu susijusios sąnaudos Bendrųjų pajamų ataskaitoje 
gali būti pateikiamos atėmus sumą, kuri, tikėtina, bus kompensuota.  
 
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. 
 
Remdamasi Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis bendrovė naudojasi pelno mokesčio lengvata, kuri suteikiama 
investuojant į naujas technologijas. 
 
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 
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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, įrangos 
talpinimo ir kitas paslaugas, o iki 2021-01-01 bendrovė teikė ir bevielio interneto, išmaniosios televizijos  (IPTV) ir 
kitas per bevieles technologijas susijusias paslaugas. Bendrovė pripažįsta paslaugų pardavimo pajamas kiekvieno 
mėnesio pabaigoje po paslaugų suteikimo. 
 
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 Bendrovės veikla. Visas veiklos 
sąnaudas Įmonė priskiria bendrosioms administravimo sąnaudoms. Bendrosios ir administracinės sąnaudos – tai 
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.  
 
Finansinės rizikos valdymo politika 

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

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

 
Palūkanų normos rizika 
 
Bendrovė neturėjo jokių finansinių instrumentų, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. 
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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 Bendrųjų pajamų 
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 Bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra padidinama tik tiek, kad 
neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas. 
 
Vertės sumažėjimas gautinoms sumoms 
 
Bendrovė naudoja tikėtinų nuostolių normų (TNN) matricą apskaičiuoti prekybos gautinų sumų tikėtinus kredito 
nuostolius (TKN). Tikėtinų kredito nuostolių normos paremtos klientų pradelsimo istorija, kurie yra sugrupuoti pagal 
homogeniškumą (pagal kliento tipą). 
 
TNN matrica yra paremta Bendrovės istorine informacija apie klientų įsipareigojimų nevykdymą. Bendrovė patikslina 
matricos reikšmes, kad jos apimtų prognozuojamą ateities informaciją. Pavyzdžiui, jei kitų metų ekonomika pagal 
ateities prognozes (BVP ir nedarbo lygis) tikėtina prastės/lėtės, kas gali padidinti įsipareigojimų nevykdymo išaugimą, 
istorinės tikėtinų nuostolių normos yra koreguojamos, kad atspindėtų ateities prognozes. Kiekvieną ataskaitinį 
laikotarpį istorinės kredito nuostolių normos bei ateities prognozės yra peržiūrimos. 
 
Istorinių tikėtinų kredito nuostolių normų, ateities ekonomikos ir TKN vertinimas bei koreliacija tarp jų yra 
reikšmingas apskaitinis sprendimas bei įvertis. TKN suma yra jautri ateities ekonomikos prognozėms bei kitų 
aplinkybių pasikeitimams. Bendrovės klientų pradelsimo istorija ir ateities ekonomikos prognozė gali neatspindėti 
klientų tikrojo įsipareigojimų nevykdymo ateityje. 
 
Paprastai prekybos gautinos sumos yra nurašomos, kai yra pradelstos daugiau nei vienerius metus ir kai išieškojimas 
yra negalimas. Informacija apie Bendrovės prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą yra atskleista 6 aiškinamojo 
rašto pastaboje. 
 
Maksimali kredito rizikos pozicija finansinių ataskaitų datai yra viso finansinio turto balansinė vertė atskleista 27 
aiškinamojo rašto pastaboje. Bendrovė nėra gavusi turto įkeitimų iš klientų kaip užtikrinimo priemonės skirtos 
kredito rizikos sumažinimui. 
 
Nuo 2021 m. taikomas individualus gautinų sumų vertės sumažėjimo vertinimas. Bendrovė vertina kiekvieno kliento 
skolą atsižvelgdama į įstoriją, įmonės būklę ir galimas perspektyvas. Remiantis analize Bendrovės vadovybės 
sprendimu,  apskaitomas  individualus skolų vertės sumažėjimas.  
 
Kitas turtas 
 
Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto balansinė vertė gali 
neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas Bendrųjų pajamų 
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 Bendrųjų pajamų ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo 
nuostoliai. 
 
Kito 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.  
 
2021 ir 2020 m.  bendrovė nenustatė kito turto vertės sumažėjimo. 
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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 yra įvardijami aiškinamajame rašte ir nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus 
tuos atvejus, kai yra didelė tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti.  
 
Įvykiai po balanso datos 
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną 
(koreguojantys įvykiai) finansinėse atskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, 
yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga. 
 
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 Bendrove 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 šalių. 
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PASTABOS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
 
1. Nematerialus turtas 

 
Patentai, 
licencijos 

Programinė 
įranga 

Kitas 
turtas 

Iš viso 

Įsigijimo vertė:     
2019 m. gruodžio 31 d. likutis 316 740 2 1 058 
Įsigijimai 90 422 --- 512 
Nurašymai (2) (6) --- (8) 
2020 m. gruodžio 31 d. likutis 404 1.156 2 1.562 

Amortizacija:     

2019 m. gruodžio 31 d. likutis 204 664 1 869 
Amortizacija per laikotarpį 64 85 1 150 
Nurašymai (2) (6) --- (8) 
2020 m. gruodžio 31 d. likutis 266 743 2 1.011 
     
2020 m.  gruodžio 31 d. likutinė vertė  138 413 --- 551 

     
Įsigijimo vertė:     
2020 m. gruodžio 31 d. likutis 404 1.156 2 1.562 
Įsigijimai 30 58 --- 88 
Perleista ir nurašyta (47) (619) (1) (667) 
2021 m. gruodžio 31 d. likutis 387 595 1 983 
Amortizacija:     

2020 m. gruodžio 31 d. likutis 266 743 2 1.011 
Amortizacija per laikotarpį 82 40 --- 122 
Perleista ir nurašyta (44) (293) (1) (338) 
2021 m. gruodžio 31 d. likutis 304 490 1 795 
     

2021 m.  gruodžio 31 d. likutinė vertė  83 105 --- 188 

 
Dalis Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2021 m. gruodžio 31 d. lygi 724 tūkst. eurų, buvo 
visiškai amortizuota (2020 m. gruodžio 31 d. – 781 tūkst. eurų), tačiau vis dar naudojama veikloje. Su Mezon verslu 
perleisto nematerialaus turto vertė sudarė 328 tūkst. eurų. 
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2. Ilgalaikis materialus turtas 

 Že-
mė 

Pastatai 
ir 

statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba Iš viso 

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai      
Įsigijimo vertė:        
2019 m. gruodžio 31 d. 12 21.092 41.700 729 8.144 171 71.848 

Įsigijimai -- 244 1.851 -- 861 1.034 3.990 
Perleista ir nurašyta -- (91) (2.728) (46) (736) -- (3.601) 
Perklasifikavimai -- 18 14 -- -- (32) -- 

2020 m. gruodžio 31 d.  12 21.263 40.837 683 8.269 1.173 72.237 
Perkainojimas:        

2019 m. gruodžio 31 d. -- 5.527 5 -- 39 -- 5.571 
Įsigijimai -- 446 -- -- -- -- 446 
Perleista ir nurašyta -- (207) -- -- -- -- (207) 

2020 m. gruodžio 31 d.  -- 5.766 5 -- 39 -- 5.810 
Sukauptas nusidėvėjimas:        

2019 m. gruodžio 31 d. -- 14.972 27.923 409 5.676 -- 48.980 
Nusidėvėjimas per laikotarpį -- 590 3.074 66 1.281 -- 5.011 
Perleista ir nurašyta  -- (244) (2.685) (46) (593) -- (3.568) 

2020 m. gruodžio 31 d. -- 15.318 28.312 429 6.364 -- 50.423 
Vertės sumažėjimas:        

2019 m. gruodžio 31 d. -- 901 7 -- 7 - 915 
Vertės sumažėjimas -- -- -- -- -- -- -- 
Perleista ir nurašyta -- -- -- -- -- -- -- 

2020 m. gruodžio 31 d. -- 901 7 -- 7 - 915 
2020 m. gruodžio 31 d. 12 10.810 12.523 254 1.937 1.173 26.709 
        
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai      
Įsigijimo vertė:        
2020 m. gruodžio 31 d. 12 21.263 40.837 683 8.269 1.173 72.237 

Įsigijimai 200 1.993 1.548 -- 334 623 4.699 
Perleista ir nurašyta -- (1.686) (26.343) (340) (4.872) -- (33.242) 
Perklasifikavimai -- -- 906 -- 1 (907) -- 

2021 m. gruodžio 31 d. 12 21.570 16.948 343 3.732 889 43.694 

Perkainojimas:        

2020 m. gruodžio 31 d. -- 5.766 5 -- 39 -- 5.810 
Vertės padidėjimas -- 1.752 3 -- 5 -- 1.760 
Perleista ir nurašyta -- (99) -- -- -- -- (99) 

2021 m. gruodžio 31 d. -- 7.419 8 -- 44 -- 7.471 

Sukauptas nusidėvėjimas:        

2020 m. gruodžio 31 d. -- 15.318 28.312 429 6.364 -- 50.423 
Nusidėvėjimas per laikotarpį -- 701 1.133 30 246 -- 2.110 
Perleista ir nurašyta -- (1.453) (17.726) (206) (3.507) -- (22.892) 

2021 m. gruodžio 31 d. -- 14.565 11.719 253 3.103 -- 29.641 
Vertės sumažėjimas:        

2020 m. gruodžio 31 d. -- 901 7 -- 7 - 915 
Vertės sumažėjimas -- 70 -- -- 2 -- 72 
Vertės sumažėjimo atstatymas -- (107) -- -- (1) -- (108) 
Perleista ir nurašyta -- (228) -- -- -- -- (229) 

2021 m. gruodžio 31 d. -- 635 7 -- 8 -- 650 
2021 m. gruodžio 31 d. 212 13.751 5.230 90 665 889 20.874 
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Bendrovės pastatai ir statiniai yra apskaitomi perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo 
nuostolius, kitas turtas pripažįstamas savikainos metodu. 2021 m. buvo atliktas pastatų ir statinių vertinimas. 
Remiantis vertinimo rezultatais, bendrovė apskaitė turto vertės padidėjimą dėl perkainavimo 1 760 tūkst. eur ir turto 
vertės sumažėjimą 36 tūkst. eur. 

 
Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2021 m. gruodžio 31 d. lygi 12.187 tūkst. eurų, buvo 
visiškai nudėvėta  (2020 m. gruodžio 31 d. – 21.700 tūkst. eurų), tačiau vis dar naudojama veikloje. 2021 m.  
nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo dėl nusidėvėjimo normatyvų trumpinimo, pakeitimo įtaka sudarė 140 tūkst. eurų 
sąnaudų. 

 
Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto nusidėvėjimas per 2021 m. sudaro 2.230 tūkst. eurų (5 161 
tūkst. eurų 2020 m.). Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nusidėvėjimas ir amortizacija yra įtraukti į veikos 
sąnaudų straipsnį.  
 
2021 m. gruodžio 31d. Bendrovė įkeisto turto neturi.  
 
Su Mezon verslu perleisto ilgalaikio materialaus turto vertė sudarė 10 015 tūkst. eurų. 
 
3. Naudojimo teise valdomas turtas  

 2021 m. 2020 m. 
Likutinė vertė metų pradžiai 1.154 1.132 
Įsigijimai --- 53 
Perleidimai ir nurašymai --- --- 
Perklasifikavimai --- --- 
Vertės mažinimas --- --- 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (31) (31) 
Likutinė vertė metų pabaigai  1.123 1.154 

 
Teisės į nuomą amortizacijos sąnaudos apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje 2021 m. sudarė 31 tūkst. eurų 
(2020 m. 31 tūkst. eurų).   
 
Bendrovė yra sudariusi 44 žemės nuomos sutartis su valstybe, kurių bendras plotas 159,6 ha, dėl 1 naudojamo žemės 
sklypo žemės nuomos sutarties neturi. Sutartys yra ilgalaikės: dviejų sutarčių pabaigos laikotarpis yra 2022-2024 
metai, kitų sutarčių nuomos pabaiga nuo 2029 iki 2105 metų. 
 
4. Kitas sutarčių turtas 

 
Kitą ilgalaikių sutarčių turtą, kuris buvo suformuotas įgyvendinant TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“ 
reikalavimus dėl pajamų pripažinimo ir atvaizdavimo, 2020 m. gruodžio 31 d.  sudarė 20 tūkst. eurų ir jis buvo 
perleistas su parduotu Verslu. 2021 m. gruodžio 31 d. kito sutarčių turto Bendrovė neturėjo.  

 
5. Atsargos  

 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d. 
   

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 51 279 
Prekės, skirtos perparduoti --- 112 
Įranga, skirta nuomai --- 326 
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti --- 1 
Atimti: vertės sumažėjimas (9) (118) 
Iš viso 42 600 
 
Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, suma 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 42 tūkst. eurų (600 
tūkst. eurų 2020 m. gruodžio 31 d.). Atsargos sumažėjo, nes Bendrovė su parduotu Verslu perleido atsargas, kurių 
realizacinė vertė sudarė 576 tūkst. eurų. 
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6. Iš pirkėjų gautinos sumos 
 

 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d. 
   

Iš klientų gautinos sumos, įsigijimo savikaina 1.019 3.718 
Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (93) (864) 
Iš viso 926 2.854 
 
Gautinų sumų analizė pagal pradelsimo laikotarpius 
 

 Iš pirkėjų gautinos 
sumos, kurių 

mokėjimo 
terminas nėra 

praėjęs 

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas 
jau praėjęs 

Iš viso 
 

mažiau 
nei 30 
dienų 

30 – 
60 

dienų 

60 – 90 
dienų 

90-365 
dienų 

daugiau 
nei 1 
metai 

        
2020 m. gruodžio 31 d. 2.448 236 80 21 245 688 3.718 
2021 m. gruodžio 31 d. 803 81 33 9 66 27 1.019 
 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 93 tūkst. eurų ir susidaro iš: pradelstų pirkėjų 
skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių - 27 tūkst. eurų ir 66 tūkst. eurų pirkėjų skolų, kurių 
pradelsimo terminas yra iki 12 mėn.  
 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 864 tūkst. eurų ir susidarė iš: pradelstų pirkėjų 
skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių 688 tūkst. eurų ir 176 tūkst. eurų pirkėjų skolų, kurių 
pradelsimo terminas yra iki 12 mėn.  
 
Su Mezon Verslu perleistų iš pirkėjų gautinų sumų balansinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 1.952 tūkst. eurų. 
 
7. Kitos gautinos sumos 
 

 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d.  
Gautinas PVM 60 109 
Gautinos mokesčių sumos --- --- 
Kitos gautinos sumos --- 49 
Iš viso 60 158 

 
8. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos 
 

 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d. 
   

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas 68 63 
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 120 464 

Iš viso 188 527 

 
  



AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 
Įmonės kodas 120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius 

Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre 
Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. 

(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

 28 

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

2020 m. 
gruodžio 31 d. 

   
Pinigai banke 35.919 23.072 
Pinigai kasoje 4 3 
Pinigai kelyje 15 14 
Iš viso 35.938 23.089 
 
Pinigų likučio padidėjimas 2021 m. gruodžio 31d. yra susijęs su įplaukomis už Verslo pardavimą (16, 29 pastabos). 
 
10. Įstatinis kapitalas  
 
Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. ir 2020 m. nebuvo keičiamas. 
 
2021 metais bendrovė išmokėjo 373 tūkstančius eurų dividendų, t.y. 85 % iš 2020 m. skirstytino pelno (2020 metais 
Bendrovė išmokėjo 874 tūkst. eurų dividendų, t.y. 80 % 2019 metų skirstytino pelno). 
 
11. 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. 
 
12. Perkainavimo rezervas 
 
Perkainavimo rezervas susidaro iš perkainuotų pastatų ir statinių likutinių verčių įvertinus jų nusidėvėjimą per 
laikotarpį. Nuo perkainuotos vertės paskaičiuotas atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas, kuris apskaitomas prie 
įsipareigojimų. 

 2021 m.  
gruodžio 31 d.  

2020 m.  
gruodžio 31 d.  

Perkainojimo rezervas metų pradžioje 3.441 3.291 
Vertinimas – Perkainojimo rezultatas 1.760 399 
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas nuo perkainuotos vertės (264) (61) 
Perkainojimo sumažėjimas dėl turto pardavimo (83) (2) 
Perkainuoto rezervo mažėjimas (274) (186) 
Iš viso 4.581 3.441 
 
13. Kiti 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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14. Nuomos įsipareigojimai 
 
Bendra būsimų minimalių nuomos mokėjimų suma pagal neatšaukiamas nuomos sutartis sudaro: 
 

 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d. 
Per 1 metus 20 24 
Po 1 metų iki 2 metų 20 24 
Po 2 metų iki 3 metų 20 20 
Po 3 metų iki 4 metų 20 20 
Po 5 metų 1.075 1.095 
Iš viso ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai 1.139 1.159 
Einamųjų metų dalis 20 24 

Iš viso nuomos įsipareigojimai 1.159 1.183 
 
15. Ilgalaikiai įsipareigojimai 

 
Bendrovė yra teisminiuose ginčuose su  UAB „DARNU GROUP“ (toliau – DG) dėl 2015 m. parduoto turto. Bylos: i) dėl 
sutarties nutraukimo, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo ir ii) dėl žalos atlyginimo.  
 
Teismas 2021-03-05 DG patikslintą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo atmetė. 
Tačiau DG teismo sprendimą apskundė, pateikė apeliacinį skundą. 
 
Byloje „dėl žalos atlyginimo“ 2020-11-17 DG pateikė patikslintą ieškinį, prašoma priteisti žalą iš Bendrovės ir NŽT 
(Nacionalinė žemės tarnyba) solidariai. 2021-03-17 DG pateikė teismui prašymą, atsakovams sutinkant, dėl bylos 
perdavimo teisminei mediacijai. Bylų nagrinėjimai atidėti. 2021-06-17 ir 2021-10-05 vyko mediacijos posėdžiai, kurių 
metu nebuvo pasiektas taikos susitarimas, bet sutarta tęsti ginčo sprendimą mediacijos būdu.  
 
Remiantis DG pretenzijomis, Bendrovė 2021 m.  suformavo atidėjinį turto pardavimui 1 793 tūkst. Eur, kuris 
finansinėse ataskaitose apskaitytas kitos veiklos sąnaudose, ir 1 361 tūkst. Eur palūkanoms (finansinės veiklos 
sąnaudos). Atidėjinys galimų nuostolių padengimui nėra diskontuotas. Bendrovės vadovybės vertinimu suformuotas 
atidėjinys padengia riziką dėl galimų nuostolių, kurie galėtų susidaryti, jei būtų priimtas teismo sprendimas, 
nepalankus Bendrovei. Papildoma informacija yra pateikiama Aiškinamojo rašto 33-oje pastaboje. 
 
Bendrovė, įvertinusi riziką kylančią iš Mezon verslo pardavimo sutarties sąlygų  Bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė 
atidėjinį 750 tūkst. Eurų. 
 
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams yra susiję su 2 mėnesio atlyginimų dydžio išmokų išeinantiems į pensiją fondo 
suformavimu. 

 2021 m. gruodžio 30 d. 2020 m. gruodžio 31 d.  

Atidėjinys dėl teisminio ginčo su Darnu Group 7.680 4.525 
Atidėjinys dėl rizikos pagal Verslo pardavimo sutartį 750 --- 
Sukaupti pensijiniai įsipareigojimai 59 55 
Iš viso 8.489 4.580 

 
16.  Gauti išankstiniai apmokėjimai 

 2021 m. gruodžio 31 d.  2020 m. gruodžio 31 d.  
Gauti  išankstiniai apmokėjimai už paslaugas 33 138 
Gauti išankstiniai apmokėjimai už verslo pardavimą --- 14.937 
Iš viso 33 15.075 
 
Gautus išankstinius apmokėjimus 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė Bendrovės įplaukos - avansinis mokėjimas - už 
parduotą Verslą (27 pastaba). Išankstinis apmokėjimas buvo realizuotas apskaičius verslo pardavimo rezultatą 
2021 m.  
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17. Pelno mokesčio įsipareigojimai 
 
2021 m. gruodžio 31 d. apskaityti pelno mokesčių įsipareigojimai nuo laikotarpio rezultato. Įsipareigojimų 
padidėjimas susijęs su pelnu, gautu už  Mezon Verslo pardavimą.  
 
18. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 

 2021 m. 
 gruodžio 31 d.  

2020 m. 
gruodžio 31 d.  

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis  --- --- 
Sukauptas atostogų rezervas 110 144 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Sodra, GPM, sukaupimai 
premijoms) 

214 548 

Kiti mokėtini mokesčiai --- 2 
Sukauptos veiklos sąnaudos 220 313 
Būsimų laikotarpių pajamos 27 --- 
Iš viso 571 1.007 

 
19. Pardavimų pajamos 

 2021 m. 2020 m. 
Duomenų perdavimo paslaugos 562 11.916 
Televizijos, radijo, prieigos ir duomenų centrų paslaugos 7.623 7.065 
Kitos pagrindinės veiklos paslaugos 1.467 1.515 
Iš viso 9.652 20.496 
Tame tarpe nutraukta veikla (parduotas Mezon verslas) --- 11.863 
Iš viso pajamos iš tęsiamos veiklos 9.652 8.633 
 
Į Kitas pagrindinės veiklos pajamas yra įtrauktos Vilniaus TV bokšto ekskursijų biuro ir kavinės-baro „Paukščių takas“ 
pajamos. Šių pajamų sumažėjimą lėmė dėl karantino įvesti apribojimai restoranų ir muziejų veiklai.  
 
Bendrovės visos paslaugos 2021 ir 2020 metais yra suteiktos Lietuvoje. 
 
20. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos  

 2021 m. 2020 m. 
Personalo sąnaudos 3.395 5.980 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2.261 5.192 
Elektros energijos sąnaudos 1.147 1.550 
Kitos sąnaudos 1.051 1.744 
Telekomunikacinės sąnaudos ir kitos paslaugų sąnaudos 357 1.451 
Mokesčių sąnaudos 307 141 
Ūkio priežiūros sąnaudos, komunalinės paslaugos 262 272 
Techninė priežiūra, aptarnavimo sąnaudos 214 709 
Perkamų prekių (paslaugų) savikaina 209 836 
Įrangos talpinimo paslaugos 26 1.749 
Reklamos sąnaudos 55 601 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos (2) 253 
Turto vertės mažėjimo sąnaudos  (34) --- 
Iš viso 9.248 20.478 

Sąnaudų sumažėjimas susijęs su parduotu Verslu. 
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21. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

 2021 m. 2020 m. 

Kitos veiklos pajamos    
Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 34 68 
Metalo laužo pardavimas 6 1 
Kitos veiklos pajamos  40 124 
Iš viso 80 193 

Kitos veiklos sąnaudos 
Atidėjinys dėl teisminio ginčo 1.793 19 
Turto nurašymo nuostoliai 59 1 
Kitos veiklos sąnaudos  62 --- 
Iš viso 1.914 20 

 
2020 m. Kitos veiklos pajamos (124 tūkst. eur) apima pajamas už turto nuomą (61 tūkst. Eur), kurios 2021 m. yra 
perklasifikuotos į pagrindinės veiklos pajamas. 2020 m. pajamos nėra perskaičiuotos. 
 
22.   Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

 2021 m. 2020 m. 
Finansinės veiklos pajamos    
Palūkanų pajamos 749 --- 
Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo --- --- 
Kitos finansinės veiklos pajamos (delspinigiai) 6 134 
Iš viso 755 134 

   
Finansinės veiklos sąnaudos    
Palūkanų sąnaudos 7 11 
Nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo 2 10 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos 34 --- 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (atidėjinys palūkanoms) 1.362 145 
Iš viso 1.405 166 
 
Atidėjinys palūkanoms 1.362 tūkst. eurų yra suformuotas remiantis 13 pastaboje aprašytu teisminiu ginču. 
 
23. Pelno mokestis 

 2021 m. 2020 m. 
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai   

Verslo pardavimo sandorio pelno mokesčio sąnaudos 2.497 --- 
Veiklos pelno mokesčio sąnaudos (887) --- 
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas --- --- 
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) dėl verslo pardavimo (48) --- 
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos (76) (50) 
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos 
bendrųjų pajamų ataskaitoje 

1 486 (50) 
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 2021 m. 2020 m. 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  
Atidėtojo pelno mokesčio turtas dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo 53 40 
Atimti: realizacinės vertės sumažėjimas --- --- 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 53 40 
   
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   
Dėl perkainuoto ilgalaikio materialaus turto 809 608 
Įrangai, dėl skirtingo nusidėvėjimo normatyvo mokestinėje ir 
finansinėje apskaitoje 

--- 47 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 809 655 
Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte 756 615 

 
Apskaičiuotos pelno mokesčio sąnaudos, skiriasi nuo teorinės sumos, kuri būtų apskaičiuota taikant bazinį 15% tarifą, 
kaip pateikiama žemiau: 

 2021 m. 2020 m. 
Pelnas prieš apmokestinimą 13.830 159 
   
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos taikant 15 % tarifą 2.075 24 
Neapmokestinamos pajamos (-) ir sąnaudos nemažinančios 
apmokestinamojo pelno (+) 

4.309 3.460 

Investicijų suma, kuriai taikoma pelno mokesčio lengvata (7.406) (3.620) 
Kita (124) (50) 
Praeitų laikotarpių pelno mokesčio patikslinimas --- --- 
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos Bendrųjų pajamų 
ataskaitoje 1.486 (50) 

 
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. 2021 
m. ir 2020 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.  
 
Remdamasi Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, 
investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2021 m. paskaičiavo nepanaudotą pelno mokesčio lengvatą už laikotarpį 
2017-2021 m. (suma 7 406 tūkst. eur) kurią pritaikė 2021 m. metinėje pelno mokesčio deklaracijoje.  
 
24. 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 2021 metais sudarė 92,469 tūkst. vnt. (2020 m. 92,469 tūkst. vnt.) 
 
 2021 m. 2020 m. 

Grynasis pelnas 12.344 209 
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (vnt.) 92.468.808 92.468.808 

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eurais) 0,133 0,002 
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25. Vienai akcijai tenkantys dividendai 
 
Pelno paskirstymo projektas ir dividendai pateikiami akcininkui tvirtinimui remiantis LR vyriausybės nutarimu Nr.20 
„Dėl dividendų už valstybės nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ ir 
akcininko pelno įmokų“. Akcininko patvirtinti dividendai už 2020 metus sudarė 373 tūkst. Eur (už 2019 m. – 874 
tūkst. Eur) ir buvo išmokėti valstybei 2021 metais, kaip akcijų savininkei. 
 
26. Segmentų informacija 

 
Bendrovė teikia telekomunikacijų paslaugas visoje Lietuvoje ir restorano paslaugas Vilniaus TV bokšte. 
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūra nėra atskirta pagal paslaugas ar paslaugų grupes, todėl tinklo sąnaudos yra 
bendros visoms telekomunikacijų paslaugoms. Restoranas Paukščių takas teikia paslaugas naudodamasis Vilniaus TV 
bokšto infrastruktūra. Dalis infrastruktūros yra bendra su telekomunikacijų paslaugomis, todėl nėra galimybės 
atskirti turto vertės. 
 

 Paukščių takas Telekomunikacijų paslaugos Iš viso 
 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 
       

Pajamos 982 1.138 8 670 19 358 9 652 20 496 
EBITDA 345 374 2.280 5.009 2.625 5.383 
 
 
27. Finansinis turtas ir įsipareigojimai, rizikos valdymas 
 
Kredito rizika  
 
Bendrovės stambių prekybos partnerių koncentracija yra pakankamai didelė. Bendrovė taiko priemones, kuriomis 
siekiama nuolat užtikrinti, kad parduodamos prekės ir paslaugos būtų teikiamos patikimiems klientams ir pardavimai 
neviršytų patvirtinto kredito rizikos limito. 
 
Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto 
vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones Finansinės būklės ataskaitoje, 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 2021 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 10,07 ir 10,06 (1,55 ir 1,52 2020 m. 
gruodžio 31 d.). 
 
Bendrovė nesudaro reikšmingų sandorių užsienio valiuta, todėl nepatiria reikšmingos užsienio valiutos rizikos. 
 
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė  
 
Pagrindinis Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vertinimas tikrąja verte, yra gautinos 
sumos, mokėtinos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos.  
 
Tikroji vertė - tai kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą 
sandorį tarp rinkos dalyvių. 
 
Skolų tikroji vertė apskaičiuojama diskontuojant tikėtinas būsimąsias pinigines įplaukas pagal įvertintas palūkanų 
normas. Paskolų ir kito finansinio turto tikroji vertė apskaičiuojama naudojant rinkos palūkanų normą.  
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Bendrovės vertinimu 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė vertė yra artima 
jų tikrajai vertei. 
 
Veiklos tęstinumo rizikų valdymas 

 

Bendrovėje parengta ir generalinio direktoriaus 2019-02-04 dienos įsakymu patvirtinta, o 2021-12-29  patikslinta  
„AB Lietuvos radijo ir televizijos centro veiklos tęstinumo valdymo plano parengimo ir vykdymo tvarka“, kuri 
reglamentuoja bendrovės veiklos tęstinumo užtikrinimui reikalingus atlikti veiksmus, įpareigojimus ir atsakomybes. 
Veiklos tęstinumo valdymo plano parengimo ir įgyvendinimo tikslas – užtikrinti bendrovės veiklos vykdymą, 
apsaugoti darbuotojų, akcininkų, suinteresuotų grupių, vartotojų, klientų ir visuomenės interesus. Veiklos tęstinumui 
užtikrinti sukuriamos veiklos tęstinumo valdymo grupės, kurios turi užtikrinti veiklos tęstinumui kylančių grėsmių 
valdymą ir veiklų atkūrimo koordinavimą įvykus įvykiui, ir sudaromos pagal bendrovės vykdomų veiklų sritis. Grupių 
parengti veiklos tęstinumo užtikrinimo planai turi būti išbandomi esant esminiams bendrovės pokyčiams, bet ne 
rečiau kaip kartą per dvejus metus. Po plano išbandymo ir (ar) rizikos veiksnių įvertinimo prireikus planas 
atnaujinamas.  
 
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, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos rizikos 
ypatybes. Per 2021 m. 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. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį reikalavimą. Bendrovės 
akcininkas Lūkesčių laiške yra nustatęs, kad Bendrovė turi siekti pritraukti skolintų finansavimo išteklių bei 
atitinkamai diversifikuoti kapitalo struktūrą, tuo padidinant finansinių skolų santykį su nuosavu kapitalu, tačiau 
neviršijant 1 ribos. Žemiau pateikti esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri veiklos rodikliai: 
 

 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d. 
Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius 
mokesčius ir subsidijas)  10.437 6.394 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 3.697 17.518 
Įsipareigojimų iš viso 14.134 23.912 
Nuosavybė 45.258 31.790 
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 0,31 0,75 
 
28. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai  
 
Bendrovė nėra suteikusi garantijų, laidavusi bankams ar kitoms įstaigoms.  
 
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 63 tūkst. eurų banko garantijų (įsipareigojimų užtikrinimas pagal konkursų 
ir sutarčių sąlygas), garantijas suteikė SEB bankas. Garantijų grąžinimo terminai: 2022 m. – 39 tūkst. eurų, 2023 m. – 
7 tūkst. eurų ir 2024 m. – 17 tūkst. eurų. 
 
Bendrovė yra sudariusi žemės nuomos sutartis dėl 44 sklypų su Nacionaline žemės tarnyba (NŽT).  
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Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 3 mokestinius metus bei 
priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti 
potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu. 
 
29. Verslo pardavimo sandoris  

 
Bendrovė 2020 m. gegužės 21 d. pasirašė Mezon prekiniu ženklu teikiamų paslaugų verslo perleidimo sutartį su „Bitė 
Lietuva“ grupės įmone – UAB „Mezon“.  
Remiantis pasirašyta sutartimi, parduodamą Mezon verslą sudarė: 
- Telekomunikacijų tinklas (sudarytas iš dviejų technologinių tinklų: LTE, wifi) ir šio tinklo pagrindu teikiamos 

paslaugos - Internetas, IPTV, kliento tinklų sujungimai ir fiksuotos telefonijos paslaugos; 
- Mezon paslaugoms teikti naudojami dažniai; 
- Privatūs ir verslo Interneto, IPTV klientai bei balso telefonijos verslo klientai. 

 
Kartu su verslu UAB „Mezon“ perleidžiami įsipareigojimai, susiję su Mezon klientais ir perleidžiamą tinklą 
aptarnaujančių darbuotojų darbo sutartimis (156 vnt.). 
 
Sandoris užbaigtas gavus Konkurencijos tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimus. Remiantis Verslo pardavimo sutartimi, Mezon verslas 
perleistas „Bitė Lietuva“ grupės įmonei UAB „Mezon“ 2021m. sausio 1d.  
 
Verslo pardavimo rezultatas: 

 2021 m. 
Verslo pardavimo kaina 29.925 
  
Parduoto verslo savikaina ir pardavimo sąnaudos (13.265) 
Atidėjinys (750) 
  
Rezultatas prieš pelno mokestį 15.910 
Pelno mokestis nuo sandorio rezultato (2.449) 
  
Verslo pardavimo pelnas 13.461 
 
Parduoto Mezon Verslo turtas ir įsipareigojimai: 

 2021 m. sausio 1 d. 
Ilgalaikis turtas  
Nematerialusis turtas 328 
Ilgalaikis materialusis turtas 10.015 
Kitas sutarčių turtas 20 
Ilgalaikio turto iš viso 10.363 
 
 

 

Trumpalaikis turtas  
Atsargos 576 
Iš pirkėjų gautinos sumos grynąja verte 1.952 
Išankstiniai apmokėjimai 91 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 270 
Trumpalaikio turto iš viso 2.889 
Turto iš viso 13.252 
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 2021 m. sausio 1 d. 
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  
Įsipareigojimai darbuotojams 11 
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso 11 
  
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  
Prekybos skolos 578 
Gauti išankstiniai apmokėjimai 112 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 111 
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš 
viso 

801 

Įsipareigojimų iš viso 812 
 

Telia Lietuva, AB 2021 m.  liepos 16 d. LVAT pateikė skundą dėl birželį Vilniaus apygardos administracinio teismo 
priimto sprendimo, kuriuo pareiškėjos Telia Lietuva, AB skundas dėl Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimo 
kartu su „Mezon“ verslu bendrovei UAB „Bitė Lietuva“ perleisti ir radijo dažnius buvo atmestas. Telia Lietuva, AB 
siekia panaikinti RRT sprendimus dėl dažnių perleidimo. 
 
30. Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos  
 
Per 2021 m. Bendrovės generaliniam direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis – 133 tūkst. eurų (2020 m. – 106,7 
tūkst. Eurų) įskaitant premijas. Bendrovės valdybos ir audito komiteto narių atlygio sąnaudos sudarė 49 tūkst. eurų 
per 2021 m. (50,9 tūkst. eurų per 2020 m.). Su vadovu yra sudaryta privataus automobilio nuomos sutartis 
tarnybinėms reikmėms,  priskaičiuota suma per 2021 m. sudaro 6 tūkst. eurų. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta 
jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 
 
30. COVID-19 įtaka Bendrovės veiklai 
 
Dėl Covid-19 pandemijos plitimo pasaulyje ir Lietuvoje, šalies vyriausybė nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbė 
ekstremalią situaciją ir įdiegė vidutinio sunkumo ribojimo priemones, skatinančias žmones likti namuose, 
užkertančias kelią neesminiam žmonių judėjimui ir reikalaujančias socialinio atsiribojimo viešose vietose. Ekstremali 
situacija buvo atšaukta 2020 m. birželio 16 d.  

 
Prasidėjus antrai Covid-19 pandemijos bangai, nuo 2020 m. lapkričio 7 d. visoje Lietuvoje vėl paskelbtas karantinas, 
kuris yra atšauktas 2021 m. birželio 30d, tačiau valstybės lygio ekstremalioji padėtis ir dalis apribojimų liko galioti.  
 
Bendrovė įgyvendina ekstremalių situacijų vadovo sprendimus, vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos 
rekomendacijomis Covid-19 prevencijai.   Dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, kabinetuose dirbama po 1 asmenį, 
restorano Paukščių takas darbuotojai, kurie nėra įvykdę pilnos vakcinacijos schemos testuojasi kas 7 – 10 dienų, 
bendrovės patalpose darbuotojai, klientai ir svečiai dėvi medicinines kaukes, TV bokšto foje įrengti termovizoriai 
restorano Paukščių takas klientų ir rangovo darbuotojų temperatūrai matuoti, darbuotojai testuojasi greitaisiais 
covid antigenų testais.   Bendrovėje dirbantys inžinieriai (13 darbuotojų) yra įtraukti LR Sveikatos apsaugos ministro 
sprendimu patvirtintą Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti 
nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
plitimo grėsmės metu, sąrašą.   
 
Pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis, įmonės darbuotojų imunizacijos rodiklis – 90-100 
proc.   
 
COVID-19 labiausiai įtakojo Vilniaus TV bokšto ekskursijų biuro ir kavinės-baro „Paukščių takas“ veiklą. Karantino 
metu darbuotojams buvo paskelbta prastova. Bendrovė kreipėsi į Užimtumo tarnybą ir per 2021 m. gavo 
kompensaciją 152 tūkst. eurų už prastovoje buvusius darbuotojus. „Paukščių takas“, su apribojimais maitinimo 
paslaugoms ir lankytojų kiekiui patalpoje, veiklą atnaujino 2021 m. kovo 17 d., tačiau lankytojų srautai buvo nedideli. 
Dėl COVID-19 įvestų apribojimų ekskursijų biuras ir „Paukščių takas“ per 2021 m. negavo apie 730 tūkstančių eurų 
planuotų pajamų. 
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Bendrovė nepatyrė esminių trikdžių, susijusių su trečiųjų šalių paslaugų tiekimu. Pinigų srautai, išskyrus įplaukas iš 
„Paukščių tako“ veikos, dėl karantino reikšmingai nepakito. 
 
31. 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 turinčiomis, 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. 2021 m. 
per 12 mėn. pagal minėtas sutartis Bendrovė gavo 353 tūkst. eurų pajamų (2020 m. – 377 tūkst. eurų). 
 
Kitas paslaugas susijusioms  įmonėms Bendrovė teikia komerciniu būdu tokiomis pat sąlygomis ir kainomis kaip ir 
kitiems rinkos dalyviams. 
 
2021 metais Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai buvo: 
 

 

2020 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai buvo: 

 
33. Teisminiai ginčai 
 
Vilniaus apygardos teismo 2020-11-30 nutartimi atnaujinta civilinė byla pagal UAB „Darnu Group“ (toliau – Darnu 
Group) ieškinį Bendrovei „dėl sutarties nutraukimo, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo“.  Darnu Group patikslintu 
ieškiniu prašo teismo 2015 m. sudarytą sutartį su Bendrove pripažinti nuo 2018-01-22 nutraukta; priteisti iš 
Bendrovės 5,9 mln. Eur; įpareigoti Darnu Group grąžinti Bendrovei sutartimi įgytą nekilnojamąjį turtą; priteisti iš 
Bendrovės Darnu Group naudai 8.05 proc. metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas; įtraukti į bylą Lietuvos 
respubliką atstovaujamą Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų 
reikalavimų. Teismo sprendimu Darnu Group patikslintas ieškinys atmestas. Darnu Group pateikė Lietuvos 
apeliaciniam teismui apeliacinį skundą prašydama Vilniaus apygardos teismo 2021-03-05 sprendimą panaikinti ir 
priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Tuo pačiu Darnu Group iniciatyva bylos šalys pateikė teismui 
bendrą prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, nes galimas taikus susitarimas byloje „dėl žalos atlyginimo“ galimai 
reikštų ir taikų ginčo užbaigimą LAT nagrinėjamoje byloje. LAT nutartimi bylos nagrinėjimas atidėtas iki 2022-03-29.  
 

 Pardavimai 
susijusioms 

šalims 

Pirkimai iš 
susijusių 

šalių 

Gautinos 
sumos iš 
susijusių 

šalių 

Mokėtinos 
Sumos 

susijusioms 
šalims 

LR Susisiekimo ministerija 427 --- --- --- 
Įmonės, kurias kontroliuoja akcininkas 274 78 26 7 

Iš viso 701 78 26 7 

 Pardavimai 
susijusioms 

šalims 

Pirkimai iš 
susijusių 

šalių 

Gautinos 
sumos iš 
susijusių 

šalių 

Mokėtinos 
Sumos 

susijusioms 
šalims 

LR Susisiekimo ministerija 377 -- 36 -- 
Įmonės, kurias kontroliuoja akcininkas 224 660 23 57 

Iš viso 601 660 59 57 
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Nagrinėjant bylą „dėl sutarties nutraukimo“ Darnu Group 2020 m. pabaigoje pateikia naują ieškinį „dėl žalos 
atlyginimo“. 2021-01-18 patikslintu ieškiniu Darnu Group reikalauja priteisti iš Valstybės ir Telecentro solidariai: 4,9 
mln. Eur nuostolių atlyginimą; 732 tūkst. dydžio palūkanas. 2021-03-17 Vilniaus apygardos teismui Darnu Group 
pateikė prašymą atsakovams sutinkant, perduoti civilinę bylą teisminei mediacijai. Šiuo metu vykdoma teisminė 
mediacija.    
 
Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) 2020-11-30 pateikė Viliaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020-10-28 įsakymo „Dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus AB 
Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB Mezon“. Teismas 2020-12-10 nutartimi atsisakė priimti Telia 
skundą, tačiau Telia apskundė teismo nutartį administracinėje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
atskiruoju skundu. Teismas nutartimi Telia atskirąjį skundą tenkino, klausimas perduotas pirmosios instancijos 
teismui nagrinėti iš naujo. Pirmosios instancijos teismas 2021-06-16 priėmė sprendimą Telia skundą atmesti. Telia 
apskundė teismo sprendimą apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (2021-07-16). 
Teismas skundą priėmė, tačiau skundui nagrinėti data teisme nėra paskirta.    
 
2021-05-21 Telia kreipėsi į RRT ginčų komisiją su prašymu nagrinėti ginčą, kilusį tarp Telia ir Bendrovės dėl  talpinimo 
kainų ir 2000 m. šalių sudarytos sutarties. Ginčas 2022-01-11 išnagrinėtas, sprendimas priimtas (31 pastaba). 
 
31. Pobalansiniai įvykiai  

 
Telia ginčas 2022-01-11 išnagrinėtas, RRT priimtas sprendimas: nuo 2021-07-01 Telia‘ i taikyti nauji talpinimo 
paslaugų užmokesčio dydžiai yra atitinkantys protingumo kriterijų ir jų keisti nėra pagrindo; Sutartis nėra nutraukta 
ir yra vykdoma; Telia įpareigota atlyginti dalį bylinėjimosi išlaidų. Nei viena iš ginčo šalių nesikreipė į teismą.  
 
2022 m. vasario 24 d. prasidėjo karas Ukrainoje. Šiuo metu Bendrovė vertina padidėjusią geopolitinės rizikos įtaką 
Bendrovės veiklai ir veiklos tęstinumui. Bendrovė tiesiogiai su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos  rinkomis nedirba, 
todėl kol kas tiesioginės reikšmingos neigiamos įtakos nenumatoma. Tačiau yra netiesioginis neapibrėžtumas dėl 
kainų, tiekimo grandinės, transportavimo trukdžių ir debitorinių skolų, kurių negalima įvertinti. Bendrovė yra 
pasirengusi reaguoti į padidėjusią geopolitinę riziką numatydama tam priemones ir papildomas investicijas.  
 
 
 
 

Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2022-03-31 
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