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Finansinės būklės ataskaita 
 
 
 

TURTAS Pastabos 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2017 m. 

gruodžio 31 d. 

 
   

Ilgalaikis turtas    
Nematerialusis turtas 1 83 90 
Ilgalaikis materialusis turtas 1 30.309 31.622 
Finansinis turtas  --- --- 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  28 26 
Kitas ilgalaikis turtas  --- --- 
Ilgalaikio turto iš viso  30.420 31.738 
    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 2 1.186 1.526 
Iš pirkėjų gautinos sumos 3 2.812 2.559 
Kitos gautinos sumos 4 41 5 
Išankstiniai apmokėjimai 5 210 159 
Kitas trumpalaikis turtas  --- --- 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 4.642 2.582 
Trumpalaikio turto iš viso  8.891 6.831 
    
Turto iš viso  39.311 38.569 

 
(tęsinys kitame puslapyje) 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 
2018 m. 

 birželio 30 d. 
2017 m. 

 gruodžio 31 d. 

 
   

Nuosavas kapitalas    
Akcinis kapitalas 7 26.816 26.816 
Privalomasis rezervas 8 871 841 
Perkainojimo rezervas  3.874 3.993 
Kiti rezervai 9 40 12 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  644 389 
Nuosavo kapitalo iš viso  32.245 32.051 
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai    
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai  

   

Gautos paskolos  --- ---- 
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 11 58 58 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  711 719 
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 10 3.837 3.837 
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
iš viso 

 4.606 4.614 

    
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 

   

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 11 22 44 
Trumpalaikės paskolos  --- --- 
Prekybos skolos 13 984 979 
Gauti išankstiniai apmokėjimai, būsimo laikotarpio 
pajamos 13 215 230 

Pelno mokesčio įsipareigojimas 13 14 --- 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 13 1.225 651 
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso 

 2.460 1.904 

    
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  39.311 38.569 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  

 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2018-07-16 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2018-07-16 
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Bendrųjų pajamų ataskaita 

 
 
 

 Pastabos 
Balandis - birželis  Sausis - birželis 

2018 m. 2017 m.  2018 m. 2017 m 

       
Pardavimo pajamos 14 5.055 4.782  9.924 10.160* 
Pardavimo savikaina 15 (3.427) (3.372)  (6.824) (6.795) 
Bendrasis pelnas (nuostoliai)  1.628 1.410  3.100 3.365 
Kitos veiklos pajamos 16 89 39  296 76 
Veiklos sąnaudos 15 (1.404) (1.371)  (2.888) (2.753) 
Kitos veiklos sąnaudos 16 (33) (23)  (36) (23) 
Veiklos pelnas (nuostoliai)  280 55  472 665 
Finansinės  veiklos pajamos  17 28 22  56 40* 
Finansinės veiklos sąnaudos 17 --- ---  (1) (2) 
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 

 308 77  527 
 

703 
 

Pelno mokestis 18 3 4  (2) 16 
Grynasis pelnas (nuostoliai)  311 81  525 719 
       
Kitos bendrosios pajamos, kurios 
ateityje nebus perkeltos į pelno 
(nuostolių) ataskaitą: 

 
   

 
 

Pajamos iš turto perkainavimo 
rezervo panaudojimo  

  
55 

 
67 

  
130 139 

Pelno mokesčio įtaka   (4) (11)  (11) (23) 
Kitos bendrosios pajamos  51 56  119 116 
       
Bendrųjų pajamų iš viso    363 137  644 835 

 
 
*2017 metų ataskaitose buvo atlikta korekcija: reklasifikuota 768 tūkst. Eur pajamų iš finansinės veiklos į 
pagrindinės veiklos pajamas. 
 
  

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  
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Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2018-07-16 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 

 

 Akcinis 
kapitalas 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainavimo 
rezervas 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

(nuostolis) 
Iš viso: 

2017 m. sausio 1 d. likutis 26 592 827 4 241 1 144 (976) 31 828 
             
Grynasis pelnas (nuostoliai)     719 719 
Kitos bendrosios pajamos     116 116 
Bendrųjų pajamų iš viso     835 835 
Pervesta iš kitų rezervų  14  (990) 976  
Dividendai    (142)  (142) 
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)  

 
 

(116) 
  (116) 

2017 m. birželio 30 d. likutis 26 592 841 4 125 12 835 32 405 
       
Grynasis pelnas (nuostoliai)     (578) (578) 
Kitos bendrosios pajamos     132 132 
Bendrųjų pajamų iš viso     (446) (446) 
Įstatinio kapitalo 
didinimas/mažinimas 

224     224 

Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  (132)   (132) 

2017 m. gruodžio 31 d. likutis 26.816 841 3.993 12 389 32.051 
       

Grynasis pelnas (nuostoliai)     525 525 
Kitos bendrosios pajamos     119 119 
Bendrųjų pajamų iš viso     644 644 
Dividendai     (331) (331) 
Sudaryti rezervai  30  28 (58) --- 
Ilgalaikio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  (119)   (119) 

2018 m. birželio 30 d. likutis 26.816 871 3.874 40 644 32.245 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2018-07-16 

 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2018-07-16 
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Pinigų srautų ataskaita 
 
 

 2018 m. birželio 
30 d. 

2017 m. birželio 
31 d. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai   
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 11.671 12.151 
Pinigų įplaukos iš klientų 11.664 12.151 
Kitos įplaukos 6 0 
Draudimo išmokos 1 0 
Ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos) (8.599) (9.701) 

Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) (4.470) (6.010) 
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (2.620) (2.659) 
Sumokėti į biudžetą mokesčiai (1.480) (1.032) 
Kitos išmokos (29) --- 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.072 2.450 
   

Investicinės veiklos pinigų srautai   
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas (957) (2.875) 
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas 297 4 
Gauti dividendai, palūkanos   

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (660) (2.871) 
   

Finansinės veiklos pinigų srautai   
Dividendų (išmokėjimas) (331) (143) 
Paskolų gavimas   
Paskolų (grąžinimas)   
(Sumokėtos) palūkanos   
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) (21) (21) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (352) (164) 
   

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų 
likučiui 

  

   
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 2.060 (585) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 2.582 3.620 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 4.642 3.035 

 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.  
 
 
 

 
Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2018-07-16 

 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2018-07-16 
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Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 
 

I. Bendroji dalis 
 
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Jos buveinės adresas yra: 
 
Sausio 13-osios 10 
Vilnius, 
Lietuva. 
 
Pagrindinė bendrovės veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus, siūlo 
plataus spektro telekomunikacines paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos 
paslaugos yra interneto paslaugų perdavimas bevielėmis technologijomis bei radijo ir televizijos programų 
siuntimas, taip pat paslaugos, kurios neatsiejamai susijusios su pagrindine veikla – telekomunikacinės įrangos 
talpinimas bendrovės bokštuose ir stiebuose bei duomenų perdavimo paslaugos. 
 
Bendrovės nesavarankiški struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  
 
Bendrovė įregistruota 1997 m. birželio mėn. 26 d., bendrovės kodas 120505210. 
 
Bendrovės vienintelis akcininkas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susiekimo ministerijos. Visos Bendrovės 
92 468 808 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2018 m. birželio 30 d. buvo 
pilnai apmokėtos.  
 
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių 
ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metus auditą atliko Moore Stephens Vilnius, UAB.  
 
Bendrovėje 2018 m. birželio 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius 296, 2017 m. birželio 30 d. 328 darbuotojai. 
 
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais 
priimtais taikyti Europos Sąjungoje (ES), tarp jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Finansinės 
ataskaitos buvo parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu, atsižvelgiant į įvertinamo finansinio turto ir 
įsipareigojimų (įtraukiant išvestinius instrumentus) atvaizdavimą tikrąja verte per pelną ar nuostolį. Finansinių 
ataskaitų parengimas pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus priimtus Europos Sąjungoje, 
reikalauja atsižvelgti į tam tikrus apskaitos vertinimus. Tai reikalinga, kad vadovybė naudotų savo sprendimus 
taikant apskaitos principus. Vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie dabartinius įvykius ir veiksmus, nors 
faktiniai rezultatai gali skirtis nuo vertinimų. Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos 
principų, kaip ir rengiant 2017 metų finansines ataskaitas. 
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II. Pastabos prie finansinės atskaitomybės  
 
1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas 
 
 

 Materialus turtas Nematerialus turtas 
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31d. 31.343 129 
Įsigijimai 1 955 1 
Perleidimai ir nurašymai --- --- 
Perklasifikavimai --- --- 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (2 672) (35) 
   
Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.  30.885 95 

   

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

     
 
 
Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2018 m. 6 mėn. sudaro 2 658 tūkst. eurų (2 672 tūkst. eurų 
2017 m. 6 mėn.). Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtraukta į veikos sąnaudų straipsnį. 
 
2018m. birželio 30  Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialų turtą, kurio balansinė vertė 139 tūkst. eurų. 
 
2. Atsargos  
 

 2018 m. 
birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

   
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 467 696 
Prekės, skirtos perparduoti ir galinė klientinė įranga 1.135 1.243 
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti 11 14 

   
Atimti: vertės sumažėjimas (427) (427) 

 1.186 1.526 
 
Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė (savikaina) 2018 m. birželio 30 d. sudarė 
1.186  tūkst. eurų (1 526 tūkst. eurų 2017 m. gruodžio 31 d.). Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas yra 
įtrauktas į veiklos sąnaudas Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje.  
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3. Prekybos ir kitos gautinos sumos 
 

 2018 m. 
 birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

   
Iš klientų gautinos sumos, bendrąja verte 3.739 3.472 
Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (927) (913) 

   
 2.812 2.559 

 
 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2018 m. birželio 30 d. sudaro 927 tūkst. Eur:  872 tūkst. Eur 
suformuotas atidėjimas pradelstų pirkėjų skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių ir 55 tūkst. 
Eur pirkėjų skoloms kurių pradelstumas iki 12 mėn. Gautinų sumų, kurių nebesitikima atgauti ir kurioms buvo 
padaryti 100% atidėjimai, nurašymai per 2018 m. 6 mėn. buvo 51 tūkst. Eur (2017 m. 6 mėn. tokių nurašymų 
nebuvo) 
 
 
4. Kitos gautinos sumos 
 

 2018 m.  
birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

Kitos gautinos sumos 40 4 
Gautinas PVM --- --- 
Gautinos mokesčių sumos 1 1 

   
 41 5 

 
5. Išankstiniai apmokėjimai 
 

 
2018 m.  

birželio 30 d. 
2017 m. 

gruodžio 31 d. 
   

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas 45 46 
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 165 113 
   

 210 159 
 
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

 2018 m.  
birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

   
Pinigai banke 4.594 2.519 
Pinigai kasoje 8 4 
Pinigai kelyje 40 59 
   
 4.642 2.582 
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7. Įstatinis kapitalas  
 
Įstatinio kapitalo pasikeitimų per 2018 m. 6 mėn. nebuvo. Pagal LR Susisiekimo ministerijos sprendimą, 2017 
metais bendrovė padidino įstatinį kapitalą 224,4 tūkst. Eur.  
 
 
8. 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. 
 
 
9. Paskirstytini rezervai 

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

 
Ilgalaikių paskolų Bendrovė neturi. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai nepasikeitė. 

 
 

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

 2018 m.  
birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

Per vienerius metus 22 44 
Nuo vienerių iki penkerių metų 58 58 

   
Finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso 80 102 
Finansinės nuomos įsipareigojimai su palūkanomis 83 104 

 
 
 
 

12. Veiklos nuoma 
 
Bendrovė yra sudariusi 2 veiklos nuomos sutartis. Nuomos sąnaudos apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
Veiklos nuomos įsipareigojimų suma 39 tūkst. Eur (pastaba 22).  
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13. Prekybos skolos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 
 

 2018 m. 
birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d.  

Skolos tiekėjams 984 979 
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis  248 200 
Sukaupti atostoginiai atidėjimai  199 155 
Sukaupti pensijiniai įsipareigojimai 24 24 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 376 --- 
Gauti išankstiniai apmokėjimai 215 230 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 14 --- 
Kiti įsipareigojimai 378 272 

   
 2.438 1.860 

 
Pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės 
sulaukus pensijinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka. Išmoka skirta pensijinio 
amžiaus darbuotojams, kaupiama ir parodoma trumpalaikiuose įsipareigojimuose finansinės būklės ataskaitoje 
ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą. 
 
14. Pardavimų pajamos 
 

 2018 m. 2017 m. 
 Sausis – birželis 

Duomenų perdavimo paslaugos 5.661 4.999 
Televizijos, radijo ir prieigos paslaugos 3.420 4.388 
Kitos pagrindinės veiklos paslaugos 843 773 

   
 9.924 10.160 

 
15. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos  
 

 2018 m. 2017 m. 
 Sausis – birželis 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas/amortizacija 2.690 2.775 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2.850 2.974 
Elektros energijos sąnaudos 736 722 
Talpinimo paslaugos 836 779 
Prekių (paslaugų) savikaina 521 374 
Telekomunikacinės sąnaudos 319 401 
Mokesčių sąnaudos 81 76 
Eksploatacinės sąnaudos 409 354 
Reklamos sąnaudos 233 190 
Gautinų sumų vertės sumažėjimas 65 --- 
Kitos sąnaudos 972 903 

   
 9.712 9.548 
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16. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) 
 

 2018 m. 2017 m. 
 Sausis – birželis 

Kitos veiklos pajamos    
Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 215 6 
Metalo laužo pardavimas 4 2 
Kitos veiklos pajamos  77 68 

   
 296 76 

Kitos veiklos sąnaudos   

Nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo --- 9 
Turto nurašymo nuostoliai 17 --- 
Kitos veiklos sąnaudos  19 14 

   
 36 23 

 
 
17. Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 
 

 2018 m. 2017 m. 
 Sausis – birželis 

Finansinės veiklos pajamos    
Palūkanų pajamos --- --- 
Kitos finansinės veiklos pajamos 56 40 

   
 56 40 

Finansinės veiklos sąnaudos    
Palūkanų sąnaudos 1 1 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos --- 1 

   
 1 2 

 
18. Pelno mokestis 
 

 2018 m. 2017 m. 
 Sausis – birželis 

Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai   

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos 13 7 
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas   
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos (11) (23) 

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

2 (16) 

   
 
2018 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2017 m. 15 proc.) pagal Lietuvos Respublikos 
pelno mokesčio įstatymą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaičiuoti taikant 15 proc. 
tarifą. 
Remdamiesi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę nuo 2018 metų mažinti apmokestinamąją pelną 
100 proc. dėl vykdomų investicinių projektų, Bendrovė tikisi pasinaudoti šia pelno mokesčio lengvata.  
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19. Vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
Paprastasis vienai akcijai tenkinantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš 
paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio.  
 
Svertinis akcijų vidurkis per 2018 m. 6 mėn. sudarė 92.469 tūkst. 

 2018 m. 2017 m. 
 Sausis – birželis 

Grynasis pelnas, tūkst. Eur 525 719 
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis  92.468.808 91.695.152 

     

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eur vienai akcijai) 0,006 0,008 

 
 
20. 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 balanse, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės 
vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo 
nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. 
 
Likvidumo rizika  
 
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti 
finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus 
įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus 
mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2018 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 3,61 ir 3,13 (3,6 ir 2,8 
2017 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, neatspindėti 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 buvo apskaičiuota diskontuojant tikėtinas būsimąsias pinigines įplaukas pagal įvertintas 
palūkanų normas. Paskolų ir kito finansinio turto tikroji vertė buvo apskaičiuota naudojant rinkos palūkanų 
normą.  
 
 a) Trumpalaikių gautinų sumų ir trumpalaikių skolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei. 
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 b) Ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina 
arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių skolų, už kurias 
mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei.  

 
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei. 
 
Kapitalo valdymas 
 
Pagrindinis Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo 
reikalavimus ir, kad Bendrovė palaikytų reikšmingus kapitalo rodiklius siekiant užtikrinti veiklą („kapitalas“ pagal 
TAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose). 
Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo 
veiklos rizikos ypatybes. 2018 m. birželio 30 d. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso 
pakeitimų. Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. 
Kapitalą sudaro Bendrovės akcinis kapitalas, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas priskirtinas bendrovės savininkui. 
Bendrovė turi atitikti reikalavimą, kad nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo, 
kaip tai numato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. 2018 m. birželio 30 d. Bendrovė atitiko šį 
reikalavimą. Bendrovės vadovybė nėra nustačiusi konkretaus siektino įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio 
koeficiento, tačiau žemiau pateikti esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri veiklos rodikliai: 
 

 2018 m. birželio 
30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius mokesčius ir 
subsidijas)  

4.606 4.614 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2.460 1.904 
Įsipareigojimų iš viso 7.066 6.518 

    
Nuosavybė 32.245 32.051 
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 0,22 0,20 

 
 
21. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai  
 
Bendrovė nėra suteikusi garantijų ar laidavusi bankams.  
 
Įsipareigojimas pagal nuomos sutartis, Bendrovė pagal nuomos sutartis nuomojasi lengvuosius automobilius. 
Bendrą būsimų minimalių nuomos mokėjimų pagal neatšaukiamas nuomos sutartis suma sudaro:  
 

 2018 m.  
birželio 30 d. 

2017 m. 
gruodžio 31 d. 

   
Per 1 metus 12 23 
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus 27 27 
   

 39 50 
 

22. Susijusių šalių sandoriai 
 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
2018 m. 6 mėn. Bendrovės generaliniam direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis – 46,6 tūkst. Eur įskaitant 
premiją už 2017 m. rezultatus (2017 m. 6 mėn. – 28,9 tūkst. Eur).  Bendrovės valdybos narių atlygio sąnaudos 
sudarė 31,3 tūkst. Eur per 2018 m. 6 mėn. (20,9 tūkst. Eur per 2017 m. 6 mėn.). Bendrovės vadovybei nebuvo 
suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.  
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Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis 
 
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai 
šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys – tai valstybės įmonės, kurių savininko 
teises ir pareigas įgyvendina LR Susisiekimo ministerija. Bendrovė nelaiko LR Susisiekimo ministerijos 
kontroliuojamų įmonių reikšmingą įtaką turinčioms, nes tarp šių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos. 
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą. 
 
23. Pobalansiniai įvykiai 
 
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių pobalansinių įvykių, kurie 
turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti atskleisti. 
 
 
 
 
 

Generalinis direktorius   Remigijus Šeris    2018-07-16 
 
 
       

Vyriausioji buhalterė  Beata Sabalienė    2018-07-16 
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PATVIRTINTA 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

Valdybos 2018 m. Liepos mėn. 24 d. 

nutarimu Nr. ... 
 

 

 

AKCINĖS BENDROVĖS 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO 

2018 METŲ I PUSMEČIO TARPINIS PRANEŠIMAS 

 

 

I. REZULTATAI TRUMPAI 

 

 

2018 metų II ketvirtį AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro (toliau – Telecentro) 

pagrindinės veiklos pajamos toliau augo. 

Lyginant su I ketvirčiu, pajamos padidėjo 3,8%,  

o su 2017 m. II ketvirčiu – 5,7%. 6 mėnesių 

pajamų augimas (vertinant be vienkartinių 

pajamų 2017 metais) buvo 6,3%. Pagrindiniai 

faktoriai, lėmę pajamų augimą, yra duomenų 

perdavimo paslaugos, elektroninė parduotuvė ir 

sėkmingai įgyvendintas lenkiškų TV kanalų 

retransliavimo Pietryčių Lietuvoje projektas.  

Bendrovė toliau investavo į LTE ir Wi-Fi 

tinklų kokybę bei talpą ir baigė klientų perkėlimą 

iš WiMAX tinklo, kuris yra uždaromas liepos 

mėnesį. Interneto klientų skaičiaus augimas 4,8% 

per praėjusius 12 mėnesių patvirtino pasirinktos 

strategijos, teikiant neriboto duomenų kiekio 

internetą, teisingumą. RRT ataskaita rodo, kad 

trečdalis Lietuvoje panaudojamų duomenų kiekio 

persiunčiama Telecentro tinkle. 

6 mėn. veiklos EBITDA (be vienkartinių 

pajamų ir sąnaudų) augo 21%, o marža pasiekė 

32 % lygį. 

Per 2018m. 6 mėn. bendrovė uždirbo 525 

tūkst. Eur grynojo pelno ir valstybei išmokėjo 

331 tūkst. Eur dividendų už 2017 metus, tai yra 

2,3 kartus daugiau negu pernai, kuomet buvo  

išmokėta 143 tūkst. Eur. 

II. PAGRINDINIAI 2018 M. II 

KETVIRČIO ĮVYKIAI 

 

Gegužės 9 dieną pradėti retransliuoti 5 

nekoduoti Lenkijos TV kanalai Pietryčių Lietuvoje. 

Lenkiški kanalai TVP Polonia, TVP Info, TVP 

Historia, NUTA.TV ir Power TV matomi Vilniaus 

mieste, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų 

rajonuose. Taip pat šiuos kanalus turės galimybę 

matyti dalis Ignalinos, Anykščių, Molėtų, 

Ukmergės, Jonavos, Širvintų, Vievio, Kaišiadorių, 

Elektrėnų, Trakų, Varėnos ir Alytaus raj. 

savivaldybių  gyventojų. Retransliacijos projekto 

užsakovas yra Susisiekimo ministerija, vykdytojas 

– Telecentras. 

Didelis dėmesys II ketvirtį buvo skiriamas 

asmens duomenų apsaugai, Bendrojo asmens 

duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui. 

Pakeitimai atlikti IT sistemose, darbo tvarkose ir 

procesuose. Padaliniuose ir regionuose vyko 

intensyvūs personalo mokymai. 

Balandžio 28-29 dieną Open House Vilnius 

projekto metu publikai buvo atvertas Vilniaus TV 

bokštas. Projekto sėkmė paskatino įmonę 

suformuoti paslaugą ir pradėti rengti reguliarias 

ekskursijas. Birželio mėnesį startavo nauja 

paslauga „Ekskursijos TV bokšte“.  

Serijoje susitikimų su Lietuvos neįgaliųjų 

organizacijomis, Seimo nariais ir valstybės 

institucijų atstovais rastas abipusiai priimtinas 

kompromisas dėl neįgaliųjų saugaus lankymosi 

Vilniaus TV bokšte. 
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III. TELECENTRO FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

 
*Pastaba: 2017m. buvo reklasifikuota vienkartinės 768,5 tūkst. Eur pajamos iš finansinės veiklos į pagrindinės veiklos pajamas, 

todėl ruošiant palyginamuosius duomenis, už 2017 m.  pateikiami pakoreguoti duomenys. 

 

Pajamos. 2018 m. I pusmečio pagrindinės 

veiklos pajamos siekė 9,9 mln Eur ir, lyginant su 

2017 metų duomenimis, pajamos sumažėjo 2,3 

%, nes 2017 m. buvo apskaitytos 768 tūkst. Eur 

vienkartines pajamos iš Telia Lietuva AB. 

2018m. I pusmetį prie vienkartinių pajamų 

priskiriama VšĮ LRT grąžinta 60 tūkst. Eur suma 

už teiktas TV ir radijo siuntimo paslaugas 

(pajamų kompensavimas pagal 2015 m. liepos 1 

d. LRV nutarimą Nr.686). Atmetus visas 

vienkartines pajamas ir kompensacijas, tęstinės 

veiklos pardavimai 2018 m. I pusmetyje išaugo 

6,3 %.  

Pagrindinis pajamų augimo veiksnys yra 

Mezon paslaugos ir elektroninė parduotuvė. 

Pajamos iš interneto paslaugų padidėjo 7,9 %. 

Pardavimų pokytį lėmė klientų bazės augimas 

4,8 %. Pastatytas LTE tinklas vis labiau 

išnaudojamas, pritraukiant naujus klientus ir 

perkeliant iš WiMAX bei Wi-Fi tinklų. Per 

paskutinius 12 mėnesių klientų skaičius LTE 

tinkle išaugo net 38 %, o WiMAX tinklas buvo 

parengtas išjungimui ir liepos mėnesio pradžioje 

išjungtas. 

Pajamos iš radijo ir televizijos programų 

siuntimo ir prieigos nuomos paslaugų sumažėjo 

3,9 %, nes klientai sumažino perkamų paslaugų 

apimtis. Bendrovės pastangas ieškoti galimybių, 

kaip panaudoti turimą infrastruktūrą, lydėjo 

sėkmė ir, 2018 m. gegužės mėnesį pradėjus 

retransliuoti 5 Lenkijos TV programas Pietryčių 

Lietuvos gyventojams, Telecentro pajamos 

padidėjo 42 tūkst. Eur.  

Gerus pardavimo rezultatus toliau 

demonstruoja netelekomunikacinių paslaugų 

padalinys – Vilniaus TV bokštas ir jame 

įsikūrusi kavinė-baras „Paukščių takas“. Klientų 

srautas, ypač išaugęs gegužės- birželio 

Rodikliai 

Tūkstančiais Eur 

2017 m. I 

pusmetis                

2018 m. I 

pusmetis                    

Pokytis  

% 

Pagrindinės veiklos pajamos* 10 160 9 924 -2,3 

Sąnaudos (be amortizacijos ir nusidėvėjimo) 6 774 7 022 3,7 

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 53 260 394 

EBITDA 3 439 3 162 -8,1 

EBITDA marža,  % 33,8 31,9  

Amortizacija ir nusidėvėjimas 2 775 2 690 -3,1 

Veiklos pelnas (EBIT) 664 472 -28,9 

Finansinės veiklos rezultatas * 38 55 43,5 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 703 527 -25,0 

Grynasis pelnas 719 525 -26,9 

Pajamos be vienkartinių pajamų ir korekcijų 9 392 9 984 6,3 

EBITDA be vienkartinių 2 671 3 239 21,3 

EBITDA marža be vienkartinių, % 28,4 32,4  

Grynasis pelnas be vienkartinių 66 593 800,9 

Investicijos (tūkst. Eur) 3 322 1 961 -41,0 

Interneto klientų skaičius 89 235 93 487 4,8 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 328 296 -9,7 

Darbuotojų skaičius (etatų suma) laikotarpio gale 321 284 -11,4 
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mėnesiais, ir teikiamos maitinimo paslaugos 

leido padidinti pajamas 9,3 % lyginant su 2017 

metais. Atsižvelgiant į klientų atsiliepimus po 

„Open House Vilnius“ projekto, kai publikai 

buvo atvertas Vilniaus TV bokštas, bendrovė 

birželio mėnesį pradėjo teikti komercinių 

ekskursijų paslaugą. 

Sąnaudos. Bendrovės veiklos sąnaudos 

(be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2018 m. I 

pusmetį sudarė 7,0 mln. Eur ir padidėjo 3,7 % 

palyginus su 2017 m. I pusmečiu (6,8 mln. Eur). 

Labiausiai padidėjo prekių/paslaugų savikaina, 

kuri tiesiogiai susijusi su tinklo plėtra ir 

pardavimų augimu (el. parduotuvė) bei projektų 

klientams diegimu. Šių metų I pusmetį bendrovė 

daugiau išleido reklamai, tinklo resursų 

įsigijimui, IT aptarnavimui, padidino atidėjinius 

blogoms skoloms.  

Efektyvumo didinimo tikslais bendrovė 

2017 ir 2018 metais keitė organizacinę struktūrą,  

dalį funkcijų perdavė išorės partneriams. Tai 

leido ne tik 11,4 % sumažinti darbuotojų skaičių, 

sutaupyti personalo sąnaudas 3,3 %, bet ir 

padidinti vidutinį darbo užmokestį bei gauti 

kokybiškesnes elektros ūkio priežiūros, darbų 

saugos paslaugos iš išorės. 

Bendrovės kitos veiklos pajamas ir 

sąnaudas įtakoja nekilnojamo turto pardavimai, 

todėl jos svyruoja priklausomai nuo parduotų 

objektų kiekio ir rezultatų. 2018 m. I ketvirtį 

buvo parduoti Šiauliuose bei Kaune Vaižganto 

gatvėje esantys pastatai, II ketvirtį - pastatai 

Giruliuose bei Viešintose.  

EBITDA. 2018 m. I pusmečio EBITDA 

(pelnas prieš palūkanas, mokesčius, 

nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 3,2 mln. Eur 

ir palyginti su 2017 m. lyginamuoju laikotarpiu  

(3,4 mln. Eur) sumažėjo 8,1 %. Tačiau vertinant 

be vienkartinių pajamų ir sąnaudų, EBITDA 

išaugo 21,3 %, o EBITDA marža pasiekė 32,4% 

(2017 m. buvo 28,4 %). 2018 m. II ketvirčio 

EBITDA marža 33,0%.  

Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos 

sudarė 2,7 mln Eur ir buvo 3,1 % mažesnės negu 

2017 metais. Jas labiausiai įtakojo 2016-2017 

metais vykdytos ir 2018 m. sumažėjusios 

investicijos į LTE tinklo vystymą, klientų galinę 

įrangą, taip pat nenaudingo nekilnojamo turto 

pardavimai. 

Grynasis pelnas 2018 m. I pusmetį 

sudarė 525 tūkst. Eur (2017 m. 6 mėn. - 719tūkst. 

Eur). Skaičiuojant be vienkartinių pajamų ir 

sąnaudų, I pusmečio grynasis pelnas išaugo 9 

kartus: 2018 m. buvo 593 tūkst. Eur, 2017 m. 66 

tūkst. Eur.  

Bendrovės ilgalaikis turtas per 6 

mėnesius sumažėjo 1,3 mln. Eur dėl  

nusidėvėjimo ir mažesnio investicijų lygio. Taip 

pat buvo parduota dalis nenaudojamo 

nekilnojamo turto. 2018 m. I pusmetį 

investicijos siekė 1,96 mln. Eur. Lyginant su 

2017 m. I pusmečiu, šiais metais buvo investuota 

41 % mažiau. Didžiąją dalį sudarė investicijos į 

LTE tinklo talpos didinimą ir MEZON klientams 

nuomojamos įrangos įsigijimus.  

 

VI. REZULTATŲ ATITIKIMAS 

PLANUI 

 

Interneto klientų skaičius 1% viršijo planą, 

nežiūrint į smarkiai padidėjusį konkurencinį 

spaudimą namų interneto per bevielę prieigą 

segmente. Pagrindinės veiklos pajamos buvo 

didesnės negu planuota dėl didesnių interneto 

pajamų ir sėkmingai įgyvendinto Pietryčių 

Lietuvos projekto. Bendrovės sąnaudos atitiko 

planą ir tai leido pasiekti 6 % didesnį EBITDA 

lygį nei planuota. Bendrovės investicijos I 

pusmetyje atsiliko nuo plano dėl peržiūrėtų 

investicijų prioritetų ir vėlavusio tinklo įrangos 

pristatymo.  

 

VII. SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS 

INICIATYVOS 

 

2018 m. II ketvirtį Telecentras aktyviai 

dalyvavo šiose socialinėse ir aplinkosaugos 

iniciatyvose: 

- moksleivių profesinio orientavimo projekte 

„Ateities inžinieriai“; 

- Darom 2018 akcijoje, kurios metu buvo 

tvarkoma aplinka ir patalpos; 

- gerinant darbuotojų darbo sąlygas balandžio 27 

dieną centrinėje būstinėje buvo atidarytas Vaikų 

žaidimų ir poilsio kambarys; 

- Kaune, Žaliakalnyje Telecentro valdomame 

pastate, kuriame 1926 metais pradėtos pirmosios 

viešojo radijo transliacijos Lietuvoje, įvyko 

dokumentinio filmo „Kalbantis lobis“ premjera. 
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VIII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 

Bendrovė tikisi pasiekti valdybos patvirtintus 

metinius finansinius tikslus. Investicijos į LTE 

tinklą bus tęsiamos, pagrindinį dėmesį skiriant 

tinklo talpos didinimui bei paslaugos kokybės 

gerinimui. Pagrindinis tikslas – pateikti klientų 

poreikius atitinkančias paslaugas, gerinti klientų 

patirtį kartu užtikrinant maksimalią investicijų 

grąžą. Orientuodamasi į vartotojų poreikius 

bendrovė siekia veiklos optimizavimo ir kaštų 

mažinimo. Tikimasi tolesnio Mezon interneto 

vartotojų skaičiaus ir pajamų augimo bei stabilių 

pinigų srautų iš reguliuojamų paslaugų.  

 

IX. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 
 

Akcinės Bendrovės Lietuvos radijo ir 

televizijos centras visos akcijos nuosavybės teise 

priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerija (toliau– 

Ministerija). 2018 m. birželio 30 d. Bendrovės 

akcinį kapitalą sudarė 92 468 808 paprastosios 

pilnai apmokėtos akcijos, kurių kiekvienos 

nominali vertė yra 0,29 Euro. Visos išleistos 

akcijos priklauso valstybei. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų 

susirinkimo nutarimams. Bendrovėje yra 

kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją sudaro 

5 nariai. Bendrovės vertybiniais popieriais 

reguliuojamoje rinkoje neprekiaujama.  

Bendrovė dukterinių įmonių ir filialų neturi.  

Bendrovė dividendus moka vadovaujantis 

LR Vyriausybės nutarimais.  

Bendrovė savo paslaugas teikia 

vadovaudamasi LR Elektroninių ryšių įstatymu, 

kuriame įgyvendinti elektroninių ryšių veiklą 

reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės 

aktai.  

Bendrovė yra įtraukta į antros kategorijos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

įmonių sąrašą. Bendrovės stiebų ir bokštų 

infrastruktūra su aukštesniais nei 100 metrų 

bokštais ir stiebais yra tinkamiausia TV ir radijo 

programų siuntimo paslaugoms teikti. Ši 

Bendrovės infrastruktūra dengia beveik 100 % 

Lietuvos teritorijos. Bendrovės duomenų 

perdavimo infrastruktūros tinklas yra pasiruošęs 

įgyvendinti „Europa 2020“ programą prieigos 

srityje.  

Duomenų perdavimo paslaugas bendrovė 

teikia naudodama bevieles technologijas. 

Bendrovės duomenų perdavimo tinklo 

infrastruktūra yra universali, t. y. pritaikyta visų 

rūšių informacijos perdavimui (video, audio, 

duomenų ir pan.) ir orientuota į vartotojų 

poreikius. MEZON paslaugų teikimas leidžia 

efektyviai išnaudoti turimą Bendrovės tinklo 

infrastruktūrą ir nedidinti reguliuojamų paslaugų 

kainų. Plačiajuosčio ryšio prieigos tinklo 

vystymas ir aukštos kokybės paslaugų teikimas 

Lietuvos Respublikos teritorijoje išlieka vienu iš 

svarbiausių Bendrovės strateginių uždavinių. 

 

X. KITA INFO 

 

Nuo 2018-05-25 pradėtas tiesiogiai taikyti 

2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – 

Reglamentas), kuriuo griežtinamas asmens 

duomenų teisinės apsaugos reguliavimas ir 

atsakomybė už pažeidimus. Bendrovė peržiūrėjo 

vidines asmens duomenų apsaugą nustatančias 

tvarkas, procedūras bei atliko kitus Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos 

rekomenduojamus veiksmus - įgyvendino 

asmens duomenų apsaugos techninių ir 

organizacinių priemonių planą. 

 

 

 

Generalinis direktorius    Remigijus Šeris 

 


