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I.

VEIKLOS APŽVALGA

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau vadinama – Bendrovė) akcijos
nuosavybės teise priklauso Valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija (toliau vadinama – ministerija). Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai
prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Bendrovėje yra kolegialus valdymo
organas – valdyba, kurią sudaro 5 nariai.
Bendrovė yra įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių 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 proc. Lietuvos teritorijos ir dalinai aprėpia kaimynines šalis. Bendrovės
duomenų perdavimo infrastruktūros tinklas yra pasiruošęs įgyvendinti Europa 2020 programą
prieigos srityje.
Pagrindiniai strateginiai ilgalaikiai Bendrovės veiklos tikslai yra racionaliai naudojant
bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, vystyti radijo, televizijos ir duomenų perdavimo
paslaugas, užtikrinti ir plėsti kokybišką radijo, televizijos ir duomenų perdavimo infrastruktūrą bei
siekti pelno. Bendrovės vykdoma veikla – radijo ir televizijos programų siuntimas bei plačiajuosčio
ryšio paslaugos. Nuo pat įkūrimo Bendrovė buvo antžeminių radijo ir televizijos programų
siuntimo paslaugų tiekėja, naujų šios srities technologijų pradininkė Lietuvoje. Pagrindiniai
Bendrovės klientai yra: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), AB TEO LT, UAB
„LNK”, UAB „TV3”, UAB „M-1”, UAB „Radiocentras“ ir kiti juridiniai asmenys.
Greta radijo ir televizijos programų siuntimo Bendrovė teikia duomenų perdavimo paslaugas
naudodama bevieles technologijas. Bendrovės duomenų perdavimo tinkle infrastruktūra yra
universali, t.y. pritaikyta visų rūšių informacijos perdavimui (video, audio, duomenų ir pan.) ir
orientuota į vartotojų poreikius. Plačiajuosčio ryšio prieigos tinklo vystymas ir nenutrūkstamas
paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje išlieka vienu iš svarbiausių bendrovės
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strateginių uždavinių.
Bendrovės teikiamos telekomunikacinės paslaugos yra:
- mobilaus plačiajuosčio interneto MEZON “ATRASK” IR “JUDĖK” paslaugos;
- radijo ir televizijos programų siuntimas RTV tinklais ir pavieniais siųstuvais;
- radijo ir televizijos programų bei reportažų perdavimas radijorelinėmis linijomis;
- radijo ir televizijos programų, reportažų, duomenų perdavimas optiniais tinklais;
- fiksuotojo telefono ryšio paslaugos;
- transliuotojų ir telekomunikacijų operatorių įrangos talpinimas ir prieigos suteikimas
Bendrovės objektuose;
- telekomunikacinės

įrangos

instaliacinių

ir

radiotechninių

projektų

ruošimas

ir

įgyvendinimas.
II. PAGRINDINĖS RIZIKOS RŪŠYS, NEAPIBRĖŽTUMAI
Bendrovė savo paslaugas teikia vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu, kuriame
įgyvendintos keturios elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančios direktyvos:
- Prieigos direktyva;
- Leidimų direktyva;
- Pagrindų direktyva;
- Universaliųjų paslaugų direktyva.
Transliavimo veiklą reglamentuoja Visuomenės informavimo įstatymas, reglamentuojantis
didžiausių Bendrovės klientų veiklą.
Bendrovė siekia transliuoti antžeminiais skaitmeniniais televizijos tinklais didelės raiškos
signalus bei pilnai išnaudoti leidimo galimybę penktam skaitmeninės antžeminės televizijos
tinklui.
2014 m. liepos 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
įstatymo Nr.IX-1574 2 straipsnio įstatymo pakeitimo įstatymas, numatantis, kad paslaugas, kurių
reikia LRT radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti bei paslaugas, skirtas radijo ir
televizijos programų signalams perduoti visuomenei, teikia AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras.
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III. 2014 METŲ FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ
ANALIZĖ
Bendrovė apskaitą tvarko vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės apskaitos standartais
(TFAS).
Pajamos. Bendrovės pajamos per 2014 m. siekė 65 094 tūkst. Lt, tai 2,9 proc viršijo 2013 m.
pajamas (2013 m. – 63 241 tūkst. Lt).
Tipinės veiklos pajamos, sudarančios 98,4 proc. visų bendrovės pajamų, padidėjo 2,3 proc.
palyginus su 2013 m. (2013 m. – 62 589 tūkst. Lt, 2014 m. – 64 048 tūkst. Lt).
Bendrovės kitos veiklos pajamos sudarė 531,2 tūkst. Lt ir, lyginant su 2013 metais, kai buvo
daromi vienkartiniai nereikalingo turto ( 2013 m. – 594,9 tūkst. Lt) pardavimai, sumažėjo 10,7 %.
Bendrovės finansinės veiklos pajamos ženkliai išaugo (2013 m. 57 tūkst. Lt, 2014 m. 514 tūkst.
Lt), dėl apskaitinio vertinimo pasikeitimo (pagal paslaugų sutartį klientams įvertintos netesybos
2014 m.).
Sąnaudos. Bendrovės sąnaudos per 2014 m. siekė 65 044 tūkst. Lt. Lyginant su 2013 m.
sumažėjimas 6,9 proc. arba 4 810 tūkst. Lt (2013 m. – 69 853 tūkst. Lt).
Bendrovės sąnaudų pokytį nulėmė eilė faktorių:


Sumažėjusios turto nurašymo sąnaudos, dėl vienkartinio analoginio turto nurašymo 2013
metais;



Elektros galių sumažinimas įtakojo energetinių sąnaudų sutaupymą;



Darbuotojų skaičiaus mažinimas įtakojo išeitinių pašalpų mokėjimą, kas padidino
personalo išlaidas;



Laiku grąžinamos paskolos sumažino palūkanų, mokamų nuo mažesnės paskolos dalies,
sąnaudas;



2014 m. dėl taikos sutarties sudarytos su VšĮ LNRT 1500 tūkst. Lt buvo sumažintos
ankstesniais metais priskaičiuotos abejotinos skolos.

Grynasis pelnas (nuostoliai). Per 2014 m. bendrovė uždirbo 248 tūkst. Lt grynojo pelno.
Lyginant su 2013 m., kai bendrovės nuostoliai siekė 6 410 tūkst. Lt, grynasis pelnas viršytas 6 658
tūkst. Lt.
Investicijos. Per 2014 metus investicijos siekė 2680,0 tūkst. Lt, iš jų 2361,6 tūkst. Lt nuosavų
lėšų ir 318,4 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. 2014 m. investicijų planą AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras įvykdė 20 proc. Investuojama buvo atsižvelgus į rinkos dalyvių poreikius, pagal
realius užsakymus. Investicijos, planuotos į naują skaitmeninį siuntimo tinklą 2014 m. nebuvo
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atliktos dėl trūkstamų teisės aktų (šiuo metu dar nėra priimtas LR Vyriausybės nutarimas dėl
valstybės pagalbos ir kompensavimo tvarkos už viešąją paslaugą - Radijo ir TV programų siuntimą
LRT HD tinklu).
2014 m. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras dalyvavo Valstybės investicijų programoje
(VIP) vykdydama programą „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“. Pagal šią programą
vykdomam investicijų projektui „Ekstremalių situacijų radijo ir televizijos pranešimų (ESRTVP)
sistema“ panaudota 318,4 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, planuota 500 tūkst. Lt. Asignavimų
panaudota mažiau nei planuota, nes atlikus pirkimo procedūras ir pravedus derybas, įranga įsigyta
pigiau nei tikėtasi.
Pirkėjų įsiskolinimas. 2014 m. gruodžio 31 dieną bendrovės pirkėjų skolos siekė 10149 tūkst.
Lt, lyginant su 2014 m. rugsėjo 30 d. (debitorinis įsiskolinimas – 14285 tūkst. Lt) pirkėjų skolos
per ketvirtį sumažėjo 4136 tūkst. Lt. Pikėjų skolų sumažėjimui turėjo įtakos taikos sutarties
pasirašymas su VšĮ Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Dalis skolos (2 044 tūkst. Lt) iškelta
į ilgalaikes gautinas sumas. Pirkėjų įsiskolinimo sąskaitoje liko 4447 tūkst. Lt VšĮ Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos skola.
Skolos tiekėjams. Bendrovės įsiskolinimas tiekėjams 2014 m. gruodžio 31 dieną siekė 2258
tūkst. Lt, palyginus su 2014 m. rugsėjo 30 d. įsiskolinimas sumažėjo 31 tūkst. Lt. Bendrovė su
tiekėjais atsiskaito laiku, sutartyse numatytais terminais. Pradelstų skolų tiekėjams nėra.
Paskolos. Trims Lietuvos Respublikoje registruotiems bankams finansinės skolos 2014 m.
gruodžio 31 d. siekė 14584 tūkst. Lt. Per 2014 m. bendrovė grąžino paskolas dviems bankams bei
lizingo bendrovei. Likusios paskolos ir palūkanos mokamos laiku.
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės trumpalaikius
įsipareigojimus 2014 m. gruodžio 31 d. (1462 tūkst. Lt) sudarė: 775 tūkst. Lt – lėšos pagal ESRTVP
projektą įgyvendinti, 414 tūkst.Lt – mokėtinas PVM, 90 tūkst. Lt – žemės nuomos ir nekilnojamo
turto mokesčiai,

146 tūkst. Lt – sukaupti įsipareigojimai įrangos palaikymo sutarčiai bei

konsultacijoms, 37 tūkst. Lt - kiti įsipareigojimai.
2014 metais Bendrovė įgyvendino strateginiame plane numatytus tikslus:
1. Vartotojų poreikius tenkinančių konkurencingų paslaugų plėtra.
1.1. Partnerystė su VšĮ Plačiajuostis internetas – didmeninio DP srauto paslauga.
1.2. Telefonijos sprendimų atnaujinimas verslui ir gyventojams.
1.3. Duomenų centro plėtra.
2. Vartotojų patirties gerinimas.
2.1. Klientų aptarnavimo standarto įvedimas.
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2.2. Interneto paslaugų pardavimas pagal klientų poreikius, o ne technologijas (Mezon ir
Erdvės apjungimas).
2.3. Padidinto tarifo klientų aptarnavimo numerio atsisakymas.
2.4. DP paslaugų profiliavimas pagal vartotojų segmentų poreikius, panaudojant kintančios
greitaveikos nustatymus.
2.5. Duomenų perdavimo paslaugų kokybės gerinimas.
2.6. Vartotojų pritraukimas per viešą Mezon WiFi tinklą.
2.7. Vartotojų pritraukimas sąžiningai valdant klientų lūkesčius (3 lygių žemėlapis).
3. Efektyvus organizacijos valdymas.
3.1. Nauja įmonės struktūra. Verslo procesų peržiūra ir optimizavimas.
3.2. Patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimas.
3.3. Administracinės naštos mažinimas.
3.4. Investicijų atsipirkimo skaičiavimo modelio sukūrimas.
3.5. Veiklos ataskaitų sistemos sukūrimas.
3.6. Pirkimų ir logistikos valdymo optimizavimas.
3.7. Finansų valdymo optimizavimas.
3.8. Partnerių tinklo efektyvumo didinimas.
3.9. Ne pardavimo padalinių darbuotojų įtraukimas į pardavimo procesą.

IV. APLINKA
LR Ryšių reguliavimo tarnyba 2014 m. atliko rinkos tyrimus ir pagal esamus rinkų tyrimo
rezultatus, pripažino Bendrovę teikiant paslaugas antžeminiais tinklais didelę įtaką turinčiu ūkio
subjektu šiose rinkose:
1. Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams
vartotojams rinkoje;
2.

Televizijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkoje;

3.

Radijo transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkoje.

LR Ryšių reguliavimo tarnyba panaikino reguliavimą analoginio radijo transliacijų perdavimo
paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams rinkoje.
LR Ryšių reguliavimo tarnyba 2014 m. pradėjo rinkos tyrimą dėl Skambučių užbaigimo rinkos
(šioje rinkoje bendrovė yra reguliuojama).
Kitos Bendrovės teikiamos paslaugos yra nereguliuojamos.
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V. PERSONALAS
2014 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 352 darbuotojai, iš jų 21 – buvo ilgalaikėse vaiko
priežiūros atostogose. Darbuotojų skaičius per 2014 metus sumažėjo 32 darbuotojais. 2015-2018
m. laikotarpiu žymesnių darbuotojų skaičiaus pokyčių nenumatoma.
Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio įsigaliojo nauja Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybių
sąrašas. Buvo atsisakyta su Bendrovės pagrindine veikla nesusijusių funkcijų vykdymo
(automobilių ir mechanizmų remontas, patalpų valymas, teritorijų priežiūra). Šios funkcijos
perduotos išoriniams paslaugų tiekėjams. Buvo išgrynintos atskirų padalinių ir pareigybių
atsakomybės bei sumažintas padalinių vadovų skaičius tam, kad Bendrovė dirbtų tvariai ir
pelningai.
Darbuotojų išsilavinimas
Bendrovės darbuotojų išsilavinimo lygis aukštas, tai leidžia kurti ir tobulinti paslaugas ir
produktus, paremtus inovatyviais technologiniais sprendimais. Bendrovės darbuotojų išsilavinimo
struktūra: 75% aukštasis, 12% aukštesnysis, 14% vidurinis (tame tarpe – studijuojantys
darbuotojai) išsilavinimas.
Darbo užmokestis
2014 m. rugsėjo mėnesį Bendrovė dalyvavo Hay Group organizuotame atlyginimų rinkos
tyrime. Buvo įvertintas Bendrovės pareigybių lygis ir mokamo darbo užmokesčio atitikimas rinkos
medianai. Bendrovės mokamas darbo užmokestis darbuotojams atitinka lietuviško kapitalo įmonių
mokamą darbo užmokesčio medianą. Tačiau siekiant būti konkurencingiems rinkoje, palaipsniui,
darbuotojams mokamas darbo užmokestis susiejamas su kintama atlygio dalimi, priklausančia nuo
įmonės ir darbuotojo rezultatų
Darbuotojų kompetencija
Bendrovės aukščiausio lygio vadovai – sukaupę ilgametę vadovavimo patirtį. Generalinis
direktorius ir departamentų direktoriai turi daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtį pažangiausiose
Lietuvos ir užsienio kapitalo bendrovėse.
Vidurinės grandies vadovų kompetencijai padidinti 2014 m. įvyko lyderystės mokymai, kurių
metu buvo išskirtos pagrindinės vadovavimo kompetencijos tobulinimo sritys: tikslų iškėlimas,
grįžtamojo ryšio teikimas, darbuotojų motyvavimas. Šioms kompetencijoms vystyti bus skiriamas
dėmesys ateinančiais metais.
Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis
Bendrovėje kiekvienais metais priimami praktikai VU, KTU, VGTU studentai, gabiausieji
pasilieka dirbti nuolatiniam darbui. Ieškoma naujų talentų dalyvaujant universitetų ir kolegijų
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karjeros dienose. 2014 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU verslo vadybos ir
telekomunikacijų fakultetais.
Bendrovės organizacinė struktūra
Bendrovei nuo 2013-12-18 vadovauja generalinis direktorius Remigijus Šeris.
Telecentro valdyba:
Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras ir Bendrovės Valdybos pirmininkas.
Valdybos nariai:
Janina Laskauskienė, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo
departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja;
Saulius Kerza, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento
direktorius;
Viktorija Trimbel, UAB „Quantum capital“ generalinė direktorė;
Arūnas Šikšta, Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos direktorius.
Bendrovės organizacinę struktūrą sudaro 4 pagrindiniai departamentai, palaikymo padaliniai ir
kavinė-baras “Paukščių takas”:

AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS
VALDYBA

Generalinis
Direktorius

Komunikacijos vadovas

Vidaus audito grupė

Finansų ir procesų
valdymo departamentas

Juridinis skyrius

Administravimo
departamentas

Personalo skyrius

Technologijų departamentas

Kavinė baras
“Paukščių takas”

Komercijos departamentas
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VI. BENDROVĖS KAPITALAS
Bendrovės įstatinis kapitalas 91 695 152 Lt. Jis padalintas į 91 695 152 paprastąsias vardines
1 Lt akcijas. Per 2014 metus Bendrovės įstatinis kapitalas nepakito.
Bendrovė dividendus moka vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais.
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį kitų Bendrovių akcijų neįsigijo ir neperleido. Bendrovės
vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiaujama. 2014 metais Bendrovė dukterinių
įmonių ir filialų neturėjo ir neįsteigė.
VII. 2014 METŲ VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Mažėjant pajamoms iš tradicinių įmonės veiklų – TV ir radijo siuntimo – vis svarbesnę
strateginę reikšmę įgauna duomenų perdavimo ir prieigos suteikimo paslaugos. Strategines įmonės
veiklos kryptys skirstomos į plėtrą reguliuojamų paslaugų (televizijos ir radijo siuntimo bei
susijusių paslaugų) rinkoje ir nereguliuojamų paslaugų (duomenų perdavimo) rinkoje. Bendrovė
planuoja toliau vystyti abi šias veiklos sritis. Taip pat numatoma vystyti ir pristatyti didmenines
paslaugas.
Pagrindiniai rodikliai:
Eil. Rodikliai
Nr.
Pajamos
1.
Tipinės veiklos pajamos

2014 m. faktas,
tūkst.Lt

2015 m. planas,
tūkst.Lt

Palyginimas,
%

64.049

71.814

112

2.

Kitos veiklos pajamos

531

686

129

3.

Finansinės veiklos

514

488

95

Pajamos iš viso

65.094

72.989

112

4.

Sąnaudos
Pardavimų savikaina

48.249

53.885

112

5.

Veiklos sąnaudos

15.556

17.618

113

6.

Kitos veiklos

830

630

76

7.

Finansinės veiklos

408

685

168

65.044

72.819

112

Sąnaudos iš viso

8

Pelnas prieš

8.

50

170

340

Investicijos:

2.680

25.542

953

Nuosavos lėšos

2.362

11.542

488

Skolintos lėšos

0

14.000

318,4

0

341

331

97

3.204

3.602

112

apmokestinimą
9.

Valstybės biudžeto lėšos
10.

Vidutinis

sąlyginis

darbuotojų sk.
11.

Vidutinis

atlyginimas,

Lt/mėn

VIII. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ
Bendrovėje vykdomi taikomieji technologijų tyrimai įvairialypės terpės ir belaidžio
plačiajuosčio ryšio srityje. Šių tyrimų pagrindu formuojama techninė politika, parenkamos
technologijos bei telekomunikacinė įranga novatoriškų paslaugų teikimui. Specialistų sukaupta
patirtis leidžia savarankiškai integruoti įvairialypes sistemas, pritaikant jas įvairių paslaugų
teikimui. Bendrovė dalyvauja tarptautinimae BP7 programos projekte ,,Public Protection and
Disaster Relief – Transformation Center”, kurio partneriais yra mokslo įstaigos ir verslo įmonės iš
8 šalių.
Bendrovė laikosi Skaidrumo gairių nuostatų, įgyvendindama 2010-07-14 LR Vyriausybės
nutarimą Nr. 1052 ,,Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo
patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo”. Informacija apie Bendrovę visuomenei
pasiekiama internetinėje svetainėje www.telecentras.lt.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris
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