PATVIRTINTA
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
Valdybos 2017 m. Spalio mėn. 26 d.
nutarimu Nr. 7-16
AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2017 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIS PRANEŠIMAS
I.

REZULTATAI TRUMPAI

2017 m. 9 mėnesių AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentro) veiklos
rezultatai yra vieni geriausių per pastaruosius 3 metus.
Per metus nuo 2016 m. rugsėjo interneto klientų bazė išaugo 6,7%, kartu 6,6% išaugindama ir
pajamas iš interneto paslaugų. Sumažėjus pajamoms iš televizijos paslaugų, bendrosios Telecentro
pajamos išliko praeitų metų lygyje.
Bendrovės sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2017 m. 9 mėnesius sumažėjo
9,0%.
EBITDA rodiklis palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu padidėjo 47%. Vertinant be
„Telia“ kompensacijos, EBITDA išaugo 29%.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo 4,3 proc. didesnės negu 2016 m. atitinkamu
laikotarpiu.
Grynasis pelnas per šių metų 9 mėn. sudarė 0,8 mln. Eurų.
Per 2017 metų 9 mėnesius investicijos siekė 5,8 mln. Eur ir buvo 14,7 % mažesnės negu pernai
tuo pačiu metu.

II.

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Rodikliai*
Tūkstančiais Eurų

2016 m.
9 mėnesiai

2017 m.
9 mėnesiai

Pokytis
%

Pagrindinės veiklos pajamos

14 379

15 020

4,4

Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos:

15 187

14 351

-5,5

3 986

4 157

4,3

11 213

10 194

-9,0

185

121

-34,5

-628

790

225,7

69

67

-2,9

Pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą

-554

857

254,6

Grynasis pelnas

-515

796

254,7

3 358

4 947

47,3

23,4

32,9

6 794

5 795

-14,7

87 119

92 974

6,7

331

314

-5,1



Amortizacija ir nusidėvėjimas



Sąnaudos be amortizacijos ir nusidėvėjimo

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Veiklos pelnas (EBIT)
Finansinės veiklos rezultatas

EBITDA
EBITDA marža, %
Investicijos
Interneto klientų skaičius
Darbuotojų skaičius (etatų suma) laikotarpio gale

*Bendrovė apskaitą tvarko vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės apskaitos standartais (TFAS).
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Pajamos. 2017 metų 9 mėnesių pagrindinės veiklos pajamos, įskaitant pirmame ketvirtyje pagal
taikos sutartį gautą kompensaciją iš „Telia Lietuva AB“ (768 tūkst. Eur) už 2013-2016 metais
suteiktas paslaugas, sudarė 15,0 mln. Eurų ir 4,5 %. viršijo 2016 m. 9 mėn pajamas, (14,4 mln. Eur).
Atmetus kompensaciją, pajamos išliko praeitų metų lygyje (-0.9 %).
Pajamos iš interneto paslaugų išaugo 6,6 % atspindėdamos klientų bazės augimą 6.7 % per
paskutinius 12 mėnesių. Pardavimų augimą lėmė atliktos investicijos į LTE 4G tinklo plėtrą. Lyginant
su 2016 m. rugsėju LTE interneto klientų bazė išaugo beveik 3 kartus. Augimą lėmė tiek naujų klientų
pritraukimas, tiek jų perkėlimas iš WiFi ir WiMax technologijomis teikiamų paslaugų. Pernai
startavusios IPTV paslaugos klientų bazė ir pajamos kas mėnesį augo, tačiau sudaro vis dar nežymią
dalį pajamose.
Gerus pardavimo rezultatus šiemet demonstruoja netelekomunikacinių paslaugų padalinys –
Vilniaus TV bokšto Ekskursijų biuras ir kavinė „Paukščių takas“. Per 2017 m. 9 mėnesius ekskursijų į
TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų pajamos išaugo 9,8 %, lyginant su praeitų metų 9 mėnesiais.
Bendrovės bendrųjų pajamų augimą stabdo tai, kad pajamos iš TV programų siuntimo paslaugų
krito beveik 14 % dėl nutrauktų sutarčių, tačiau pajamų kritimą dalinai kompensavo 3,7 %
padidėjusios radijo siuntimo ir perdavimo paslaugų pajamos. Prieigos pajamos be „Telia Lietuva AB“
kompensacijos sumažėjo 2 %.
Sąnaudos. Bendrovės sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2017 m. 9 mėn. sudarė
10,2 mln Eur ir sumažėjo 9,0 %. palyginus su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu (11,2 mln. Eur).
Personalo sąnaudos buvo mažesnės nei planuota. Darbuotojų skaičius sumažėjo 5%, tačiau
bendrovė yra priversta didinti darbo užmokestį. Dėl darbo rinkos spaudimo augo pagrindinis
atlyginimas, o dėl strateginio LTE tinklo diegimo darbų ir išaugusio parduotų paslaugų skaičiaus
padidėjo kintamos dalies mokėjimai už pasiektus rezultatus. Tačiau sumažėjo personalo mokymų ir
komandiruočių sąnaudos.
Didžiausia dalimi sumažėjo parduodamos įrangos savikaina, nes nuo 2017 m. kliento galinė
įranga yra ne parduodama, bet nuomojama. Taip pat sumažėjo medžiagos, mokesčių, darbuotojų
draudimo, konsultacinės, elektros energijos ir kitų paslaugų įsigijimo sąnaudos.
Per 2017 m. 9 mėn. sumažėjo reklamos sąnaudos, nes 2016 m. palyginamuoju laikotarpiu
naujos technologijos (LTE) intensyvus diegimas reikalavo didesnių paslaugos viešinimo išlaidų.
Bendrovė susiduria su technologinių sąnaudų augimu. Plečiamas LTE tinkas reikalauja daugiau
aptarnavimo ir kitų su tinklo įranga susijusių išlaidų.
Bendrovės kitos veiklos pajamas ir sąnaudas įtakoja nekilnojamo turto pardavimai, todėl jos
svyruoja priklausomai nuo parduotų objektų kiekio ir rezultatų.
EBITDA. 2017 m. 9 mėn. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė
4,9 mln. Eur ir palyginti su 2016 m. 9 mėn. EBITDA (3,4 mln. Eur) padidėjo 47 %. Vertinant be Telia
kompensacijos, EBITDA išaugo 29 %. Pagrindinis didesnės EBITDA veiksnys yra sumažėjusios
veiklos sąnaudos.
2017 m. 9 mėn. EBITDA marža siekė 32,9 %, 2016 m. 9 mėn. –23,4 %.
Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 4.2 mln Eur ir buvo 4,3 % didesnės nei pernai
tuo pačiu laikotarpiu. Jas labiausiai įtakojo pernai ir šiemet išaugusios investicijos į LTE tinklo
vystymą ir į klientų galinę įrangą.
Grynasis pelnas per šių metų 9 mėnesių laikotarpį sudarė 0,8 mln. eurų, kai 2016 m.
palyginamuoju laikotarpiu buvo patirtas 0,5 mln. Eur nuostolis.
Per 2017 m. 9 mėn. investicijos sudarė 5,8 mln. Eur ir buvo 14,7 % mažesnės nei pernai tuo
pačiu metu. Investicijos buvo vykdomos pagal patvirtintą LTE tinklo plėtros planą, atsižvelgus į
klientų poreikius bei įvertinus investicijų atsipirkimą. Didžiausia kapitalinių investicijų dalis teko LTE
technologijos plėtrai ir Mezon klientams nuomojamos įrangos įsigijimams. Šiuo metu atliekami
Vilniaus TV bokšto kapitalinio remonto darbai nėra pabaigti, todėl investicijų ataskaitoje atsispindi tik
dalies atliktų darbų išlaidos. Kita dalis darbų ir išlaidų perkeliamos į IV ketvirtį.
Bendrovės ilgalaikis turtas per 9 šių metų mėnesius išaugo 1 mln. eurų dėl vykdytų
investicinių projektų. Per 9 šių metų mėnesius sumažėjo atsargų likutis, nes įranga buvo panaudota
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ilgalaikiam turtui sukurti. Iš pirkėjų gautinos sumos pakito nežymiai. Trumpalaikiai įsipareigojimai
(prekybos skolos) sumažėjo, nes buvo apmokėta už 2016 metų gale įsigytą turtą.
2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama
LR Susiekimo ministerijos. Visos Bendrovės 92 468 808 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29
euro, yra paprastosios ir 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo pilnai apmokėtos.
Remiantis LR Susisiekimo ministro įsakymu, bendrovės įstatinis kapitalas 2017 metais buvo
padidintas papildomu įnašu 224 360 euro, išleidžiant 773 656 paprastąsias vardines akcijas. Visos
išleistos akcijos priklauso valstybei.
Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiaujama. Bendrovė dukterinių
įmonių ir filialų neturi. Bendrovė dividendus moka vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais.

III.

PERSONALAS

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. pagal sąrašą Telecentre dirbo 334 darbuotojai, faktiškai buvo
užimta 314 etatų. Lyginant su pernai metų rugsėju, etatų sumažėjo 17 pozicijų arba 5%.
Atsižvelgiant į pasikeitusias darbo rinkos sąlygas bei naująjį Darbo kodeksą, kuris įsigaliojo
2017 m. liepos 1 d., Bendrovė III ketvirtyje vedė derybas su profesinėmis sąjungomis dėl
Kolektyvinės sutarties ir jos priedų, Vidaus darbo tvarkos taisyklių atnaujinimo. Principinis sutarimas
su profesinėmis sąjungomis yra pasiektas. 2017 m. IV ketvirtyje planuojama visuotinė darbuotojų
konferencija, kurios metu turėtų būti pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis.

IV.

REGULIAVIMO APLINKA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) 2017 metų pradžioje atliko
Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos ir
Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimus. Tyrimas apėmė laikotarpį nuo
2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.
Šių rinkos tyrimo rezultatų dokumentai buvo pateikti viešai konsultacijai. Bendrovė pateikė
pastabas dėl tyrimo rezultatų ir išreiškė nuomonę, kad RRT netinkamai ir nepakankamai įvertino
rinkos pokyčius, susijusius su infrastruktūra, paslaugų konkurencija ir pakeičiamumu mažmenos ir
didmenos rinkose ir dėl to padarė neteisingas išvadas dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ir
konkurencijos veiksmingumo, bei ex ante įpareigojimų taikymo būtinumo. Telecentro vertinimu, RRT
netinkamai apibrėžė rinką ir nepagrįstai išskyrė atskiras rinkas pagal technologijas ir transliacijų
perdavimo paslaugų teikėjus.
RRT neatsižvelgė į Bendrovės pateiktas pastabas ir rinkos tyrimo dokumentus pateikė
Europos Komisijai notifikuoti. Tyrimo dokumentai buvo notifikuoti ir 2017 m. birželio 23 d. buvo
priimti įsakymai, kuriais ir toliau Bendrovė pripažinta turinti didelę įtaką:
a) Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų,
skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos
centro, rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija;
b) Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių
teikimo paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija, t.y. DVB_T
priemonių rinkoje;
c) Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais priemonių teikimo
paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau bendrai –
rinkose) ir šiose rinkose Bendrovei taikomi atitinkami įpareigojimai kaip didelę įtaką atitinkamoje
rinkoje turinčiam ūkio subjektui.

V.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė laikosi patvirtinto plano ir ketvirtame ketvirtyje tęs investicijas į LTE tinklą
sutelkdama mėnesį į teritorinę plėtrą bei paslaugos kokybės didinimą. Pagrindinis tikslas – pateikti
klientų poreikius atitinkančias paslaugas kartu užtikrinant maksimalią investicijų grąžą.
Orientuodamasi į vartotojų poreikius, bendrovė siekia veiklos optimizavimo ir kaštų mažinimo.
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Tikimasi tolimesnio pajamų augimo iš Mezon paslaugų ir stabilių pinigų srautų iš reguliuojamų
paslaugų.

VI.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLĄ TYRIMŲ IR PLĖTROS SRITYSE
BEI SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSĮ

Bendrovė vykdo technologijų bei rinkos tyrimus ir atlieka jų vertinimus. Šių tyrimų pagrindu
formuojama įmonės technologinė bei verslo strategija, parenkamos technologijos, telekomunikacinė
įranga, formuojamos gairės paslaugų plėtrai.
Bendrovė laikosi Skaidrumo gairių nuostatų, įgyvendindama 2010 m. liepos14 d. 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.

VII.

ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau– bendrovė) akcijos nuosavybės
teise priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau–
Ministerija). Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimams. Bendrovėje yra kolegialus valdymo organas – valdyba, ją 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. 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 duomenų perdavimo paslaugas, radijo ir televizijos
siuntimo bei talpinimo paslaugas, užtikrinti ir plėsti kokybišką šių paslaugų infrastruktūrą, siekti pelno
bei didinti bendrovės pridėtinę vertę.
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.

VIII.

PAGRINDINĖS RIZIKOS RŪŠYS, NEAPIBRĖŽTUMAI

Bendrovė savo paslaugas teikia vadovaudamasi LR Elektroninių ryšių įstatymu, kuriame
įgyvendinti elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai.
Nuo 2018-05-25 bus 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. Rengiantis Reglamento taikymui Bendrovė peržiūri
vidines asmens duomenų apsaugą nustatančias tvarkas, procedūras bei atliks kitus Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos rekomenduojamus veiksmus.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris
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