PATVIRTINTA
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
Valdybos 2018 m. Balandžio mėn. 20 d.
nutarimu Nr. ...

AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINIS PRANEŠIMAS
I.

REZULTATAI TRUMPAI

2018 metų I ketvirtį AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentro) pagrindinės
veiklos pajamos toliau augo, o EBITDA marža siekė 32 % lygį.
Telecentrui nuosekliai laikantis strategijos teikti klientams neribojamų duomenų interneto ryšį,
interneto klientų bazė ir paslaugų skaičius per metus išaugo 6,9 %, o pajamos iš šių paslaugų teikimo
padidėjo 8,8 %.
Siekdama suefektyvinti veiklą, bendrovė nuo sausio 1 d. įdiegė naują organizacinę struktūrą,
peržiūrėjo procesus, atsisakė besidubliuojančių funkcijų ir atnaujino padalinių vadovų komandą. Ši
pertvarka leido sumažinti personalo sąnaudas 4,8 %, lyginant su 2017 metais, kita vertus bendrosios
Telecentro veiklos sąnaudos padidėjo 3,6 % – daugiausiai dėl išaugusių su pardavimais ir tinklo plėtra
susijusių išlaidų.
2018m. I ketvirtį bendrovė uždirbo 214 tūkst. Eur grynojo pelno. Bendrovė I ketvirtį toliau
investavo į tinklo talpą ir kokybę bei klientų patirties gerinimą.

II.

PAGRINDINIAI 2018 M. I KETVIRČIO ĮVYKIAI



Siekiant didesnio veiklos efektyvumo, nuo sausio 1 d. įdiegta nauja įmonės organizacinė
struktūra, pertvarkyti Technologijų ir Komercijos departamentai, nuo vasario 1 d. paskirti nauji
šių departamentų padalinių vadovai, suformuotos specialistų komandos.



Telecentrui aktyviai ruošiantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (ES) Nr. 2016/679 taikymui, paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas,
sukurti ir atnaujinti vidiniai procesiniai dokumentai ir tvarkos.



Kovo 16 d. pabaigtas įgyvendinti didelis Lietuvos miškų urėdijų sujungimo į vieningą duomenų
perdavimo tinklą projektas. Iš viso į tinklą sujungti 444 taškai, projektas įvykdytas per 90 dienų.



Vasario 15-16 ir kovo 11 dienomis Telecentras Vilniaus TV bokšte iškėlė didžiausio ploto (540
kv. m.) tautinę trispalvę vėliavą. Vasario 15 dieną įvykusioje iškilmingoje vėliavos pakėlimo
ceremonijoje dalyvavo šalies ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.



Kovo 6 d. Telecentre lankėsi LR susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Vizituojančiam
ministrui buvo pristatyta įmonės veikla bei jos rezultatai, aprodytas duomenų centras,
pristatytos jo plėtros galimybės, taip pat siųstuvų salė bei tinklo valdymo centras.

.
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III.

TELECENTRO FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI

Rodikliai
Tūkstančiais Eur

2017 m. I ketv.

2018 m. I ketv.

Pokytis
%

Pagrindinės veiklos pajamos*

5 378

4 869

-9,5

Pajamos be vienkartinių pajamų 2017m.

4 610

4 869

5,6

Sąnaudos (be amortizacijos ir nusidėvėjimo)

3 402

3 524

3,6

35

204

472

2 012

1 548

-23,0

37,4

31,8

1 403

1 356

-3,3

609

192

68,4

17

27

56,8

Pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą

626

219

-65,0

Grynasis pelnas

638

214

-66,4

1 243

1 548

24,6

27,0

31,8

2017 m. I ketv.

2018 m. I ketv.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
EBITDA
EBITDA marža, %
Amortizacija ir nusidėvėjimas
Veiklos pelnas (EBIT)
Finansinės veiklos rezultatas *

EBITDA be vienkartinių pajamų ir sąnaudų
EBITDA marža be vienkartinių, %

Rodikliai

Pokytis
%

Investicijos (tūkst. Eur)

1 501

556

-63,0

Interneto klientų skaičius

87 980

94 007

6,9

325

293

-9,8

Darbuotojų skaičius (etatų suma)

*Pastaba: 2017m. 9 mėnesį buvo reklasifikuota dalis pajamų: 768,5 tūkst. Eur iš finansinės veiklos
pajamų į pagrindinės veiklos pajamas, todėl ruošiant palyginamuosius duomenis už 2017 m. I ketv.
pateikiami pakoreguoti duomenys.
Pajamos. 2018 m. I ketvirčio pagrindinės veiklos pajamos siekė 4,9 mln Eur, lyginant su 2017
metų duomenimis (įskaitant vienkartines pajamas iš „Telia Lietuva AB“ 768 tūkst. Eur ), pajamos
sumažėjo 9,5 %. Atmetus vienkartines kompensacijas, tęstinės veiklos pajamos išaugo 5,6 %.
Pagrindinis pajamų augimo faktorius yra Mezon paslaugos ir elektroninė parduotuvė. Pajamos iš
interneto paslaugų padidėjo 8,8 %, atspindėdamos klientų bazės augimą 6,9 %. Pardavimų augimą
lėmė atliktos investicijos į LTE 4G tinklo plėtrą. Klientų didėjimui turėjo įtakos tiek naujų klientų
pritraukimas, tiek jų perkėlimas iš WiFi ir WiMax technologijomis teikiamų paslaugų.
Pajamos iš radijo ir televizijos/radijo perdavimo, siuntimo ir prieigos paslaugų sumažėjo 6,3 %
klientams sumažinus perkamų paslaugų apimtis.
Gerus pardavimo rezultatus toliau demonstruoja netelekomunikacinių paslaugų padalinys –
Vilniaus TV bokštas ir jame įsikūrusi kavinė-baras „Paukščių takas“. Per 3 mėnesius iš ekskursijų į
TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų uždirbta 13,6 % daugiau negu 2017 metais.
Sąnaudos. Bendrovės veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2018 m. I ketvirtį
sudarė 3,5 mln. Eur ir padidėjo 3,6 % palyginus su 2017 m. I ketvirčiu (3,4 mln. Eur). Sąnaudų
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augimui turėjo įtakos LTE tinklo plėtra: augant investicijoms, didėjant klientų bazei atitinkamai
daugiau lėšų skirta jų aptarnavimui, paslaugų kokybės gerinimui.
Darbuotojų skaičiaus sumažinimas 9,8 % per metus leido ne tik padidinti vidutinį darbo
užmokestį bet ir sutaupyti personalo sąnaudas 4,8 %.
Didžiausia dalimi padidėjo prekių/paslaugų savikaina, kuri tiesiogiai susijusi su tinklo plėtra ir
pardavimų augimu (el. parduotuvė) bei projektų klientams diegimu. Šių metų I ketvirtį bendrovė
daugiau išleido reklamai ir padidino atidėjimus blogoms skoloms. Bendrovei sumažinus darbuotojų
skaičių, perkamos kokybiškesnės automobilių, elektros ūkio priežiūros, darbų saugos paslaugos iš
išorės todėl šios sąnaudos taip pat išaugo.
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.
EBITDA. 2018 m. I ketvirčio EBITDA (pelnas prieš palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją)
siekė 1,5 mln. Eur ir palyginti su 2017 m. lyginamuoju laikotarpiu (2,0 mln. Eur) sumažėjo 23,0 %.
Tačiau 2017 m. I ketvirčio EBITDA apima vienkartines pajamas - kompensaciją, gautą iš „Telia
Lietuva“ AB. Vertinant be vienkartinių pajamų EBITDA išaugo 24,6 %, o EBITDA marža pasiekė
31,8% (2017 m. buvo 27 %).
Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 1,4 mln Eur ir buvo 3,3 % mažesnės negu
2017 metais dėl sumažėjusių investicijų.
Grynasis pelnas 2018 m. I ketvirtį sudarė 214 tūkst. Eur (2017 m. 3 mėnesių 638 tūkst. Eur).
Bendrovės ilgalaikis turtas per 3 mėnesius sumažėjo 0,7 mln. Eur dėl nusidėvėjimo ir
mažesnio investicijų lygio. Taip pat buvo parduota dalis nenaudojamo nekilnojamo turto. 2018 m. I
ketvirtį investicijos siekė 0,6 mln. Eur. Lyginant su 2017 m. I ketvirčiu, šiais metais buvo investuota
60 % mažiau. Didžiąją dalį sudarė investicijos į LTE tinklą ir MEZON klientams nuomojamą įrangą.

VI.

REZULTATŲ ATITIKIMAS PLANUI

Interneto klientų skaičius atitiko planą, nežiūrint į smarkiai padidėjusį konkurencinį spaudimą
namų interneto per bevielę prieigą segmente. Pagrindinės veiklos pajamos buvo didesnės negu
planuota dėl didesnių interneto pajamų. Bendrovės sąnaudos atitiko planą ir tai leido pasiekti 11 %
didesnį EBITDA lygį nei planuota. Bendrovės investicijos I ketvirtyje atsiliko nuo plano dėl
vėluojančio tinklo įrangos pristatymo.

VII.

SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS

2018 m. sausio pirmoje pusėje įmonė tradiciškai aktyviai dalyvavo Sausio 13-osios atminties
ir pagarbos renginiuose, teikė paramą jų organizatoriams finansais, darbinėmis priemonėmis, elektros
energija, darbuotojų darbu.

VIII.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė valdyba patvirtino strateginį planą ir biudžetą 2018 metams. Telecentras tęs
investicijas į LTE tinklą, pagrindinį dėmesį skirdamas tinklo talpos didinimui bei paslaugos kokybės
gerinimui. Pagrindinis tikslas – pateikti klientų poreikius atitinkančias paslaugas, kartu užtikrinant
maksimalią investicijų grąžą. Orientuodamasi į vartotojų poreikius ir klientų patirties gerinimą,
bendrovė kartu siekia veiklos optimizavimo ir kaštų mažinimo. Tikimasi tolesnio pajamų augimo iš
MEZON paslaugų ir stabilių pinigų srautų iš reguliuojamų paslaugų. Bendrovė tikisi pasiekti valdybos
patvirtintus metinius finansinius tikslus.
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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). 2017 m. gruodžio 31 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.

KITA INFO
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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