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

Rodikliai
Tūkstančiais Eur

2017 m. I
pusmetis

2018 m. I
pusmetis

Pokytis
%

10 160

9 924

-2,3

6 774

7 022

3,7

53

260

394

3 439

3 162

-8,1

33,8

31,9

2 775

2 690

-3,1

664

472

-28,9

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

28,4

32,4

66

593

Pagrindinės veiklos pajamos*
Sąnaudos (be amortizacijos ir nusidėvėjimo)
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
EBITDA
EBITDA marža, %
Amortizacija ir nusidėvėjimas
Veiklos pelnas (EBIT)
Finansinės veiklos rezultatas *

EBITDA marža be vienkartinių, %
Grynasis pelnas be vienkartinių

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

*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
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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.

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.

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.
3

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.

Generalinis direktorius

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.

Remigijus Šeris
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