PATVIRTINTA
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
Valdybos 2018 m. Spalio mėn. 24 d.
nutarimu Nr. ...

AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2018 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIS PRANEŠIMAS

I.

REZULTATAI TRUMPAI

2018 metų III ketvirtį AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro (toliau – Telecentro)
pagrindinės veiklos pajamos toliau augo.
Lyginant su II ketvirčiu, pajamos padidėjo 3,5%,
o su 2017 m. III ketvirčiu +7,6%.
9 mėnesių pajamų augimas (vertinant be
vienkartinių pajamų 2017 metais) buvo 6,8%.
Pagrindiniai veiksniai, lėmę pajamų augimą – tai
duomenų perdavimo paslaugos, elektroninė
parduotuvė ir sėkmingai įgyvendinti du nauji TV
projektai: nuo gegužės Pietryčių Lietuvoje
pradėti retransliuoti 5 lenkiški TV kanalai ir –
nuo rugsėjo – pradėtas retransliuoti TV kanalas
„Current Time“.
Bendrovė toliau investavo į Mezon paslaugų
kokybę ir baigė klientų migravimą į naujos
technologijos LTE 4G tinklą. WIMAX
technologijos tinklas buvo išjungtas liepos mėn.
Interneto klientų skaičius išaugo 3,8% per
praėjusius 12 mėnesių, kartu augo ir klientų
naudojamas duomenų kiekis. RRT duomenimis,
ketvirtadalis visų duomenų kiekio Lietuvoje
persiunčiamas Telecentro LTE 4G tinklu.

PAGRINDINIAI 2018 M. III KETVIRČIO
ĮVYKIAI
Liepos mėn., pabaigus vartotojų migravimą į
LTE 4G technologijos tinklą , išjungtas WIMAX
tinklas.
Rugpjūčio 23 dieną pradėtas Mezon paslaugų
per šviesolaidžio prieigą pardavimas. Startavo
reklaminė
kampanija
žiniasklaidoje
ir
socialiniuose tinkluose.
Rugsėjo 1 dieną pradėtas retransliuoti
informacinis
kanalas
„Current
Time“
(„Nastojaščeje Vremia“) rusų kalba. Rugsėjo 14
d. įvyko oficiali kanalo inauguracija, kurioje
dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius, JAV ambasadorė Lietuvoje
Anne Hall, TV kanalo „Current Time“ direktorė
Daisy Sindelar.
Nuo rugsėjo įsigaliojo įmonės darbuotojų itin
palankiai sutiktas draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų ir traumų darbe. Draudimas taip pat
galioja pakeliui į darbą ir namo.

9 mėn. Telecentro veiklos EBITDA (be
vienkartinių pajamų ir sąnaudų) augo 17,5 %, o
marža pasiekė 32,3 % lygį.
Per 2018m. 9 mėn. bendrovė uždirbo 977
tūkst. Eur grynojo pelno, arba 22,6% daugiau
negu pernai tuo pačiu laikotarpiu.
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II.

TELECENTRO FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI

Rodikliai
Tūkstančiais Eurų

2017 m.
9 mėnesiai

2018 m.
9 mėnesiai

Pokytis
%

Pagrindinės veiklos pajamos*

15 020

15 155

0,9

Sąnaudos (be amortizacijos ir nusidėvėjimo)

10 195

10 622

4,6

121

341

181

4 947

4 833

-2,3

32,9

31,9

4 157

3 919

-5,7

789

914

15,8

67

92

37,4

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

857

1 006

17,5

Grynasis pelnas

797

977

22,6

14 251

15 215

6,8

4 178

4 910

17,5

EBITDA marža be vienkartinių, %

29,3

32,3

Grynasis pelnas be vienkartinių

143

1 044

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

Pajamos be vienkartinių pajamų
EBITDA be vienkartinių

628

Investicijos (tūkst. Eur)

5 795

2 507

-56,7

Interneto klientų skaičius

90 960

94 414

3,8

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

324

288

-11,1

Darbuotojų skaičius (etatų suma) laikotarpio gale

313

284

-9,2

*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. 9 mėnesių pagrindinės
veiklos pajamos siekė 15,2 mln Eur ir lyginant
su 2017 m. analogišku laikotarpiu, padidėjo
0,9%, jeigu 2017 m. pajamas vertintume kartu
su apskaitytomis 768 tūkst. Eur vienkartinėmis
pajamomis iš Telia Lietuva AB, o 2018 m. – su
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 šias vienkartines
pajamas ir kompensacijas, tęstinės veiklos
pardavimai per 2018 m. 9 mėn., lyginant su
analogišku 2017 m. laikotarpiu, išaugo 6,8 %.
Telecentro pajamas 2018 m. augino Mezon
paslaugos ir elektroninė parduotuvė bei nuo
gegužės mėn. padidėjusios TV kanalų
retransliavimo paslaugos. Pajamos iš Mezon
paslaugų padidėjo 7,2 %. Pardavimų pokytį
lėmė klientų bazės augimas 3,8 %. Naujas LTE

4G
technologijos
tinklas
vis
labiau
išnaudojamas – per paskutinius 12 mėnesių
klientų skaičius šiame tinkle padidėjo 22 %.
Pajamos iš radijo ir televizijos programų
siuntimo ir prieigos nuomos paslaugų sumažėjo
2,8 %. Pagrindinė to priežastis – klientai
sumažino perkamų paslaugų apimtis. Kita
vertus, pajamų kritimą gerokai sušvelnino
sėkmingos bendrovės pastangos pritraukti naujų
klientų ir efektyviai panaudoti turimą
infrastruktūrą. 2018 m. gegužės mėnesį pradėti
retransliuoti 5 Lenkijos TV programas Pietryčių
Lietuvos gyventojams ir nuo rugsėjo mėnesio
retransliuojamas TV informacinis kanalas
„Current Time“ („Nastojaščeje Vremia“).
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Gerus
pardavimo
rezultatus
toliau
demonstruoja netelekomunikacinių paslaugų
padalinys – Vilniaus TV bokštas ir jame
įsikūrusi kavinė-baras „Paukščių takas“. 2018
m. gegužės-rugsėjo mėnesiais 8,3 tūkstančio
lankytojų apsilankė Vilniaus TV bokšte
daugiau, negu tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.
Tai, kartu su teikiamomis maitinimo
paslaugomis, leido padidinti pajamas 17,2 %.
Bendrovė nuo birželio pradėjo teikti ekskursijų
paslaugą. Ši paslauga, kuria jau pasinaudojo
virš 1,3 tūkst. klientų, sugeneravo „Paukščių
takui“ 11,4 tūkst. Eur papildomų pajamų.
Sąnaudos. Bendrovės veiklos sąnaudos
(be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2018 m.
9 mėnesius sudarė 10,6 mln. Eur ir padidėjo
4,6 %, lyginant su 2017 m. 9 mėn. (10,2 mln.
Eur). Labiausiai padidėjo prekių/paslaugų
savikaina, kuri tiesiogiai susijusi su LTE 4G
tinklo plėtra ir pardavimų augimu (el.
parduotuvė) bei projektų verslo klientams
diegimu. Per 9 mėnesius bendrovė daugiau
išleido paslaugų 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 9,2 % sumažinti
darbuotojų skaičių, ir gauti kokybiškesnes
elektros ūkio priežiūros, darbų saugos
paslaugos iš išorės.
Bendrovės kitas veiklos pajamas ir
sąnaudas įtakoja nekilnojamo turto pardavimai,
todėl jos svyruoja priklausomai nuo parduotų
objektų kiekio ir rezultatų.
EBITDA. 2018 m. 9 mėnesių EBITDA
(pelnas
prieš
palūkanas,
mokesčius,
nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 4,8 mln. Eur
ir, lyginant su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu,
sumažėjo 2,3 %. Vertinant be vienkartinių
pajamų ir sąnaudų, EBITDA išaugo 17,5 %, o
EBITDA marža pasiekė 32,3 % (2017 m. buvo
29,3 %). 2018 m. III ketvirčio EBITDA marža
siekė 31,9 %.
Amortizacijos
ir
nusidėvėjimo
sąnaudos sudarė 3,9 mln Eur ir buvo 5,7 %
mažesnės negu per 2017 m. 9 mėn. Tam
didžiausią įtaką darė sumažėjusios investicijos,
WIMAX technologijos tinklo išjungimas, taip
pat nenaudojamo nekilnojamo turto pardavimai.
Grynasis pelnas per 2018 m. 9 mėn.
pakilo iki 977 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėn. – 797
tūkst. Eur). Skaičiuojant be vienkartinių pajamų

ir sąnaudų, 9 mėnesių grynasis pelnas išaugo
nuo 143 tūkstančių eurų iki 1 044 tūkstančių.
Bendrovės ilgalaikis turtas per 9 mėn.
sumažėjo 1,7 mln. Eur dėl nusidėvėjimo ir
mažesnio investicijų lygio. Taip pat buvo
parduota dalis nenaudojamo nekilnojamo turto.
2018 m. 9 mėn. investicijos siekė 2,5
mln. Eur. Lyginant su 2017 m. 9 mėnesiais,
šiais metais buvo investuota 57 % mažiau.
Didžiąją dalį sudarė investicijos į LTE tinklo
talpos didinimą ir MEZON klientams
nuomojamos įrangos įsigijimus.

VI.

REZULTATŲ ATITIKIMAS
PLANUI

Pagrindinės veiklos pajamos buvo didesnės
negu planuota dėl didesnių interneto pajamų,
geresnių
IPTV
pardavimų,
sėkmingos
„Paukščių tako“ restorano veiklos bei
įgyvendinto lenkiškų kanalų retransliavimo
Pietryčių Lietuvoje projekto. Bendrovės
sąnaudos viršijo planą dėl didesnių personalo
išlaidų. Bendrovė pasiekė suplanuotą EBITDA
lygį, o grynasis pelnas viršijo planą. Bendrovės
investicijos per 9 mėn. buvo mažesnės nei
patvirtinta biudžete 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:
- gerinant darbuotojų darbo sąlygas nuo rugsėjo
1 d. įsigaliojo darbuotojų draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe, pakeliui
į darbą ir pakeliui iš darbo į namus.;
- Bendrovė suteikė galimybę liepos 22 ir
rugsėjo 23 dienomis judėjimo negalią
turintiems žmonėms pakilti į bokšto viršuje
esančią apžvalgos aikštelę. Šiomis dienomis
Telecentras organizavo budintį personalą, kuris
pasirengusį žmonių su judėjimo negalia
evakuacijai nešimo būdu, jeigu kiltų ekstremali
situacija.
.
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VIII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Bendrovė
tikisi
pasiekti
valdybos
patvirtintus metinius pajamų ir pelno tikslus.
Investicijos į LTE ir Wifi tinklus bus tęsiamos,
pagrindinį dėmesį skiriant tinklo talpos
didinimui bei paslaugos kokybės gerinimui.
Taip pat numatyta investuoti į IT sistemas.
Ketvirtame ketvirtyje tikimasi spartesnio
Mezon interneto vartotojų skaičiaus augimo.

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. 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. 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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