PATVIRTINTA
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
Valdybos 2019 m. Sausio mėn. 25 d.

AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2018 METŲ TARPINIS PRANEŠIMAS

I.

REZULTATAI TRUMPAI

2018 metų IV ketvirtį AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras (toliau – Telecentras) uždirbo
4,9 mln. Eur pajamų. Lyginant su 2017 m. IV
ketvirčiu pagrindinės veiklos pajamos išaugo
beveik 2 %.
Per 2018 metus Telecentras uždirbo 20,1 mln.
Eur pajamų. Lyginant su 2017 metais, jos
padidėjo 1,1 %, o vertinant be vienkartinių
pajamų ir kompensacijų pajamos augo 6,4 %.
Pagrindiniai veiksniai, lėmę pajamų augimą –
Mezon
interneto
paslaugos,
elektroninė
parduotuvė bei išaugusi TV programų
retransliavimo paslaugų apimtis. Pardavimų
pokytį lėmė interneto klientų bazės augimas 2,2
%.
Naujas 4G LTE
tinklas vis labiau
išnaudojamas – per pastaruosius 12 mėnesių
klientų skaičius šiame tinkle padidėjo 11 %. RRT
duomenimis, ketvirtadalis visų mobilių duomenų
kiekio Lietuvoje persiunčiamas Telecentro LTE
4G tinklu, o klientai, naudodamiesi neribotų
duomenų planais, vidutiniškai kiekvienas
persiunčia po 97 GB per mėnesį.
12 mėn. Telecentro veiklos EBITDA siekė
6,2 mln. Eur ir lyginant su 2017 metais, padidėjo
10 %. EBITDA marža siekė 31,1 %.
Per 2018 m. bendrovė uždirbo 933 tūkst. Eur
grynojo pelno, arba 5,6 karto daugiau negu pernai
tuo pačiu laikotarpiu.

PAGRINDINIAI 2018 M. IV KETVIRČIO
ĮVYKIAI
Spalio 11-12 d. įmonės kibernetinės saugos ir
IT specialistai dalyvavo Krašto apsaugos
ministerijos ir Nacionalinio kibernetinio saugumo
centro organizuotose pratybose "Kibernetinis
skydas 2018", skirtoms apginti ypatingos svarbos
informacinę infrastruktūrą (Telecentras valdo
televizijos siuntimo tinklą) ir valstybės
informacinius išteklius.
IV ketvirtį Bendrovė pradėjo interneto Mezon
per šviesolaidžio prieigą paslaugos pardavimus.
Lapkričio mėnesį bendrovė pradėjo HBBTV
(HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV)
funkcionalumo sukūrimo ir įdiegimo antžeminės
televizijos tinkluose projektą. Hibridinė TV
išplės dabartinės antžeminės televizijos (DVBT)
paslaugos galimybes ir leis vartotojams TV
programas ir kitą vaizdo turinį priimti ir per eterį,
ir per interneto tinklą.
Laimėjus
Lietuvos
hidrometerologijos
tarnybos skelbtą konkursą, lapkričio 21 d.
pabaigtas 22 šios tarnybos taškų sujungimo į
vieningą duomenų perdavimą tinklą projektas.
Lapkričio
30 d. Berlyne
vykusioje
konferencijoje NextTV Series 2018 Technologijų
dep. vadovas Rolandas Ryliškis pristatė
Telecentro plėtojamą išmaniosios televizijos per
bevielį plačiajuostį internetą (IPTV per LTE)
sprendimą.
Gruodžio 21 d. Telecentro valdybos posėdyje
pritarta atnaujintoms Paramos valdymo
taisyklėms. Taisyklės nustato, kad įmonė gali
teikti paramą tik jeigu veikia pelningai, jose taip
pat nustatyti maksimaliai teiktinos paramos
dydžiai (iki 3 proc. grynojo metinio pelno, bet ne
daugiau kaip 50 tūkst. eurų per metus, bei iki 30
tūkst. eurų vienam paramos gavėjui per metus).
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II.

TELECENTRO FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI

Rodikliai

2017 m.
12 mėnesių

Prelim.
2018m.
12 mėnesių

Pokytis
%

Pagrindinės veiklos pajamos

19 854

20 080

1,1

Sąnaudos (be amortizacijos ir nusidėvėjimo)

14 572

14 240

-2,3

396

405

2,2

5 679

6 245

10

28,6%

31,1%

5 545

5 360

-3,3

134

885

560,8

86

27

-68,1

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

220

912

315,1

Grynasis pelnas

141

933

562,3

19 086

20 315

6,4

5 969

6 233

4,4

31,3%

30,7%

547

1 250

Tūkstančiais Eurų

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
EBITDA
EBITDA marža, %
Amortizacija ir nusidėvėjimas, ilgalaikio turto
vertės sumažėjimo sąnaudos
Veiklos pelnas (EBIT)
Finansinės veiklos rezultatas

Pajamos be vienkartinių pajamų
EBITDA be vienkartinių
EBITDA marža be vienkartinių, %
Grynasis pelnas be vienkartinių

129

Investicijos (tūkst. Eur)

7 233

4 905

-32,2

Interneto klientų skaičius

93 065

95 090

2,2

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

323

295

-8,7

Darbuotojų skaičius (etatų suma) laikotarpio gale

299

289

-3,5

Pajamos. 2018 metų pagrindinės veiklos
pajamos siekė 20,1 mln Eur ir lyginant su 2017
metais, padidėjo 1%. Tačiau jeigu vertintume
be vienkartinių įvykių, kurie nesusiję su tęstine
veikla (2017 metais buvo apskaityta 768 tūkst.
Eur vienkartinės pajamos, o 2018 m. pajamų
korekcija 235 tūkst. Eur dėl reguliavimo ir
pasibaigusio teisminio ginčo), pagrindinės
veiklos pajamos padidėjo 6,4 %.
Telecentro pajamas 2018 m. augino Mezon
interneto paslaugos, elektroninė parduotuvė bei
padidėjusios
TV
kanalų
retransliavimo
paslaugos. Pajamos iš Mezon paslaugų padidėjo
6,5% dėl augusio klientų skaičiaus. Bendras
klientų skaičius išaugo 2,2%, o klientų,
pajungtų per LTE 4G technologiją, padaugėjo
11%. Senos technologijos WIMAX tinklas
buvo uždarytas liepos mėnesį, o klientai
perkelti į LTE. Klientų skaičius WiFi tinkle
sumažėjo 6,8%.

2017 metais startavusi IPTV paslauga yra
populiari tarp Mezon vartotojų. IPTV paslaugos
klientų skaičius per 2018 metus išaugo 2,4 karto
ir metų gale pasiekė 6,5 tūkst.
Pajamos iš radijo ir televizijos programų
siuntimo ir perdavimo paslaugų išaugo 9.6%.
Augimą lėmė sėkmingai įgyvendinti projektai:
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“).
Prieigos nuomos paslaugų sumažėjo 18%, nes
klientai sumažino perkamų paslaugų apimtis.
Gerus
pardavimo
rezultatus
toliau
demonstruoja netelekomunikacinių paslaugų
padalinys – Vilniaus TV bokštas ir jame
įsikūrusi kavinė-baras „Paukščių takas“. 2018
metais Vilniaus TV bokšte apsilankė
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8,4tūkstančio lankytojų daugiau, negu 2017
metais. Tai, kartu su teikiamomis maitinimo
paslaugomis, leido padidinti pajamas 15,8 %.
Bendrovė nuo birželio pradėjo teikti ekskursijų
paslaugą. Ši paslauga, kuria 2018 m.
pasinaudojo virš 1,3 tūkst. klientų, sugeneravo
11,4 tūkst. Eur papildomų pajamų.
2018 pabaigoje Telecentras pradėjo
daiktų interneto (IoT – Internet of Things)
paslaugos testus. Testuojama daiktų interneto
technologija
skirta
efektyviai
sujungti
įrenginius, tokius kaip komunalinių paslaugų
skaitikliai,
parkavimo
davikliai,
oro
temperatūros ar taršos matuokliai, apšvietimo,
šiukšlių konteinerių užpildymo, lokacijos ir kt.
Sąnaudos. Bendrovės veiklos sąnaudos
(be nusidėvėjimo ir amortizacijos bei ilgalaikio
turto vertės sumažėjimo sąnaudų) per 2018 m.
sudarė 14,2 mln. Eur ir sumažėjo 2,3 %,
lyginant su 2017 metais (14,6 mln. Eur).
Didžiausią įtaką turėjo tai, kad sumažėjo turto
nurašymo sąnaudos, nes 2017 m. buvo
apskaitytas vienkartinis atidėjinys dėl WIMAX
išjungimo (1 mln Eur). Vertinant sąnaudas be
vienkartinių išlaidų apskaitytų 2017 ir 2018
metais (2018 m apskaitytas vienkartinis
sąnaudų sumažėjimas išsprendus ginčą dėl
telekomunikacinių resursų įsigijimo -264 tūkst.
Eur), Bendrovės sąnaudos padidėjo 7,2 %.
Labiausiai padidėjo prekių/paslaugų savikaina,
kuri tiesiogiai susijusi su LTE 4G tinklo plėtra
ir pardavimų augimu (el. parduotuvė) bei
projektų verslo klientams diegimu. Per 12
mėnesių bendrovė daugiau išleido paslaugų
reklamai, tinklo resursų įsigijimui, IT
aptarnavimui, padidino atidėjinius blogoms
skoloms.
Bendrovei pavyko išvengti reikšmingo
personalo sąnaudų augimo dėl atlyginimų
padidinimo, nes efektyvindama procesus įmonė
keitė organizacinę struktūrą 2017 ir 2018 metais
bei dalį funkcijų perdavė išorės partneriams.
Tai leido 5 % sumažinti telekomunikacijų
srityje dirbančių darbuotojų skaičių ir gauti
kokybiškesnes elektros ūkio priežiūros, darbų
saugos paslaugas iš išorės. „Paukščių take“
dirbančių darbuotojų skaičius padidėjo, tokiu
būdu buvo užtikrinta šios verslo srities pajamų
ir pelno augimas.
Bendrovės kitas veiklos pajamas ir
sąnaudas įtakoja nekilnojamo turto pardavimai,
todėl rodikliai svyruoja priklausomai nuo
parduotų objektų kiekio ir rezultatų.
EBITDA. 2018 metų EBITDA (pelnas
prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir

amortizaciją bei ilgalaikio turto vertės
sumažėjimą) siekė 6,2 mln. Eur ir, lyginant su
2017 metais, padidėjo 10 %. EBITDA marža
pasiekė 31,1 % (2017 m. buvo 28,6 %).
Vertinant be vienkartinių pajamų ir sąnaudų,
EBITDA išaugo 4,4 %.
Amortizacijos
ir
nusidėvėjimo
sąnaudos sudarė 5,1 mln Eur ir buvo 7,5 %
mažesnės negu 2017 metais. Tam didžiausią
įtaką darė sumažėjusios investicijos, WIMAX
technologijos tinklo išjungimas, taip pat
nenaudojamo nekilnojamo turto pardavimai.
Bendrovė 2018 metais apskaitė ilgalaikio turto
vertės sumažėjimą 229 tūkst. Eur.
Grynasis pelnas 2018 metais pakilo iki
933 tūkst. Eur (2017 m. – 141 tūkst. Eur).
Skaičiuojant be vienkartinių pajamų ir sąnaudų,
grynasis pelnas išaugo nuo 0,5 mln Eur 2017
metais iki 1,3 mln Eur 2018m.
Bendrovės ilgalaikis turtas per 2018 m.
sumažėjo 1,3 mln. Eur dėl nusidėvėjimo ir
mažesnio investicijų lygio. Taip pat buvo
parduota dalis nenaudojamo nekilnojamo turto.
VI. REZULTATŲ ATITIKIMAS
PLANUI
Pagrindinės veiklos pajamos buvo didesnės
negu planuota 1,7% (+2,9% skaičiuojant be
vienkartinių) dėl didesnių interneto pajamų,
geresnių IPTV pardavimų, ir ypač sėkmingos
„Paukščių tako“ restorano veiklos. Įgyvendinti
eterinės televizijos projektai – lenkiškų kanalų
retransliavimo Pietryčių Lietuvoje ir “Current
Time” („Nastojaščeje Vremia“) retransliavimo
nacionaliniu mastu – taip pat prisidėjo prie
didesnių pajamų. Nors pagrindinės veiklos
sąnaudos viršijo planą, tačiau bendrovė pasiekė
ir viršijo suplanuotą grynąjį pelną. Bendrovė
sutaupė 18 % investicijoms skirtų lėšų iš esmės
dėl mažesnio negu planuota poreikio klientų
galinei įrangai, taip pat mažiau buvo investuota
į vidines IT sistemas.

VII. SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS
INICIATYVOS
2018 m. IV ketvirtį Telecentras aktyviai
dalyvavo šiose socialinėse ir aplinkosaugos
iniciatyvose:
- Lapkričio 11 d. suorganizuotos labdaringos
"Kolegų pyragų dienos" pajamos – 231.20 Eur
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– atiteko gyvūnų globos namams "Vyšnių
sodas";
- Lapkričio 29 d. Telecentro Vilniaus
centrinėje būstinėje organizuotoje Kraujo
donorystės akcijoje kas dešimtas Vilniuje
dirbantis Telecentro darbuotojas panoro duoti
kraujo. Iš viso akcijoje sudalyvavo 21
darbuotojas.
- Gruodžio 21 d. Bendrovė sudarė metinę
elektros tiekimo sutartį, pagal kurią 2019 m.
pirks žalią elektros energiją, kuri yra gaminama
iš atsinaujinančių energetinių šaltinių. Apie 2/3
visos Telecentro suvartojamos energijos yra
žalia.
VIII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Valdyba patvirtino 2019 m. biudžetą ir
Strategijos planą. Bendrovė tikisi tolesnio
pajamų augimo 2019 metais dėl interneto ir
IPTV klientų skaičiaus augimo. Tačiau
didėjančios personalo sąnaudos dėl rinkos
spaudimo didinti atlyginimus ir ypač
pabrangusi elektra turės neigiamos įtakos
bendrovės pelningumui.
Investicijos į LTE ir WiFi tinklus bus
tęsiamos, pagrindinį dėmesį skiriant tinklo
talpos didinimui bei paslaugų kokybės
gerinimui. Bendrovė planuoja 2019 metais
vartotojams pasiūlyti naujas nemokamos
hibridinės televizijos (HbbTV) ir daiktų
interneto paslaugas. Taip pat numatoma
investuoti į vidinių IT sistemų atnaujinimą bei
paslaugų plėtrą Vilniaus TV bokšte.
IX.

ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
visos akcijos nuosavybės teise priklauso
valstybei,
kuriai
atstovauja
Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija (toliau–
Ministerija). 2018 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. Valdybą

Generalinis direktorius

sudaro 4 nariai (iki 2018-11-14 d. buvo 5), 3 iš
jų yra nepriklausomi. 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. 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 INFORMACIJA

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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