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20 12 m. d. BALANSAS

Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo žyma)

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

gruodžio mėn. 31

2013 m. vasario mėn. 1 d. 1

34837204

TURTAS Pastabos 
Nr.

Finansiniai                
metai

2012.01.01-2012.12.31 litais
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

I. NEMATERIALUSIS TURTAS B-A.I. 86133

Praėję finansiniai 
metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 32972714
107943

I.1. Programinė įranga 86133
II. MATERIALUSIS TURTAS B-A.II. 32886581

107943

33894384
II.1. Pastatai ir statiniai 85982

34729261

374307
II.3. Transporto priemonės 37009

238912
II.2. Mašinos ir įrengimai 30790356

II.5. Nebaigta statyba 1488106

142493
II.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 485128

79165
0III. FINANSINIS TURTAS 0

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0
6026740

0

231715

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

671332

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 6182292

I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai B-B.I.1.1. 110551

268584

I.1. Atsargos B-B.I.1. 110551
231715
36869
726057

I.2. Išankstiniai apmokėjimai B-B.I.2. 560781

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas B-B.II.1. 405452
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS B-B.II. 445228

4100000
II.2. Kitos gautinos sumos B-B.II.2. 39776

616350

4100000
III.1. Trumpalaikės investicijos B-B.III.1. 2054806

109707
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 4654806

932099
III.2. Terminuoti indėliai B-B.III.2. 2600000

40863944TURTO, IŠ VISO: 39155006
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI B-B.IV. 410926

PATVIRTINTA
2013 m. balandžio mėn. 30 d.
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1
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20 12 m. d. NUOSAVO KAPITALO POKY ČIŲ ATASKAITA

Nr.

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
2013 m. balandžio mėn. 30 d.
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1

gruodžio mėn. 31

2013 m. vasario mėn. 1 d. 4
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo žyma)

2012.01.01-2012.12.31 litais
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Nepa- 
skirstytasis 

pelnas  
(nuostoliai)

Apmokėtas  
įstatinis   
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos akcijos 
(-)

Iš viso
ilgalaikio 

materialiojo 
turto

finansinio 
turto

privaloma- sis
savoms 
akcijoms 
įsigyti

Investici-
joms

Darbuotojams, 
paramai, soc. 

reikmėms

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai)

Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 
pabaigoje

17881800 445272 103912 1356679 19787663

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas

0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 
finansinių metų pabaigoje

17881800 0 0 0 0 445272 0 0 103912 1356679 19787663

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

0

6. Finansinio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

0

7. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas)

0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

0
7
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AKCIN Ė BENDROVĖ „SMILTYN ĖS PERKĖLA“ 

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03 

 

PATVIRTINTA 
2013 m. balandžio mėn. 30 d. 
akcininkų susirinkimo protokolu 
Nr. 1 
(Tvirtinimo žyma) 

 

2012 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2013 m. vasario mėn. 1 d. Nr. 5 
        (ataskaitos sudarymo data) 
 
I. BENDROJI DALIS 

I.1. Įregistravimo data 

Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ (toliau – Įmonė ar Bendrovė) buvo įregistruota 1991 m. 

gegužės mėn. 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje rejestro Nr. AB 96-8. 2004 m. gruodžio mėn. 3 d. 

perregistruota VĮ „Registrų centras“ rejestre Nr. 027156, suteikiant Bendrovei naują kodą 140285526 

(buvęs kodas 4028552), išduotas naujas Įmonės pažymėjimas. 

Perkėla įkurta 1945 m. kaip karinio upių laivyno padalinys, turėjęs vykdyti strateginę užduotį – 

garantuoti susisiekimą tarp dviejų krantų. Nepriklausomoje Lietuvoje AB „Smiltynės perkėla“, kaip 

visiškai savarankiška Įmonė, veiklą pradėjo vykdyti nuo 1991 m. Taigi, AB „Smiltynės perkėla“ –  

vienintelė Lietuvos Bendrovė, turinti daugiau nei pusės amžiaus patirtį keleivinio vidaus vandens 

transporto sferoje. 

I.2. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes 

Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, 

įsikūrusiose Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 

I.3. Bendrovės veikla 

Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per 

Kuršių marias ir su tuo susijusiu paslaugų teikimas. Bendrovė iš šios veiklos uždirba daugiausia 

pajamų, kurios sudaro apie 98 proc. visų pajamų. 

Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų 

nuoma, dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelės 

eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų nuoma, keleivių pervežimas autotraukinukais bei jų nuoma. 

Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 2 proc. visų pajamų. 
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I.4. Darbuotojų skaičius 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius Įmonėje per 2011 m. buvo – 85, o per 2012 m. – 86. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

II.1 . Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

� verslo apskaitos standartus: 1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“; 2-asis VAS „Balansas“; 3- 

asis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“; 4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“; 5-asis VAS 

„Pinigų srautų ataskaita“; 6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“; 7-asis VAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“; 8-asis VAS „Nuosavas kapitalas“; 9-asis VAS 

„Atsargos“; 10-asis VAS „Pajamos“; 11-asis VAS „Sąnaudos“; 12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“; 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“; 18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“; 19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai 

įvykiai“; 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“; 21-asis VAS „Dotacijos ir 

subsidijos“; 22-asis VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“; 23-asis VAS „Turto nuvertėjimas“; 

24-asis VAS „Pelno mokestis“; 29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“; 30-asis VAS „Susiję 

asmenys“; 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“. 

� LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

� LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

� kitus teisės aktus, nustatančius akcinių bendrovių buhalterinės apskaitos vedimo ir finansinės  

atskaitomybės sudarymo tvarką. 

II.2. Bendrovės apskaitos politika 

II.2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika 

Bendrovėje išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu (toliau – NT), jei atitinka NT 

apibrėžimą ir tenkina visus šiuos kriterijus: galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą ir ją 

atskirti nuo kito turto vertės; galima turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis 

kitiems asmenims; pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos. 

NT amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. NT 

grupėms nustatomi tokie naudingo tarnavimo laikotarpiai: programinė įranga – 3 metai, kitas 

nematerialusis turtas – 4 metai. Likvidacinė vertė – 1 Lt. 
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NT amortizacijos sąnaudos priskiriamos tipinės veiklos bendrosioms ir administracinėms 

sąnaudoms. NT apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėje atskaitomybėje parodomas 

likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. 

II.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos pol itika 

Bendrovėje įsigytas materialusis turtas (toliau – MT) priskiriamas ilgalaikiam, jeigu atitinka 

visus šiuos kriterijus: naudojamas ilgiau nei vienerius metus; tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos 

būsimaisiais laikotarpiais; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; turto įsigijimo savikaina 

yra ne mažesnė už minimalią MT įsigijimo savikainą, nustatytą kiekvienai turto grupei; turtas priklauso 

nuosavybės teise arba juo Bendrovė disponuoja lizingo sutarties pagrindu.  

Visoms MT grupėms taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. 

Bendrovėje MT grupėms nustatytos minimalios įsigijimo savikainos ir naudingo tarnavimo 

(nusidėvėjimo) laikotarpiai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė 

MT grup ės, minimali įsigijimo savikaina ir naudingo tarnavimo laikas 

MT grup ės Minimali įsigijimo 
savikaina, Lt 

Taikomas naudingo 
tarnavimo laikas metais 

Pastatai ir statiniai 1000 8-10 

Mašinos ir įrengimai (keltai) 1000 8-16 

Transporto priemonės  1000 6 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  250 3-8 

 
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas 

įsigijimo savikaina. Ilgalaikiam materialiajam turtui apskaitoje taikomas įsigijimo savikainos būdas ir 

jis balanse parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. 

Likvidacinė vertė – 1 Lt. 

II.2.3. Finansinio turto apskaitos politika 

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai Įmonė gauna arba pagal vykdomą sutartį 

įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įmonė įkainoja 

jį įsigijimo savikaina, t. y. už jį sumokėto atlygio verte. Į finansinio turto įsigijimo savikainą 

įtraukiamos tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos. 

Finansinio turto įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. Įvertinimo tikslais finansinis 

turtas Įmonėje skirstomas į tris grupes: 
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� laikomą parduoti; 

� laikomą iki išpirkimo termino; 

� suteiktas paskolas ir gautinas sumas. 

 Įmonė finansinio turto laikomam parduoti grupei taiko tikrosios vertės, suteiktų paskolų ir gautinų 

sumų grupei – įsigijimo savikainos, atėmus nuvertėjimą (nuostolį dėl vertės sumažėjimo), o laikomam iki 

išpirkimo termino grupei – amortizuotos savikainos būdą. 

Sudarant finansines ataskaitas, parduoti skirtas finansinis turtas iš naujo įvertinamas tikrąja 

verte. 

Finansinis turtas, kuris nevertinamas tikrąja verte ir turi nustatytą išpirkimo terminą, vertinamas 

amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Apskaičiuotų palūkanų norma – 

tai palūkanų norma, kurią taikant pinigų srautai diskontuojami visą finansinio turto naudojimo laiką 

arba iki kito perkainojimo datos.  

Investicijos į vertybinius popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių 

tikrosios vertės negalima nustatyti, finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo savikaina atėmus  

nuvertėjimą (nuostolį dėl vertės sumažėjimo). 

Pinigų ekvivalentams priskiriama trumpalaikės (iki trijų mėnesių nuo įsigijimo datos) likvidžios 

investicijos į vertybinius popierius (išskyrus nuosavybės vertybinius popierius) ir kitas finansinis turtas, 

kuris gali būti greitai iškeičiamas į žinomas pinigų sumas, kurių vertės pasikeitimo rizika yra 

nereikšminga. 

II.2.4. Atsargų apskaitos politika 

Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per  

vienerius metus. Registruojant atsargas, apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nustatant 

atsargų įsigijimo savikainą, prie sumokėtos (mokėtinos) sumos pridedamos tiesioginės, su jų įsigijimu 

susijusios išlaidos. 

Atsargos apskaitoje grupuojamos į: 

� kuras ir tepalai keltams; 

� kuras lengviesiems automobiliams;  

� atsarginės dalys keltams;  

� įvairios kitos atsargos (keltams, bendram ūkiui ir kt.). 

Finansinėje atskaitomybėje visos šios grupės sujungiamos į grupę – žaliavos ir komplektavimo 

gaminiai ir pateikiamos mažesne iš šių verčių: įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo 

verte. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO 

būdą. 
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II.2.5. Gautinų sumų apskaitos politika 

Įvertinimo tikslais gautinos sumos skirstomas į dvi grupes: 

� suteiktas ilgalaikes paskolas ir gautinas sumas (įskaitant ilgalaikių paskolų ir gautinų sumų  

einamųjų metų dalį); 

� suteiktas trumpalaikes paskolas ir gautinas sumas. 

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas gautinos sumos iš naujo įvertinamos: 

� ilgalaikės paskolos ir gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių paskolų ir gautinų sumų einamųjų  

metų dalį) – amortizuota savikaina; 

� trumpalaikės paskolos ir gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą (nuostolį dėl  

vertės sumažėjimo). 

Gautinų sumų balansinė vertė, atsižvelgiant į vertės sumažėjimą, apskaičiuojama gautinas 

sumas sumažinant abejotinų skolų dydžiu. Bendrovė abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti taiko 

tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų įvertinimo būdą. Abejotinomis pripažįstamos skolos, kurių 

apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 12 mėnesių. 

II.2.6. Dotacijų ir subsidijų apskaitos politika 

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys: 

a) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos 

ar ilgalaikiam turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat dotacijos 

(subsidijos) trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka 

reikšmingas nepanaudotos dotacijos (subsidijos) likutis;  

b) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio 

laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijos), taip pat visos kitos 

dotacijos (subsidijos), nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms (subsidijoms). 

Dotacija (subsidija) registruojama apskaitoje, kai atitinka du pripažinimo kriterijus: 

a) Bendrovė atitinka dotacijos (subsidijos) suteikimo sąlygas; 

b) yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad dotacija (subsidija) bus gauta. 

Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais 

patiriamos su dotacija (subsidija) susijusios sąnaudos.  

Dotacija (subsidija), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį 

priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas pelno (nuostolių) 

ataskaitos nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis ir balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos.  
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Negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per 

ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama negautų pajamų. Didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos 

kompensuojamųjų pajamų straipsnis ir mažinamas balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos.  

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą Nr. 258 (Žin. 

2002, Nr. 18-737; 2003, Nr. 65-2954; 2005, Nr. 97-3652) Bendrovė vykdo neatlygintiną perkėlimą 

keltais įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei 

Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame nutarime. Nutarime 

numatyta kompensuoti neatlygintiniems perkėlimams tenkančias sąnaudas. Kompensacijos (sąnaudų) 

dydis nustatomas bendrovės bendras sąnaudas iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo veiklos 

proporcingai paskirstant neatlygintiniems ir atlygintiniems (kurie perka bilietus) perkėlimams. 

Procentinė dalis apskaičiuojama negautas pajamas iš neatlygintinų perkėlimų dalinant iš bendrų 

perkėlimo pajamų. 

Laikoma, kad tai yra negautos pajamos, tai kompensacijos suma vertinama kaip perkėlimo 

paslaugos pardavimo pajamos ir apskaitoje atvaizduojamos kaip ataskaitinio laikotarpio uždirbtos 

pajamos (didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų pajamų straipsnis). 

II.2.7. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika 

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Įmonė įgyja prievoles, 

kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.  

Įsipareigojimai įvertinami savikaina, t.y. gauto turto ar paslaugų verte. Sudarant finansines 

ataskaitas, Bendrovės finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos 

kainomis) įvertinami iš naujo. Bendrovės ilgalaikių finansinių įsipareigojimų grupėms susijusioms su 

rinkos kainomis įvertinti taikomas tikrosios vertės, kitoms ilgalaikių finansinių įsipareigojimų grupėms 

– amortizuotos savikainos būdas. Trumpalaikiai įsipareigojimai įvertinami savikaina, atėmus 

nuvertėjimą. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

II.2.8. Pajamų apskaitos politika 

Bendrovės pagrindinė veikla yra keleivių ir transporto priemonių perkėlimas vidaus vandenų 

transportu (keltais). Šios paslaugos pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. tada kai 

jos uždirbamos – faktiškai atliekama perkėlimo paslauga. Šis principas taikomas visiems paslaugos 

vartotojams, nepriklausomai nuo pinigų gavimo būdo. Paslaugos teikimas yra įvertintas paslaugos 

kainomis, kurios yra taikomos žiemos ir vasaros sezonais (2007 m. gegužės mėn. 5 d. paskutinį kartą 

pakeistos paslaugos kainos bei panaikintas kainų sezoniškumas). 
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Atskirai vartotojų grupei, turinčiai teisę pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą  

keltis nemokamai, perkėlimo kainos apskaičiuojamos pagrindinės veiklos sąnaudas priskiriant šiems 

neatlygintiniems perkėlimams. Paskirstymo dalis apskaičiuojama pagal negautų pajamų dalį bendrose 

perkėlimų pajamose. Sezono ir ne sezono laikotarpiais neatlygintino perkėlimo kompensacijų dydis 

skiriasi. Sezono metu kompensacijos sumažėja, nes sumažėja neatlygintinų pajamų dalis bendrose 

perkėlimų pajamose, o ne sezono metu priešingai. Kompensacija už neatlygintino perkėlimo sąnaudas 

apskaitoma pagrindinės veiklos pajamose, tuo laikotarpiu kai atliekama paslauga. 

Bendrovės kitos veiklos pajamoms priskiriama: pajamos iš ilgalaikio turto, reklaminių plotų 

nuomos, keleivių pervežimo autotraukinukais pajamos, ilgalaikio turto pardavimo pelnas taip pat 

pavienės atsitiktinės pajamos bei pelnas iš atsargų pardavimo. 

Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos: palūkanos už terminuotus 

indėlius, palūkanos už bankų sąskaitose laikomas lėšas, baudos bei delspinigiai už pradelstą pirkėjų 

įsiskolinimą bei kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

II.2.9. Sąnaudų apskaitos politika 

Bendrovėje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, todėl 

paslaugų savikainai priskiriamos tik tos per ataskaitinį laikotarpį ir ankstesnius laikotarpius patirtos 

išlaidos ar susidarę įsipareigojimai, kurie tenka per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms.  

Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, tačiau skirtos būsimoms 

pajamoms uždirbti, finansinėje atskaitomybėje pateikiamos balanso turto dalyje, o sąnaudomis 

pripažįstamos tuomet, kai uždirbamos atitinkamos pajamos. 

Paslaugų teikimo sąnaudos apima: 

� PASLAUGŲ SAVIKAINA:  kuro ir tepalų sąnaudos keltams, atsarginių dalių sąnaudos, įvairių  

atsargų keltams sąnaudos, laivyno darbuotojų darbo užmokestis, Socialinio draudimo, Garantinio fondo 

mokesčiai, keltų remonto sąnaudos, keltų įrengimų eksploatacijos ir patikros sąnaudos, keltų 

nusidėvėjimo sąnaudos, keltų draudimo, užterštų vandenų utilizavimo, laivyno darbuotojų spec. rūbų 

(priežiūros ir valymo), kitos keltų sąnaudos; 

� BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS: bendro naudojimo ir administracinių  

patalpų ir kt. materialaus turto eksploatavimo ir nusidėvėjimo sąnaudos, Bendrovės administracijos ir 

bendrąjį ūkį aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, Socialinio draudimo, Garantinio fondo 

mokesčiai, reklamos, reprezentacinės sąnaudos, paramos ir kt. socialinės išlaidos, kito turto ir veiklos 

civilinės atsakomybės draudimas, veiklos mokesčių (nekilnojamojo turto, žemės nuomos, aplinkos 

teršimo ir kt.) sąnaudos, abejotinų skolų sąnaudos bei kitos su įprastine veikla susijusios sąnaudos. 

 



AB „Smiltynės perkėla“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys      

16 

Tipinės veiklos sąnaudų mažinimas: 

– tipinės veiklos sąnaudos yra mažinamos ta sąnaudų dalimi, kurią Bendrovė gauna iš trečiųjų  

asmenų, teikiant nuomos paslaugas, kas sudaro dalį elektros energijos, vandens, ryšių paslaugoms 

tenkančių sąnaudų; 

– Įmonėje nustatytais apribojimais mažinama ryšių sąnaudos ta dalimi, kuri viršija Bendrovės  

darbuotojams nustatytus limitus; 

– už Bendrovėje naudojamo turto draudiminių įvykių metu patirtos remonto sąnaudos  

mažinamos gautų draudiminių išmokų sumomis. 

� KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS: sąnaudos tenkančios autotraukinukų veiklai (aptarnaujančio  

personalo darbo užmokestis, Socialinio draudimo, Garantinio fondo mokesčiai, kuro sąnaudos, 

draudimo sąnaudos, remonto sąnaudos, nusidėvėjimo sąnaudos), ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo 

nuostolis, sąnaudos susijusios su keltų nuoma (aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, Socialinio 

draudimo, Garantinio fondo mokesčių sąnaudos, kuro sąnaudos ir kt.), kitos su kitos veiklos pajamų 

uždirbimu susijusios sąnaudos. 

� FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS: palūkanos už lizingo būdu įsigytą  

turtą, lizingo paslaugų administracinis mokestis, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus ar 

mokesčių sumokėjimą, valiutos pirkimo sąnaudos ir kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

II.2.10. Pelno mokesčio apskaitos politika 

Registruojant reikšmingas atidėtojo pelno mokesčio sumas bei pelno mokesčio sąnaudas 

apskaitoje ir šiuos straipsnius pateikiant finansinėse ataskaitose, taikomas kaupimo principas. 

Įmonėje atidėtojo mokesčio įsipareigojimai atsiranda šiais atvejais: 

– mašinų ir įrengimų turto grupėje apskaitomiems naujiesiems keltams pelno mokesčio 

apskaičiavimo tikslu taikomas 8 metų nusidėvėjimo normatyvas, o finansinėje apskaitoje – 16 metų. 

Bendrovėje atidėtojo mokesčio turtas atsiranda, kai: 

– abejotinos skolos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažįstamos vėlesniu mokestiniu 

laikotarpiu, nei jos pripažįstamos sąnaudomis finansinėje apskaitoje; 

– finansinėje apskaitoje užfiksavus turto nuvertėjimą, pelno mokesčio bazė lieka nesumažėjusi. 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai pagrįstai tikimasi ateityje 

uždirbti pakankamai apmokestinamojo pelno.  

Bendrovėje atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas apskaičiuojami taikant tokį pelno 

mokesčio tarifą, koks jis bus tais ataskaitiniais laikotarpiais, kai laikinieji (apmokestinamieji ir 

įskaitomieji) skirtumai (dėl kurių atsirado šis atidėtasis mokestis) išnyks. 
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II.3. Apskaitos politikos keitimas 

Dėl įstatymų, reglamentuojančių apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir verslo apskaitos 

standartų reikalavimų pasikeitimų 2012 m., Bendrovės apskaitos politika buvo peržiūrėta ir atnaujinta. 

Pakeitimai neturėjo įtakos Bendrovės 2012 m. ir ankstesnių laikotarpių finansiniams rezultatams. 

II.4. Apskaitini ų įvertinimų tikslinimas 

 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo atliktas apskaitinio įvertinimo tikslinimas susijęs su Įmonės 

darbuotojų atostogų rezervų kaupimu. 

2 lentelė 

Informacija apie apskaitinių įvertinimų tikslinim ą, Lt 

Tikslinamo straipsnio pavadinimas Apskaitinio įvertinimo tikslinimo priežastis 
ir pobūdis 

Suma, daranti įtaką 2012 m. 
rezultatui 

Atostogų rezervo sąnaudos 

Dėl patikslinto Įmonės darbuotojų vidutinio 
darbo užmokesčio ir nepanaudotų atostogų 

dienų skaičiaus 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. 

-16473 

Socialinio draudimo nuo atostogų 
rezervo sąnaudos 

-5103 

Garantinio fondo nuo atostogų 
rezervo sąnaudos 

-33 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 III.1. Nematerialusis turtas 

3 lentelė 

B-A.I. pastaba. Nematerialusis turtas, Lt 

Rodikliai 
Plėtros 
darbai Prestižas 

Patentai, 
licencijos 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 
Iš viso 

Likutin ė vertė 2011 m. gruodžio 31 
d. 

0 0 0 107943 0 107943 

a) Įsigijimo savikaina             

2011 m. gruodžio 31 d.       161291   161291 

Pasikeitimai per 2012 m.:             
- turto įsigijimas       20660   20660 
- kitiems asmenims perleistas ir 
  nurašytas turtas (-) 

      15895  15895 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą    
  + / (-) 

          0 

2012 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 166056 0 166056 

b) Amortizacija              

2011 m. gruodžio 31 d.       53348   53348 

Pasikeitimai per 2012 m.:            

- finansinių metų amortizacija       42447   6579 

- atstatantieji įrašai (-)           0 

- kitiems asmenims perleisto ir  
   nurašyto turto amortizacija (-) 

      15872   15872 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą   
  + / (-) 

          0 

2012 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 79923 0 79923 

c) Vertės sumažėjimas             

2011 m. gruodžio 31 d.           0 

Pasikeitimai per 2012 m:            

- finansinių metų vertės sumažėjimas           0 

- atstatantieji įrašai (-)           0 
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto   
  turto vertės sumažėjimas (-) 

          0 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą   
  + / (-) 

          0 

2012 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 

d) Likutin ė vertė 2012 m. gruodžio 
31 d. (a) - (b) - (c) 

0 0 0 86133 0 86133 

 
� Per 2012 m. įsigyta nematerialaus turto už 20660 Lt, t.y. programinė įranga skirta naujai įsigytai  

kompiuterinei technikai.  
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 Per 2012 m. nurašyta nematerialiojo turto už 15895 Lt (likutinė vertė – 23 Lt). Nurašyta senoji 

programinė įranga. 

� Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos  

„IV.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsnyje. 

4 lentelė 

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis 

Nematerialiojo turto grup ės  Amortizacijos laikotarpis (metais) 

Programinė įranga 3 
Kitas nematerialusis turtas 4 

 
� Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2012 m. gruodžio  

mėn. 31 d. sudarė 31047 Lt. 

� Nematerialiojo turto, kuris amortizuojamas per ilgesnį negu 20 m. laikotarpį, Įmonėje nėra. 

� Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra. 

� Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar sutartys, nėra. 

� Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra. 
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III.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

5 lentelė 

B-A.II. pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, Lt 

Rodikliai Žemė 
Pastatai 

ir 
statiniai 

Mašinos 
ir 

įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita 
įranga, 

prietaisai, 
įrankiai 

ir įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
materialusis 

turtas 
Iš viso 

Likutin ė vertė 
2011 m. gruodžio 
31 d. 

0 238912 33894384 142493 374307 79165 0 34729261 

a) Įsigijimo 
savikaina                 

2011 m. gruodžio 
31 d. 

  4558527 52186383 1184226 1379693 79165 0 59387994 

Pasikeitimai per 
2012 m.: 

        0 

- turto įsigijimas   14337 194635  306560 1408941  1924473 

- perleistas ir   
  nurašytas turtas   
  (-) 

     208399   208399 

- perrašymai iš  
  vieno straipsnio   
  į kitą + / (-) 

        0 

2012 m. gruodžio 
31 d. 

0 4572864 52381018 1184226 1477854 1488106 0 61104068 

b) Perkainojimas                 

2011 m. gruodžio 
31 d. 

              0 

Pasikeitimai per 
2012 m.:                 

- vertės 
   padidėjimas   
   (sumažėjimas) +   
   / (-) 

              0 

- kitiems asmenims  
   perleisto ir   
   nurašyto 
   turto     
   perkainojimas (-) 

              0 

- perrašymai iš  
  vieno straipsnio į   
  kitą + / (-) 

              0 

2012 m. gruodžio 
31 d. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Nusidėvėjimas                 
2011 m. gruodžio 
31 d. 

  4319615 18291999 1041733 1005386 0 0 24658733 

Pasikeitimai per 
2012 m.: 

        0 
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- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

  167267 3298663 105484 195711   3767125 

- atstatantys įrašai  
  (-) 

              0 

- kitiems asmenims   
   perleisto ir    
   nurašyto turto   
   nusidėvėjimas (-) 

     208371     208371 

- perrašymai iš  
   vieno straipsnio į   
   kitą + / (-) 

              0 

2012 m. gruodžio 
31 d. 

0 4486882 21590662 1147217 992726 0 0 28217487 

d) Vertės 
sumažėjimas 

                

2011 m. gruodžio 
31 d. 

              0 

Pasikeitimai per 
2012 m.:                 

- finansinių metų  
  vertės   
  sumažėjimas 

              0 

- atstatantys įrašai   
  (-)               0 

- kitiems asmenims  
  perleisto ir   
  nurašyto 
  turto vertės    
  sumažėjimas (-) 

              0 

- perrašymai iš   
  vieno straipsnio į   
  kitą + / (-) 

              0 

2012 m. gruodžio 
31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Likutin ė vertė 
2012 m. gruodžio 
31 d. 
(a) + (b) - (c) - (d) 

0 85982 30790356 37009 485128 1488106 0 32886581 

 
� Pastatai ir statiniai. Siekiant reguliuoti keleivių ir transporto priemonių srautus už 14337 Lt  

pastatyta metalinė tvora. 

� Mašinos ir įrengimai. Už 194635 Lt atliktas s/k „Baltija“ dokinis remontas. 

� Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. Per 2012 m. įsigyta kito ilgalaikio materialaus  

turto (kompiuterinės technikos, nešiojamų kasos aparatų, gelbėjimo priemonių, savitarnos kasos 

aparatas, automobilių parkavimo sistema ir kito turto) už 306560 Lt. 

� Nebaigta statyba. Šiame straipsnyje kaupiamos Bendrovės keleivių terminalo Šiaurės rage  

(Danės g. 1, Klaipėdoje) statybos išlaidos. Ataskaitiniu laikotarpiu šios išlaidos sudarė 1408941 Lt, t.y. 

pastato statybos ir techninės priežiūros išlaidos, lauko vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros tinklų 

įrengimo darbai. 
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� 2012 m. perleisto turto įsigijimo savikaina 8466 Lt, t.y. 10 vnt. senųjų, nešiojamų kasos aparatų.  

� 2012 m. nurašyto turto įsigijimo savikaina 199933 Lt, t.y. senas ir Bendrovės veikloje  

nebenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas. 

6 lentelė 

Ilgalaikio materialiojo turto nusid ėvėjimo metodai ir laikotarpis 

Ilgalaikio materialiojo turto grup ės Nusidėvėjimo metodas Minimali įsigijimo 
savikaina litais 

Vidutinis nusidėvėjimo 
laikotarpis metais 

Pastatai ir statiniai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 1000 8-10 

Mašinos ir įrengimai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 1000 8-16 

Transporto priemonės 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 1000 6 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai 

Tiesiogiai proporcingas 
(tiesinis) 250 3-8 

 
7 lentelė 

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės  nuomos) sutartis 

Turto grup ės pavadinimas Likutin ė vertė (Lt) 

Mašinos ir įrengimai 22214397 

 
� Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti trys keltai: „Neringa“ (2004 m.), „Baltija“ (2005 m.),  

„Žalgiris“ (2009 m.). Jų įsigijimo vertė 36752255 Lt. Keltus planuojama išpirkti 2018-2019 m. 

 
8 lentelė 

Mokėtinos įmokos pagal lizingo sutartis, Lt 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal lizingo 
sutartis 

per vienerius 
finansinius metus 

po vienerių metų, bet ne vėliau 
kaip per penkerius metus 

po penkerių 
metų 

Finansinės skolos: 
  
  

  
  

  
  

    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 2687217 10748871 6049714 

Lizingo (finansinės nuomos) sutartys: 
a) 2003-02-28 sutartis dėl s/k „Neringa“ 
b) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“ 
c) 2008-01-31 sutartis dėl s/k „Žalgiris“ 

 
 

529209 
952923 
1205085 

 
 

2116840 
3811690 
4820341 

 
 

635051 
2763476 
2651187 

    b) 2012 m. gruodžio 31 d. 2687217 8061654 6049714 

Lizingo (finansinės nuomos) sutartys: 
a) 2003-02-28 sutartis dėl s/k „Neringa“ 
b) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“ 
c) 2008-01-31 sutartis dėl s/k „Žalgiris“ 

 
 

529209 
952923 
1205085 

 
 

1587631 
2858767 
3615256 

 
 

635051 
2763476 
2651187 
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� Užstatyto ar kaip nors įkeisto kito ilgalaikio materialiojo turto nėra. 

� Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2012 m. gruodžio  

mėn. 31 d. sudarė 7719502 Lt. 

III.3. Atsargos 

9 lentelė 

B-B.I.1. pastaba. Atsargos, Lt 

Rodikliai 
Žaliavos ir 

komplektavimo 
gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Pagaminta 
produkcija 

Pirktos 
prekės, 
skirtos 

perparduoti 

Ilgalaikis 
materialusis 

turtas, skirtas 
parduoti 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo 
savikaina         

 
  

2011 m. gruodžio 31 d. 231715 0 0 0 0 231715 

2012 m. gruodžio 31 d. 110551       
 

110551 
b) Nukainojimas iki 
grynosios galimo 
realizavimo vertės 
(atstatymas)         

 

  

2011 m. gruodžio 31 d.         
 

0 
2012 m. gruodžio 31 d.          0 
c) Grynoji galimo 
realizavimo vertė 2012 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) 110551 0 0 0 0 110551 
Įkainojimo skirtumai, jei 
buvo taikomas LIFO 
būdas         

 

0 
Įkeistų atsargų vertė          0 
Atsargos pas trečiuosius 
asmenis         

 
0 

 
� B-B.I.1.1. pastaba. Bendrovės atsargas 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė žaliavos ir  

komplektavimo gaminiai, t.y.: kuras keltams – 77238 Lt; kuras lengviesiems automobiliams ir 

autotraukinukams – 527 Lt; keltų atsarginės dalys – 15317 Lt; kitos atsargos – 16492 Lt; darbinė 

apranga – 977 Lt. 

Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į 

paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame ūkyje). 

� Įkeistų ar esančių pas trečiuosius asmenis atsargų nėra. 

III.4. Išankstiniai apmok ėjimai 

� B-B.I.2. pastaba. Šiame straipsnyje atvaizduotos būsimos sąnaudos sekančiais laikotarpiais, tai  

iš anksto apmokėta prenumerata – 1175 Lt; būsimos turto draudimo sąnaudos – 113778 Lt; iš anksto 

sumokėtas darbo užmokestis – 38934 Lt; iš anksto sumokėtas socialinis draudimas – 12062 Lt, 
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apmokėtos avansinės sumos tiekėjams už paslaugas – 394832 Lt (iš jų 392183 Lt rangovui už keleivių 

terminalo Danės g. 1, Klaipėdoje statybos darbus). Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 560781 Lt. 

III.5. Gautinos sumos 

10 lentelė 

B-B.II., B-B.II.1. ir B-B.II.2. pastaba. Gautinos sumos 

Stambiausios gautinų sumų grupės Balansinė vertė (Lt) 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas už perkėlimų  paslaugas   

 1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lengv. bilietų komp. už 12 mėn.) 1191 

 2. LAKD (kompensuotina suma už neatlygintiną perkėlimą už 12 mėn.) 392163 

Iš viso: 393354 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas už reklamos plotų nuomos ir kt. paslaugas, iš viso: 12098 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas, iš viso: 405452 

  

  B.B.II.2. Kitos gautinos sumos   

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams 14085 

2. Atskaitingi asmenys 968 

3. Sukauptos pajamos (gautinos palūkanos) 23216 
4. Operacinė kasa (įplaukos už keltų paslaugas) 852 
5. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 655 

B-B.II.2. Kitos gautinos sumos, iš viso: 39776 

Iš viso: 445228 
 
� Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą Nr. 258 (Žin.  

2002, Nr. 18-737; 2003, Nr. 65-2954; 2005, Nr. 97-3652), Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo 2012 m. sąmatą (Žin., 2012, Nr. 42-2059) ir 2012 m. balandžio mėn. 10 d. sutartį Nr. S-

116 su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skirta 

5355000 Lt keleivių ir transporto priemonių neatlygintinam persikėlimui per Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) sąnaudoms kompensuoti. Per ataskaitinius metus panaudota 

5151073 Lt. 

Patirtos sąnaudos kompensuojamos, kiekvieną mėnesį pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, pagal 

faktiškai neatlygintinai perkeltam keleivių ir transporto priemonių kiekiui tenkančias sąnaudas. 2012 

m. gruodžio mėn. 31 d. balanse atvaizduota gautina iš pirkėjų suma didžiąja dalimi yra kompensuotina 

suma už neatlygintino perkėlimo metu gruodžio mėn. patirtas sąnaudas. 

� Bendrovė nėra suteikusi paskolų kitoms įmonėms. 

� Abejotinų skolų, kurių nebesitikima atgauti, suma 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 5022 Lt,  

t.y. dviejų klientų skolos už reklaminio ploto nuomos paslaugas ir naudojimąsi Bendrovės 

infrastruktūra. Ši suma nurašyta į Bendrovės veiklos sąnaudas. 
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III.6. Kitas trumpalaikis turtas  

� B-B.III.1. pastaba. 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės trumpalaikių investicijų balansinė  

vertė sudarė 2054806 Lt (įsigijimo savikaina 2049933 Lt), t.y. investicijos į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės skolos vertybinius popierius (obligacijas). Išpirkimo terminai:  2013 m. sausio mėn. 24 d., 

2013 m. vasario mėn. 20 d., 2013 m balandžio mėn. 17 d. ir 2013 m. rugsėjo 25 d. Išpirkimo metu 

gautinos palūkanos sudarys 9056 Lt. 

� B-B.III.2. pastaba. 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovė 2600000 Lt laikė terminuotuose  

indėliuose. 

III.7. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai 

� B-B.IV. pastaba. 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės piniginės lėšos bankų einamosiose  

sąskaitose sudarė 410926 Lt.  

� Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 

III.8. Nuosavas kapitalas 

11 lentelė 

B-C.I., B-C.I.1. pastaba. Įstatinio kapitalo strukt ūra 

Rodikliai Išleistų akcijų skaičius 
Neapmokėtų akcijų 

skaičius 
Nominalioji 
vertė (Lt) 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų 
pabaigoje   

 
  

   1. Pagal akcijų rūšis      
   1.1. Paprastosios akcijos 298030 0 17881800 

Iš viso: 298030 0 17881800 
 
� Bendras AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų skaičius 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. – 37  

akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise 

valdanti 295030 akcijų arba 98,99 proc. įstatinio kapitalo, likusias 3000 akcijų (1,01 proc.) valdo 

privatūs asmenys. Vienos akcijos nominali vertė – 60 Lt. Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į 

vertybinių popierių biržos sąrašus. Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi. 

� Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išleista naujų akcijų emisija. 

� Bendrovės visos akcijos yra apmokėtos. 

� Bendrovėje sudaromi rezervai: darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir  

paramai. 
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12 lentelė 

� B-C.III., B-C.III.1. ir B-C.III.2. pastaba. Rezerva i 

Rezervai Balansinė vertė (Lt) 

B-C.III.1. Privalomasis rezervas 703829 

B-C.III.2. Kiti rezervai   

 1. Darbuotojų premijoms 60000 

 2. Socialinėms, kultūrinėms reikmėms 85000 

 3. Paramai 15000 

B-C.III.2. Kiti rezervai, iš viso: 160000 

Iš viso: 863829 
 

13 lentelė 

Pelno paskirstymo projektas 

Straipsniai Suma (Lt) 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1461673 

Pervedimai iš rezervų 160000 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 1621673 

Pelno paskirstymas: 
- į privalomąjį rezervą 
- į rezervą darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir paramai 
- dividendai 

 
164334 
160000 
1297339 

 
� 2012 m. paskirstytinąjį pelną sudaro: grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 1461673 Lt  

ir pervedimai iš rezervų – 160000 Lt. Iš viso paskirstytinojo pelno – 1621673 Lt. Siūlomas pelno 

paskirstymas: 11,2 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno į privalomąjį rezervą (164334 Lt), 

10,9 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno į rezervą skirtą darbuotojų premijoms, 

socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir paramai (160000 Lt), 80,0 proc. paskirstytinojo ataskaitinių 

finansinių metų pelno dividendams (1297339 Lt). 
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III.9. Dotacijos, subsidijos 

14 lentelė 

B-D. pastaba. Dotacijos, subsidijos, Lt 

Dotacijų (subsidijų) rūšis 
Likutis 

laikotarpio 
pradžioje 

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Gautinos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Likutis 
laikotarpio 
pabaigoje 

1. Negautų pajamų, susijusių 
su lengvatų teikimu, 
atlyginimas, vežant keleivius 
keltais. Sutartis su Klaipėdos 
m. savivaldybe Nr. J16-280, 
2011-08-30. 0  86814 1191 88005 0  0 
2. Keleivių ir transporto 
priemonių neatlygintino 
perkėlimo keltais per 
Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto akvatoriją į (iš) Kuršių 
Neriją (-os) sąnaudų 
kompensavimas. Sutartis su 
LAKD prie Susisiekimo 
ministerijos Nr. S-116, 
2012-04-10. 0  4758910 392163 5151073  0 0 

 
� Negautų pajamų, susijusių su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytų  

lengvatų teikimu, kompensacijos suma Bendrovėje priskiriama suteiktų paslaugų pajamoms tą 

laikotarpį kada paslauga suteikiama. Negauta kompensacijos suma 1191 Lt yra balanso straipsnyje kaip 

pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba). 

� Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą Nr. 258 (Žin.  

2002, Nr. 18-737; 2003, Nr. 65-2954; 2005, Nr. 97-3652) AB „Smiltynės perkėla“ privalo vykdyti 

neatlygintiną perkėlimą keltais įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, 

inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems 

šiame nutarime. Kompensacijos dydis nustatomas pagal faktinį neatlygintinai perkeltų per ataskaitinį 

laikotarpį keleivių ir transporto priemonių skaičių ir faktiškai jiems perkelti patirtas sąnaudas. Todėl 

kompensacijos suma vertinama kaip perkėlimo paslaugos pardavimo pajamos ir apskaitoje 

atvaizduojamos kaip ataskaitinio laikotarpio uždirbtos pajamos (didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos 

kompensuojamųjų pajamų straipsnis). Per 2012 m. gruodžio mėn. neatlygintinai persikėlusiems 

keleiviams ir transporto priemonėms apskaičiuota kompensuotina suma 392163 Lt. pateikta balanso 

straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba). 
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III.10. Įsipareigojimai 

15 lentelė 

B-E.I., B-E.II. pastaba. Įmonės įsipareigojimų būklė, Lt 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis per vienerius 
finansinius metus 

po vienerių metų, bet ne vėliau 
kaip per penkerius metus 

po penkerių 
metų 

Finansinės skolos: 
(tarp j ų dukterin ėms ir asocijuotoms 
įmonėms) 

  
  

  
  

  
  

    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 2687217 10748871 6049714 

    b) 2012 m. gruodžio 31 d. 2687217 8061654 6049714 

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 
    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2012 m. gruodžio 31 d. 

2687217 
2687217 

 
 

10748871 
8061654 

6049714 
6049714 

2. Kredito įstaigoms 
    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2012 m. gruodžio 31 d.       

3. Kitos finansinės skolos 
    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2012 m. gruodžio 31 d.       
Kitos skolos      

    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 822722  664036 

    b) 2012 m. gruodžio 31 d. 1209151  939968 

Iš viso:    

    a) 2011 m. gruodžio 31 d. 3509939 10748871 6713750 

    b) 2012 m. gruodžio 31 d. 3896368 8061654 6989682 

 
� B-E.I.1.1. pastaba. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai – tai 

įsipareigojimai UAB „Danske lizingas“ už s/k „Neringa“, s/k „Baltija“ ir s/k „Žalgiris“. Mokėtinų 

sumų detalizacija pagal lizingo sutartis pateikta 8 lentelėje (22 psl.). Visų lizingo sutarčių valiuta eurai. 

� B-E.I.2. pastaba. Finansinėje apskaitoje Bendrovė naujai įsigytiems keltams taiko 6,25 proc.  

(16 m.) nusidėvėjimo normatyvą, tačiau mokestinėje apskaitoje leidžiamiems atskaitymams taikomas 

12,5 proc. (8 m.) nusidėvėjimo normatyvas. Dėl pasirinkto skirtingo nusidėvėjimo laiko apskaitoje ir 

apskaičiuojant pelno mokestį, šio turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę. Tai reiškia, 

kad bendrovės patirtos išlaidos apskaičiuojant pelno mokestį priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, 

o apskaitoje sąnaudomis jos bus pripažintos vėlesniais laikotarpiais. Jeigu turto balansinė vertė yra 

didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda 



AB „Smiltynės perkėla“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys      

29 

atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, t.y. pelno mokestis, kurį sumokėti dėl šių skirtumų pavėluojama 

(jis atidedamas). Jam apskaityti bendrovė naudoja sąskaitą Nr. 441 Atidėto pelno mokesčio 

įsipareigojimas, kuriame yra atvaizduota suma – 939968 Lt. Tai yra ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, 

kurioje parodomas vėliau nei per sekančius metus mokėtinas pelno mokestis. Balanso E.I.2. straipsnyje 

pateikta suma apskaičiuota sekančiai: 2005 m. pelno mokesčio sąnaudos – 901 Lt; 2006 m. – 77859 Lt; 

2007 m. – -12671 Lt; 2008 m. – 29070 Lt; 2009 m. – 159155 Lt; 2010 m. – 262459 Lt; 2011 m. – 

147263 Lt; 2012 m. – 275932 Lt. 

� B-E.II.1. pastaba. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – tai įsipareigojimai UAB „Danske 

lizingas“ už keltą „Neringa“ – 529209 Lt; už keltą „Baltija“ – 952923 Lt; už keltą „Žalgiris“ – 1205085 

Lt. Už lizingu įsigytą turtą, iš viso – 2687217 Lt. 

� Kitos skolos – tai: 

B-E.II.2. pastaba. Skolos tiekėjams – Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai už suteiktas 

paslaugas: VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (uosto rinkliava ir žemės nuomos mokestis) 

– 28631 Lt; UAB „G4S Lietuva“ (fizinė ir elektroninė apsauga) – 24381 Lt; „BTA Insurance 

company“ SE Lietuvos filialas (keltų draudimas) – 72132 Lt; D. Petraitienės firma „Akvija“ (valymo 

paslaugos) – 5035 Lt; UAB „Gargždų rangos darbai (įvairūs statybiniai darbai) – 7483 Lt; AB „Lesto“ 

ir UAB „Energijos tiekimas (elektros energija ir tiekimas) – 37436 Lt; UAB „Parama“ (keleivių 

terminalo statyba) – 192218 Lt; UAB „Kiv“ (lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų įrengimo darbai) – 

169889 Lt; UAB „Darbasta“ (statybos darbų techninė priežiūra) – 19752 Lt; kiti tiekėjai – 43052 Lt. 

Skolos tiekėjams, iš viso – 600009 Lt. 

B-E.II.3. pastaba. Bendrovė su paslaugos pirkėjais, mokančiais už perkėlimo paslaugas 

pavedimu sudaro sutartis dėl avansinio mokėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusi 

nepanaudota gauto avanso iš pirkėjų suma – 75654 Lt. Būsimos pajamos pagal sudarytas terminuoto 

indėlio sutartis – 3523 Lt. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 79177 Lt. 

B-E.II.4. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai sukauptas nepanaudotų 

atostogų rezervas – 271389 Lt; mokėtinas socialinis draudimas – 171459 Lt. Su darbo santykiais 

susijusių įsipareigojimų, iš viso – 442848 Lt. 

B-E.II.5. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – tai: įsipareigojimai akcininkams 

(dividendai) – 1673 Lt; pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų – 253 Lt; mokėtinas pridėtinės 

vertės mokestis – 60325 Lt; nekilnojamojo turto mokestis – 6759 Lt; aplinkos teršimo mokestis – 

18107 Lt. Kiti įsipareigojimai, iš viso – 87117 Lt. 
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16 lentelė 

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse, Lt 

Rodikliai Suma 

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos  0 
Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai  0 

Kita – lizingu pirkto turto mokėtinos palūkanos: 1. Keltas „Neringa“ 288327 

                                               2. Keltas „Baltija“ 838589 

                                                 3. Keltas „Žalgiris“ 547470 

Iš viso: 1674386 

 
� Mokėtinos palūkanos per vienerius metus – 466751 Lt; po vienerių metų – 1207635 Lt. 

III.11. Pajamos 

17 lentelė 

P(N)A-I. pastaba. Pardavimo pajamų detalizavimas, Lt 

Paslaugų pardavimo pajamos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Keleivių perkėlimas 1971214 1873754 

Transporto priemonių perkėlimas 7592747 7169440 

Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 4257085 4791283 

Transporto lengvatų kompensavimas 72731 71272 

Iš viso: 13893777 13905749 
 

18 lentelė 

P(N)A-VI.1. pastaba. Kitos veiklos pajamų detalizavimas, Lt 

Kitos veiklos pajamos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Nuoma 161002 172024 

Pajamos IMT pardavimo  8 

Autotraukinukų pajamos 36458 4171 

Kitos veiklos pajamos 1835 8609 

Iš viso: 199295 184812 
 

19 lentelė 

P(N)A-VII.1. pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas, Lt 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Banko palūkanos 282 834 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 58339 88034 

Palūkanos iš vertybinių popierių 5178  

Baudos ir delspinigiai 1104  

Iš viso: 64903 88868 
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III.12. Sąnaudos 

20 lentelė 

Personalo sąnaudos, Lt 

Personalo sąnaudos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 3467958 3637259 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos 1142193 1162212 

Premijos 73365 59300 

Socialinės išmokos 74857 60352 

Iš viso: 4758373 4919123 
 

21 lentelė 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos, Lt 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis 
susijusios sąnaudos 

2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Finansinių ataskaitų audito 7024 7024 

Iš viso: 7024 7024 
 

22 lentelė 

P(N)A-II. pastaba. Pardavimo savikainos detalizavimas, Lt 

Pardavimo savikaina 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Keltų kuras, tepalai 1438822 1484713 

Atsarginės dalys 25141 52538 

Įvairios atsargos keltams 64927 55738 

Laivyno padalinio darbuotojų darbo užmokestis 2413652 2447761 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai 760523 762880 

Remontas 24450 16763 

Nusidėvėjimas 3298665 3265334 

Draudimas 280041 303732 

Spec. rūbai 47195 16811 

Kitos keltų sąnaudos 51525 48756 

Iš viso: 8404941 8455026 
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23 lentelė 

P(N)A-IV.1. pastaba. Bendrųjų ir administracini ų sąnaudų detalizavimas, Lt 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Žemės nuomos mokestis 101115 92436 

Nekilnojamojo turto mokestis 27036 27036 

Aplinkos taršos mokestis 18107 16841 

Įvairios atsargos bendram ūkiui 43641 24416 

Tarnybinio transporto kuro sąnaudos 27126 27695 

Reklamos sąnaudos 49864 37754 

Darbuotojų mokymų sąnaudos 54155 68579 

Apsaugos sąnaudos (fizinė, elektroninė) 314144 308399 
Teritorijos tvarkymo, ilgalaikio turto remonto 
išlaidos 53754 17551 

Komunalinės sąnaudos 26453 56495 

Ryšių išlaidos (Internetas, mobilusis, fiksuotas) 62825 61496 

Teisinės ir kt. konsultacinės sąnaudos 43478 16194 
Personalo išlaikymas (darbo užmokestis, socialinio 
draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai) 1408758 1573572 

Kompiuterinės technikos priežiūros sąnaudos 57736 76177 

Elektros energijos sąnaudos 219775 248958 

Įvairios veiklos sąnaudos 31400 26695 

Valymo paslaugos 52230 53284 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 437542 388324 

Premijos 73365 59300 

Socialinės ir kitos išmokos 74857 60352 

Kitos sąnaudos 143001 125520 

Iš viso: 3320362 3367074 
 

24 lentelė 

P(N)A-VI.2. pastaba. Kitos veiklos sąnaudų detalizavimas, Lt 

Kitos veiklos sąnaudos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Nuostolis iš IMT/atsargų nurašymo ir pardavimo 40 2770 

Personalo išlaikymas 27219 21162 

Kuras, kt. eksploatacinės sąnaudos 9959 7790 

Draudimas 373 4318 

Nusidėvėjimas 73367 110051 

Iš viso: 110958 146091 
 
� Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios su autotraukinukų ir keltų nuomos  

veikla. 
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25 lentelė 

P(N)A-VII.2. pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų detalizavimas, Lt 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Lizingo palūkanos 583749 709726 

Kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos 360 82055 

Iš viso: 584109 791781 
 

26 lentelė 

P(N)A-XII. pastaba. Pelno mokestis, Lt 

Pelno mokesčio sąnaudos 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

Pelno mokestis 275932 147263 
 
� Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos 

apskaičiuojamos remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei atliktais pelno 

mokesčio skaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 

III.13. Sandoriai su susijusiais asmenimis 

27 lentelė 

Sandoriai su Įmonės vadovais, Lt 

Rodikliai 2012 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d. 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 
santykiais: 

  

1) pagrindinis darbo užmokestis 
2) išeitinės kompensacijos 
3) premijos 
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais 

320601 302334 
  

10890 2900 
  

Vidutinis vadovų skaičius 4 4 

 
� 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. vadovų kategorijai priskiriami: generalinis direktorius, technikos  

ir saugios laivybos direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius, klientų aptarnavimo direktorius. 

Nuo 2010 m. balandžio mėn. 1 d. vadovo, jo pavaduotojų ir vyr. buhalterio mėnesinės algos 

kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių 

vienam reisui. 

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2012 m. pirmą ketvirtį 

nustatyta 90 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis, o 2012 m. antrą, trečią ir 

ketvirtą ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 

Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ekonomikos ir finansų direktoriui, technikos ir 

saugios laivybos direktoriui, klientų aptarnavimo direktoriui 2012 m. pirmą ketvirtį nustatyta 90 proc. 
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mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis, o 2012 m. antrą, trečią ir ketvirtą ketvirtį 

nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 

Atlyginimai vadovybei yra įtraukti į bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį „Personalo 

išlaikymo sąnaudos“. 

� Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė su susijusiais asmenimis daugiau neturėjo jokių sandorių. 

III.14. Pagrindin ės veiklos pinigų srautai 

PSA-I. pastaba. Pagrindinės veiklos pinigų srautai – pinigų srautai, susiję su pagrindine 

keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias Bendrovės veikla, išskyrus 

finansinę ir investicinę veiklą. 

PSA-I.1.1. pastaba. Pinigų įplaukų iš klientų eilutėje pateikiamos ataskaitinio laikotarpio 

pinigų įplaukos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas. 

PSA-I.1.2. pastaba. Kitų įplaukų eilutėje parodomos įplaukos, gaunamos iš netipinės 

Bendrovės veiklos – kitos veiklos. Kitoms įplaukoms priskiriama tik ta kitos veiklos pajamų dalis, kuri 

nesusijusi su ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto perleidimu. 

PSA-I.2.1. pastaba. Pinigų, sumokėtų žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams, eilutėje 

pateikiamos pinigų išmokos atsargoms ir paslaugoms įsigyti. Tai už atsargas sumokėta suma, visi sumokėti 

su jų pirkimų susiję mokesčiai, įskaitant ir PVM, išmokos, susijusios su atsargų gabenimu, paruošimu 

naudoti, bei kitos tiesiogiai su atsargų pirkimu susijusios išmokos, nepaisant jų apskaitos būdo. 

PSA-I.2.2. pastaba. Pinigų išmokų, susijusių su darbo santykiais, eilutėje pateikiama per 

ataskaitinį laikotarpį darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų – įmokų į 

Valstybinio socialinio draudimo ir Garantinį fondus, gyventojų pajamų mokesčio, atostoginių, 

kompensacijų, premijų, pašalpų ir kitų išmokų – suma. 

PSA-I.2.3. pastaba. Sumokėtų į biudžetą mokesčių eilutėje parodoma per ataskaitinį 

laikotarpį į biudžetą sumokėtų mokesčių, susijusių su Bendrovės veikla, suma. Tai pelno mokestis, 

PVM ir kiti mokesčiai, išskyrus nurodytus I.2.2. eilutėje. 

PSA-I.2.4. pastaba. Kitų išmokų eilutėje pateikiamos ankstesnėse eilutėse neįrašytos pinigų 

išmokos, susijusios su pagrindine Bendrovės veikla. 

III.15. Investicinės veiklos pinigų srautai 

PSA-II. pastaba. Investicinės veiklos pinigų srautai – pinigų srautai, susiję su ilgalaikio turto ir 

kitų ilgalaikių investicijų įsigijimu bei perleidimu. 

PSA-II.1. pastaba. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimo eilutėje pateikiama per 

ataskaitinį laikotarpį Bendrovės sumokėta pinigų suma ilgalaikiam turtui įsigyti, išskyrus pinigų 

išmokas už pirktą perparduoti ilgalaikį turtą. 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur į parengtas pranešimas 

Pranešimas parengtas už 2012 m., visi skaičiai pateikti 2012 m gruodžio mėn. 31 d., jeigu 

nenurodyta kitaip. Šiame pranešime AB „Smiltynės perkėla“ dar gali būti vadinama Įmone ar 

Bendrove. 

2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę 

Bendrovės pavadinimas:  AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 

Teisinė-organizacinė forma:  Akcinė bendrovė 

Įstatinis kapitalas:   17881800 Lt 

Įregistravimo data ir vieta:  1991 m. gegužės mėn. 30 d., Klaipėdos m. savivaldybė 

Įmonės kodas:    140285526 

Įmonės PVM kodas:   LT402855219 

Įmonės registras:   LR Juridinių asmenų registras 

Buveinės adresas:   Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda, Lietuva 

Telefono numeris:   (8~46) 36 70 03 

Telefakso numeris:   (8~46) 38 18 42 

Elektroninio pašto adresas:  info@keltas.lt 

Interneto svetainės adresas:  www.keltas.lt 

3. Bendrovės veiklos ir paslaugos rinkos apibūdinimas 

Ūkio šaka – vidaus vandenų transportas. 

Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių 

marias, kurios profesionaliam lygmenyje daugiau nevykdo niekas. Bendrovė iš šios veiklos uždirba 

daugiausia pajamų, kurios sudaro apie 98 proc. visų pajamų. Vasaros sezono metu keleivių perkėlime 

savo paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti 

keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo. Jų užimamos keleivių perkėlimo rinkos dalis sudaro apie 

10 proc. Transporto priemonių perkėlimo rinkoje konkurencijos nėra. 

Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Bendrovės kita veikla – keltų, 

nuoma, dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelės 

eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų nuoma taip pat keleivių pervežimas autotraukinukais bei jų 

nuoma. Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 2 proc. visų pajamų. 

4. Bendrovės klientai 

AB „Smiltynės perkėla“ klientai yra įvairaus pobūdžio sričių fiziniai ir juridiniai asmenys, nes 

per Kuršių marias keliami ne tik keleiviai ar lengvieji automobiliai, bet ir sunkioji technika. Didžiąją 
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klientų dalį sudaro Neringos, Smiltynės gyventojai, ten registruotų juridinių asmenų, valstybinių įstaigų 

darbuotojai ir jų transporto priemonės. 

5. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 

2012 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės laivyną sudarė 5 keltai (28 lentelė). 

28 lentelė 

Bendrovės keltų parkas 2012 m. gruodžio mėn. 31 d.  

Pavadinimas Šalis gamintoja Statybos metai 

Keltas „Kintai“ Rusija 1977 

Keltas „Neringa“ Bulgarija 2004 

Keltas „Baltija“ Bulgarija 2005 

Keltas „Nida“ Bulgarija 2006 

Keltas „Žalgiris“ Bulgarija 2009 
 

Bendrovėje nuolat yra atliekama keltų techninė apžiūra. Taip pat vykdomi einamieji remonto 

darbai, kas 5 metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje. 2012 m. buvo 

atlikti s/k „Baltija“ dokinio remonto darbai. Vertė – 194365 Lt. 2013 m. planuojama į doką statyti s/k 

„Nida“. 

Bendrovės paslaugos realizuojamos dvejose perkėlose: 1-joje perkėloje (Senoji perkėla) Danės 

g. 1, Klaipėda (Šiaurės ragas), ir 2-ojoje perkėloje (Naujoji perkėla) Nemuno g. 8, Klaipėda. Šiuo metu 

Įmonė turi penkis keltus. Naujojoje perkėloje dirba 3 savaeigiai keltai: „Baltija“,  „Neringa“ ir 

„Žalgiris“. Vienas tokio tipo keltas vienu metu gali gabenti iki 40 lengvųjų automobilių ir 100 keleivių. 

Tokio tipo keltai kelia ne tik keleivius, lengvuosius automobilius, bet ir sunkiąją techniką. Ne sezono 

metu, tinkamai ir kokybiškai aptarnauti esamus transporto srautus, pakanka dviejų keltų, tačiau sezono 

metu, kelis kartus išaugus transporto srautams, garantuoti nenutrūkstamą kėlimą, būtini visi trys keltai. 

Senojoje perkėloje šiuo metu dirba 2 keleiviniai keltai: „Nida“ ir „Kintai“. Šiais keltais keliami 

tik keleiviai. Naujas, neseniai pastatytas keltas „Nida“ gali pilnai aptarnauti esamus keleivių srautus 

sezono metu (kelia iki 700 keleivių vienu metu), tačiau norint užtikrinti paslaugos teikimą jo techninės 

profilaktikos metu ar neplanuoto gedimo atveju, Įmonei būtina turėti dar vieną rezervinį keltą/laivą. 

Taip pat, ne sezono metu, žymiai sumažėjus keleivių srautams, „Nidos“ kelto eksploatacija yra 

ekonomiškai nuostolinga Bendrovei dėl didelių kaštų. 

Pažymėtina, kad keltas „Kintai“ sensta. 2010 m. buvo atliktas jo dokinis remontas, kurio vertė 

508621 Lt. Jo leidimas plaukioti pratęstas iki 2015 m. Tačiau vykdant juo reguliarius reisus, 

sulaukiama skundų iš pasipiktinusių klientų dėl šio kelto neatitikimo šiuolaikiniams aptarnavimo 

standartams ir netinkamumo keleivių gabenimui. Keliantis juo žmonės šąla, nėra galimybės pasislėpti 
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nuo vėjo, lietaus ir t.t. Tai neigiamai atsiliepia Įmonės, kaip reguliariai atsinaujinančios, orientuotos į 

klientą organizacijos, įvaizdžiui. Šis keltas yra techniškai ir morališkai pasenęs, todėl papildomai 

investuoti į jo remontą ekonomiškai yra nenaudinga. Todėl Bendrovei vėliausiai 2013-2014 m. reikės 

naujo laivo/kelto, kuris galėtų pakeisti keltą „Nidą“ kasmetinių profilaktikų metu ar jam esant 

neplanuotam remonte, tuo pačiu užtikrinant pagrindinės AB „Smiltynės perkėla“ funkcijos vykdymą.  

2012 m. iš viso atlikta 23978 reisai, lyginant su 2011 m., reisų skaičius padidėjo 2 proc. arba 

357 reisais. 

Per 2012 m. perkelta 1924618 keleivių ir dviratininkų, t.y. 4 proc. (76266 vnt.) daugiau nei 

2011 m., o transporto priemonių – 346 vnt. arba 0,06 proc. daugiau nei 2011 m. (29 lentelė). 

Dėl Neringoje vykdytų statybos darbų ženklus transporto priemonių perkėlimo srautų augimas 

fiksuojamas krovininių automobilių kategorijoje. 

29 lentelė 

Perkeltų keleivių ir transporto priemoni ų skaičius 2011-2012 m. (vnt.) 

 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą Nr. 258 AB 

„Smiltynės perkėla“ privalo vykdyti neatlygintiną perkėlimą keltais įstaigoms, organizacijoms, 

registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų 

transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame nutarime. Lėšas už neatlygintiną keleivių ir transporto 

priemonių perkėlimą keltais per Kuršių marias Bendrovei kompensuoja Lietuvos automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kitaip tariant, valstybė. 

Siekdama kuo labiau sugriežtinti neatlygintinai besikeliančių keleivių ir transporto priemonių 

                                                           
1 Lengvojo automobilio priekaba, treileris, automobilis-gyvenamasis namas, krovininio automobilio priekaba, negabaritinė  
  technika, spec. reisas. 

Transporto priemonės tipas 2011 m. 2012 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 7470 5484 -1986 -27% 

Lengvasis automobilis 551416 552382 966 0% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 26960 28106 1146 4% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 11554 12110 556 5% 

Mikroautobusas 2646 2636 -10 0% 

Autobusas 6558 6988 430 7% 

Kitos transporto priemonės1 8812 8056 -756 -9% 

Iš viso: 615416 615762 346 0% 
Dviratininkas 192604 213578 20974 11% 

Keleivis 1655748 1711040 55292 3% 

Iš viso: 1848352 1924618 76266 4% 
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pravažiavimo kontrolę, AB „Smiltynės perkėla“ 2012 m. pradžioje įdiegė naujas kontrolės priemones: 

atnaujino programinę įrangą kasose, ėmėsi fotografuoti leidimus atsiimančius asmenis. To buvo imtasi 

po to, kai masiškai padaugėjo žmonių, deklaravusiųjų gyvenamąją vietą Kuršių nerijoje, kad galėtų 

neatlygintinai keltis keltais ir važiuoti į Kaliningrado sritį parsivežti pigesnių degalų.  

Naujos kontrolės priemonės gerokai sumažino norinčiųjų pasipelnyti valstybės sąskaita gretas – 

per 2012 m. neatlygintinai besikeliančių transporto priemonių skaičius sumažėjo net 11 proc. arba 

25936 vnt. Labiausiai mažėjo lengvųjų transporto priemonių perkėlimo srautai. Keleiviams suteiktų 

neatlygintino perkėlimo lengvatų skaičius 2012 m. iš viso sudarė 219100 arba 3 proc. (6786 vnt.) 

mažiau nei 2011 m. (30 lentelė). 

30 lentelė 

Neatlygintino perkėlimo lengvata 2011-2012 m. (vnt.) 

Transporto priemonės tipas 2011 m. 2012 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 376 320 -56 -15% 

Lengvasis automobilis 218660 190988 -27672 -13% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 10332 10634 302 3% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 5366 6322 956 18% 

Mikroautobusas 1208 1356 148 12% 

Autobusas 1584 1932 348 22% 

Kitos transporto priemonės2 2278 2316 38 2% 

Iš viso: 239804 213868 -25936 -11% 

Dviratininkas 7128 12928 5800 81% 

Keleivis 218758 206172 -12586 -6% 

Iš viso: 225886 219100 -6786 -3% 
 

6. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Įmonė susiduria, apibūdinimas 

Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės veikla: 

Konkurencinės aplinkos veiksniai. Keleivių ir transporto priemonių pervežimas Kuršių 

mariomis – pagrindinė AB „Smiltynės perkėla“ veikla (uždirbama 98 proc. visų pajamų), kurios 

profesionaliam lygmenyje daugiau nevykdo niekas. Vasaros sezono metu keleivių perkėlime savo 

paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti 

keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo. Jų užimamos keleivių perkėlimo rinkos dalis sudaro apie 

10 proc. Transporto priemonių perkėlimo rinkoje konkurencijos nėra. 

Ekonominiai, rinkos veiksniai. Bendrovės pajamos tiesiogiai priklauso nuo perkeltų keleivių ir 

                                                           
2 Lengvojo automobilio priekaba, treileris, automobilis-gyvenamasis namas, krovininio automobilio priekaba, negabaritinė  
   technika, spec. reisas. 
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transporto priemonių skaičiaus. Bendrovės pajamoms įtakos turi bendra ekonominė šalies situacija – 

mažėjančios gyventojų pajamos, turizmo plėtros lėtėjimas Kuršių nerijoje, delfinariumo veiklos 

sustabdymas dėl rekonstrukcijos turi neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams. Prie neigiamų 

ekonominių veiksnių taip pat galima priskirti paklausos sezoniškumą (perkėlimo apimčių sumažėjimas 

žiemos sezono metu (spalio-balandžio mėn.)), medžiagų ir energetinių resursų kainų augimą 

pasaulinėje rinkoje. 

Bendrovės turimas darbuotojų bei laivų potencialas šiuo metu leidžia sėkmingai dirbti šioje 

rinkoje, tačiau, norint išlaikyti savo paslaugų konkurencingumą ir ateityje, būtina skirti dėmesį laivyno 

atnaujinimui. Tai siekiama įgyvendinti parduodant senus keltus, reikalaujančius didelių eksploatacijos 

išlaidų, ir įsigyjant naujesnius. 

Apsirūpinimo galimybės – žaliavomis, komplektavimo dalimis, darbo jėga bei finansiniais 

ištekliais – nėra apribotos. Žaliavos bei paslaugos perkamos iš įvairių tiekėjų, todėl Bendrovė nėra 

priklausoma nuo konkrečių tiekėjų. Tiekėjai parenkami skelbiant viešuosius konkursus, tai leidžia 

taupiai naudoti finansinius resursus žaliavų ir paslaugų pirkimui. Viešųjų konkursų skaičius 2012 m. 

išaugo 53 proc. (nuo 19 iki 29 konkursų) lyginant su 2011 m. 

Teisiniai – politiniai veiksniai. Ženklią įtaką Bendrovės veiklai ir jos pajamoms turi 2002 m. 

vasario 20 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšų naudojimo keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bei neatlygintino perkėlimo užlieta 

krašto kelio Šilutė – Rusnė atkarpa sąnaudoms kompensuoti tvarkos patvirtinimo“. Vadovaujantis šiuo 

nutarimu, Bendrovės sąnaudos, patirtos neatlygintinai keliant šiame nutarime numatytus keleivius ir 

transporto priemones, atlyginamos iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo). 

Šios kompensacijos sudaro apie 35 proc. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų. 

Neringos miesto savivaldybės prašymu, žiemos sezono metu (spalio-balandžio mėn.) keltai 

kursuoja kas 20 min., taip pat budi naktį ir vykdo naktinius perkėlimus. Visa tai lemia ženklų sąnaudų 

augimą, o Įmonė patiria didelius nuostolius. 

Bendrovės veiklai taip pat įtakos turi valstybės mokesčių (pelno, pridėtinės vertės, socialinio 

draudimo) politikos keitimas bei galimi sprendimai dėl Bendrovės privatizavimo ar tilto statybos per 

Kuršių marias. 

Bendrovės maksimalūs perkėlimų tarifai nustatomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos. Šie tarifai kartą per metus peržiūrimi ir gali būti padidinami/sumažinami atsižvelgiant į 

faktines ataskaitinio laikotarpio investicijas ir sąnaudas. Bendrovės pelnas ribojamas Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos kasmet nustatoma vidutine svertine kapitalo kaina (angl. WACC). 
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Kiti politiniai veiksniai (šalies tarptautiniai susitarimai, importo/eksporto politika) Bendrovės 

veiklai įtakos neturi. Taip pat nėra nustatyta specialių reikalavimų ar apribojimų jos veiklai. 

Palūkanų normos veiksniai. Įmonės pinigų srautai iš finansinės veiklos yra stipriai priklausomi 

nuo rinkos palūkanų normų (EURIBOR) pokyčių dėl to ji susiduria su palūkanų normos rizika. Įmonės 

skoloms taikomos kintamos palūkanos, susijusios su EURIBOR ir svyruojančios nuo EURIBOR+1,0 

% iki EURIBOR+2,5 %. 

Jei Bendrovės skoloms su kintama palūkanų norma taikoma vidutinė metinė palūkanų norma 

padidėtų (arba sumažėtų) 1 procentu, 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. pasibaigusių finansinių metų 

palūkanų sąnaudos ir metų pelnas būtų sumažėję (arba padidėję) apytikriai 195 tūkst. Lt (2011 m. – 222 

tūkst. Lt). 

Įmonė išperkamosios nuomos būdu yra įsigijusi tris krovininius-keleivinius keltus. Bendra 

Bendrovės turimų paskolų (įsipareigojimai iš viso) suma 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. siekė 16798585 

Lt (31 lentelė). 

31 lentelė 

AB „Smiltyn ės perkėla“ įsipareigojimai finansinėms institucijoms (Lt) 

Skolinanti institucija Nuoroda Paskolos 
suma 

Likutis 
2012-12-31 

Likutis 
2011-12-31 

UAB „Danske lizingas“ a) 11412417 2751890 3281100 

UAB „Danske lizingas“ b) 14125006 6575167 7528089 

UAB „Danske lizingas“ c) 16846211 7471528 8676614 

Iš viso įsipareigojimų:  16798585 19485803 
Minus trumpalaikė dalis  2687217 2687217 

Iš viso įsipareigojimų ilgalaikė dalis:  14111368 16798586 
 

a) Lizingas gautas keltui „Neringa“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta  

iki 2018 m. birželio mėn. 30 d. 

b) Lizingas gautas keltui „Baltija“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta  

iki 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

c) Lizingas gautas keltui „Žalgiris“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta  

iki 2019 m. birželio mėn. 20 d. 

Techniniai – technologiniai veiksniai. Siekiant valdyti šią rizikos rūšį, Įmonės laivynas nuolat 

atnaujinamas, keltams nuolat atliekamas techninės būklės patikrinimas. Įmonės keltų techninę būklę 

prižiūri įgaliotos valstybinės laivų techninės būklės priežiūros institucijos, kurios patvirtina, kad keltai 
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atitinka laivų techninės būklės standartus ir gali būti eksploatuojami. Taip pat vykdomi einamieji 

remonto darbai, o kas 5 metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje. 

Kredito rizika. Įmonė, sudarydama su įmonėmis ir įstaigomis keleivių ir transporto priemonių 

perkėlimo sutartis, reikalauja, kad už paslaugas būtų sumokama iš anksto, dėl to Įmonė balanso 

sudarymo dienai neturėjo pradelstų įsiskolinimų. 

Likvidumo rizika. Einamojo likvidumo koeficientas 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo lygus 

1,6, išorinis finansavimas apyvartinėms lėšoms nebuvo naudojamas. 

Ekologiniai veiksniai. Bendrovė pagal savo veiklos pobūdį teršalų į gamtą neišleidžia, todėl 

baudų už aplinkos teršimą nebuvo mokėta. Bendrovės veiklos sustabdymo dėl neigiamos įtakos 

aplinkai tikimybės nėra. 

Pagrindinis ekologinis rizikos faktorius yra susijęs su Bendrovės keltų eksploatacija – yra 

tikimybė, kad neigiama įtaka aplinkai gali būti padaryta kelto avarijos atveju. Tačiau Bendrovės keltai 

yra apdrausti avarijų ir jų pasekmių atžvilgiu, todėl šiais atvejais žalą aplinkai atlygintų ir baudas 

sumokėtų draudimo kompanija, o Bendrovės finansinei būklei avarija ir jos pasekmės įtakos neturėtų. 

Personalas. AB „Smiltynės perkėla“ valdymas ir veikla priklauso nuo nedidelio kiekio 

vyriausiojo vadovaujančio personalo ir laivyno specialistų. Augant Bendrovės verslui, jos sėkmė labai 

priklauso nuo sugebėjimo samdyti papildomus darbuotojus, kurie turėtų reikiamų įgūdžių. Siekiant 

sumažinti apsirūpinimo specialistais riziką, Bendrovėje yra sudarytos palankios sąlygos mokymuisi, 

siekti jai reikalingų specialybių (ypatingai keltų kapitonai, mechanikai, denio upeiviai). 

Administracijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei kursuose. 

2011 ir 2012 m. visi darbuotojų dalyvavo klientų aptarnavimo gerinimo ir konfliktų valdymo 

mokymuose. 

2013 m. gavus finansavimą iš Europos socialinio fondo pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių 

tobulinimas įmonėse“, Bendrovė planuoja organizuoti mokymus, siekiant pagerinti darbuotojų 

kvalifikaciją. 

 Siekiant išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, nuolat peržiūrimas pareigybių sąrašas, laipsniškai 

didinami darbuotojų atlyginimai. Vidutinis darbo užmokestis Įmonėje viršija darbo užmokesčio vidurkį 

Lietuvoje, dėl jo išmokėjimo problemų nėra. 

Dalis Įmonės darbuotojų priklauso AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų profsąjungai. 

7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

Pajamos 

Per 2012 m. Bendrovė uždirbo 14158 tūkst. Lt, gauta 21 tūkst. Lt (0,1 proc.) mažiau nei 2011 

m. Pagrindinai pajamų mažėjimą lėmė: 11 proc. (534 tūkst. Lt) mažesnės pajamos iš perkėlimo 
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sąnaudų kompensavimo (dėl mažesnio neatlygintinai perkeltų transporto priemonių skaičiaus (žr. 30 

lentelę) ir mažesnių kompensuojamų sąnaudų). Tačiau Bendrovė uždirbo 99 tūkst. Lt (5 proc.) daugiau 

iš keleivių ir 423 tūkst. Lt (6 proc.) iš transporto priemonių perkėlimo, kurie moka už persikėlimo 

paslaugas. 

Sąnaudos 

2012 m. Bendrovė išleido 12420 tūkst. Lt, t.y. 340 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. (32 lentelė).  

Sąnaudų mažėjimui įtakos turėjo personalo išlaikymo ir finansinių sąnaudų sumažėjimas. 

32 lentelė 

Bendrovės sąnaudos 2011–2012 m. (tūkst. Lt) 

 Sąnaudų straipsniai 2011 m. 2012 m. Pokytis, tūkst. Lt  Pokytis 

Personalo išlaikymas 5000 4827 -173 -3% 

Biuro išlaikymas 34 60 26 76% 

Tarnybinio transporto išlaikymas 35 33 -2 -6% 

Ryšių paslaugos 137 123 -14 -10% 

Energija ir komunalinės paslaugos 316 254 -62 -20% 

Reklama, parama 57 69 12 21% 

Konsultacinės ir kitos paslaugos 102 139 37 36% 

Draudimas 321 294 -27 -8% 

Mokesčiai 173 190 17 10% 

Finansinės sąnaudos 808 605 -203 -25% 

Nusidėvėjimas, amortizacija 3764 3810 46 1% 

Keltų išlaikymas 1656 1632 -24 -1% 

Kitos sąnaudos 129 161 32 25% 

Fizinės apsaugos sąnaudos 230 225 -5 -2% 

Iš viso: 12760 12420 -340 -3% 
 

Veiklos rezultatas 

Per 2012 m. uždirbta 1738 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą, 22 proc. (318 tūkst. Lt) daugiau 

nei 2011 m. Pagrindinai pelno didėjimą lėmė sumažėjusios sąnaudos. 

Investicijos 

Per 2012 m. Bendrovė investavo 536 tūkst. Lt. Lėšų panaudojimas pateiktas 33 lentelėje. 
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33 lentelė 

Bendrovės investicijos į ilgalaikį turt ą per 2012 m. (tūkst. Lt) 

Eilės Nr. Pavadinimas Vertė 

1. Nematerialusis turtas 21 

2. Pastatai, statiniai 14 

3. Mašinos ir įrengimai 195 

4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai 307 

                                                                                                        Iš viso: 536 
 
 Pastabos: 

1. Įsigyta programinė įranga, kuri skirta naujai kompiuterinei technikai.  

2. Siekiant reguliuoti keleivių ir transporto priemonių srautus pastatyta metalinė tvora. 

3. Atliktas s/k „Baltija“ dokinis remontas. 

4. Per 2012 m. įsigyta kito ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinės technikos, nešiojamų 

kasos aparatų, gelbėjimo priemonių, savitarnos kasos aparatas, automobilių parkavimo sistema ir kito 

turto). 

Per 2012 m. išlaidos naujai statomam keleivių terminalui Šiaurės rage (Danės g. 1, Klaipėdoje) 

sudarė 1409 tūkst. Lt, t.y. pastato statybos ir techninės priežiūros išlaidos, lauko vandentiekio, buitinių 

nuotekų ir elektros tinklų įrengimo darbai. 

  Per 2012 m. AB „Smiltynės perkėla“ iš savų lėšų už keltus sumokėjo 2687 tūkst. Lt lizingo 

verčių ir 584 tūkst. Lt palūkanų (2011 m. – 710 tūkst. Lt). 

8. Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 

Bendrovės 2010-2012 m. pagrindiniai finansiniai rodikliai pateikti 34 lentelėje. 

34 lentelė 

AB „Smiltyn ės perkėla“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2010-2012 m. 

Finansinis rodiklis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Pajamos, tūkst. Lt 14449 14179 14158 

EBITDA, tūkst. Lt 
   EBITDA marža 

5648 
41,1% 

5937 
42,7% 

6043 
43,5% 

Bendrasis pelnas, tūkst. Lt 
   Bendrojo pelningumo marža 

5362 
39,0% 

5451 
39,2% 

5489 
39,5% 

EBIT, tūkst. Lt 
   EBIT marža 

1914 
13,9% 

2173 
15,6% 

2233 
16,1% 

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt 
   Grynojo pelno (nuostolių) marža 

1344 
9,8% 

1272 
9,1% 

1462 
10,5% 
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Savininkų nuosavybė, tūkst. Lt 
Finansinės skolos, tūkst. Lt 
Visas turtas, tūkst. Lt 

19788 
22173 
43801 

19891 
19486 
40864 

20207 
16799 
39155 

Efektyvumo rodikliai: 
   Turto grąža, ROA 
   Savininkų nuosavybės grąža ROE 
   Investicijų grąža, ROCE 

 
3,1% 
6,8% 
3,2% 

 
3,1% 
6,4% 
3,2% 

 
3,7% 
7,2% 
4,0% 

Įsiskolinimo rodikliai: 
 Bendras skolos rodiklis 
Sverto koeficientas 

 
54,8% 

1,2 

 
51,3% 

1,1 

 
48,4% 

0,9 

Likvidumo rodikliai: 
   Bendrasis likvidumo koeficientas 
   Skubaus padengimo koeficientas 

 
1,5 
1,4 

 
1,7 
1,7 

 
1,6 
1,6 

Rinkos vertės rodikliai: 
   Akcijos buhalterinė vertė, Lt 
   Pelnas (nuostoliai) akcijai, Lt 

 

66,4 
4,51 

 
66,7 
4,27 

 
67,80 
4,91 

 
  Paaiškinimai: 

EBITDA = Grynasis pelnas, neįtraukus kitos veiklos rezultato + palūkanos + mokesčiai + nusidėvėjimas ir  

                   amortizacija 

EBIT = Grynasis pelnas, neįtraukus kitos veiklos rezultato + palūkanos + mokesčiai 

ROA = Grynasis pelnas / Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

ROE = Grynasis pelnas / Savininkų nuosavybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

ROCE = Grynasis pelnas / (Savininkų nuosavybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje + finansiniai įsipareigojimai) 

Bendras skolos rodiklis = Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Visas turtas 

Sverto koeficientas = Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė 

9. Su  aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija 

Bendrovės keltai yra valdomi pagal aukščiausius aplinkosaugos standartus. Per 2012 m. 

Bendrovės keltuose neįvyko jokie taršos atvejai. Be to, Bendrovės keltai yra apdrausti avarijų ir jų 

pasekmių atžvilgiu, todėl šiais atvejais žalą aplinkai atlygintų ir baudas sumokėtų draudimo kompanija. 

 
2012 m. AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirbo 86 darbuotojai. Iš jų laivyne – 48, laivyną 

aptarnaujančiame personale ir administracijoje – 38 (35 lentelė). 

Bendrovės veiklą labai sąlygoja sezonai. Vasaros sezono metu sudaromos laikinos darbo 

sutartys su papildomai reikalingais pervežimų skyriaus darbuotojais (sezoninėmis kasininkėmis). 

Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų profesionalumui, nes visos Bendrovės teritorijos, o 

ypatingai patys keltai, yra padidinto pavojingumo zona, dėl to keltų įguloms keliami ypatingai griežti 

reikalavimai, atliekant savo pareigas darbe. Bendrovės vykdoma kadrų politika orientuota į 
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kvalifikuoto personalo, ypatingai laivyno darbuotojų, pasirengimą. Laivyno padalinyje teisę dirbti turi 

tik specialistai, turintys atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą ar diplomą. Naujo, kvalifikuoto 

personalo rengimas Klaipėdoje padeda Bendrovei lengviau apsirūpinti aukštos kvalifikacijos 

specialistais. Administracijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei 

kursuose. 

Taip pat prioritetiniu tikslu Bendrovės vadovybė laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei 

sveikata. 

AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi 

Bendrovės darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos politika ir tikslai yra reguliariai peržiūrimi, analizuojami bei atnaujinami, kad nuolat išliktų 

aktualūs ir tinkami. 

2012 m. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 3541 tūkst. Lt. (2011 m. – 3697 tūkst. Lt). 

2012 ir 2011 m. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes pateiktas 35 lentelėje. 

35 lentelė 

Bendrovės žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2011–2012 m. 

Žmogiškieji ištekliai 2011 m. 2012 m. 

Darbuotojų skaičius: 

Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija  
Laivynas 

89 

4 
37 
48 

86 

4 
34 
48 

   

Išsilavinimas: 

Aukštasis 
Aukštesnysis 
Vidurinis 

 

25 
51 
13 

 

36 
39 
11 

   

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Lt: 

Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija 
Laivynas 

 

6446 
2569 
3451 

 

6917 
2640 
3545 
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Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes, Lt: 

Generalinis direktorius 
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Skyriaus vadovas 
Specialistas 
Kapitonas 
Vyr. mechanikas 
Motoristas-denio upeivis 
Denio upeivis 
Dispečeris 
Darbininkas 
Kasininkas 

 

6952 
6317 
3965 
3081 
4290 
3632 
2958 
2898 
2447 
2326 
1836 

 

7606 
6752 
3982 
3258 
4367 
3712 
3075 
2996 
2539 
2035 
1986 

 
Bendrovės generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio mėn. 14 d. nutarimu Nr. 1318. Pagal 

šį nutarimą generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios dalies 

ir kintamosios dalies. Nuo 2010 m. balandžio mėn. 1 d. mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo 

šių Įmonės veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui. 

2012 m. generalinio direktoriaus pastovios dalies koeficientas buvo lygus 4,5 minimalios 

mėnesinės algos (maksimalus galimas – 4,9), jo pavaduotojų – 4,05. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

vadovų mėnesinė alga padidėjo 6 proc. dėl padidėjusio šalies minimalaus mėnesinio atlyginimo. 

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2012 m. I ketv. buvo  

nustatyta 90 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis, II, III ir IV ketv. – 100 

proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. Tokio pat dydžio kintamosios dalys, 

generalinio direktoriaus įsakymu, buvo nustatytos ir jo pavaduotojams. 

Vadovaujantis Bendrovėje galiojančiais Darbo apmokėjimo nuostatais ir Darbuotojų 

motyvavimo ir rėmimo tvarka už darbo kokybę ir rezultatyvumą per 2012 m. septyniasdešimt trims 

darbuotojams buvo išmokėta priedų už 212609 Lt. 

Bendrovėje 2012 m. galiojo pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje darbdavys ir darbuotojų 

kolektyvas susitarė dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo, saugos ir sveikatos, kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. 

10. Bendrovės vykdomos socialinės iniciatyvos ir politika 

2012 m. Bendrovė skyrė 5 tūkst. Lt paramą džiazo festivalio organizavimui Klaipėdoje ir 4 

tūkst. Lt pirmajam enciklopediniam biografijų žinyno „Klaipėda. Kraštiečiai“, skirto Klaipėdos miesto 

760 metų jubiliejui, išleidimui. 

Bendrovė neturi savo nusistatytos socialinės politikos. 
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11. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę 

Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra audituoti ir apskaityti pagal 

verslo apskaitos standartus. 

Bendrovės auditorius – UAB „Jungtinė auditorių kontora“. 

12. Bendrovės įstatinio kapitalo strukt ūra 

2012 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 298030 paprastosios vardinės  

akcijos (PVA), kurių kiekvienos nominali vertė 60 Lt (36 lentelė). 

36 lentelė 

AB „Smiltyn ės perkėla“ įstatinio kapitalo strukt ūra pagal akcijų rūšis 

Akcij ų rūšis 
Akcij ų skaičius, 

vnt. 
Nominali vertė, 

Lt 
Bendra nominali 

vertė, Lt 
Dalis įstatiniame 

kapitale, % 
Paprastosios 

vardinės akcijos 298030 60 17881800 100,00 

Iš viso: 298030 - 17881800 100,00 
 

Bendras AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų skaičius 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. – 37 

akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise 

valdanti 295030 akcijų arba 98,99 proc. įstatinio kapitalo, likusias 3000 akcijų (1,01 proc.) valdo 

privatūs asmenys (1 pav.). Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos 

sąrašus. Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išleista naujų akcijų 

emisija. Bendrovės visos akcijos yra apmokėtos. 

1.01%

98.99%

Privatūs akcininkai

Susisiekimo ministerija

 

1 pav. Bendrovės įstatinio kapitalo strukt ūra pagal akcijų savininkus 
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13. Dividendų politika 

Pagal 2011 m. kovo mėn. 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 361 Bendrovė 

privalo skirti dividendams ne mažiau 7 proc. nuosavo kapitalo, jeigu tai neviršija 80 proc. Bendrovės 

paskirstytinojo pelno. 

Įmonė kiekvienais metais moka dividendus. 2012 m. Bendrovė išmokėjo 1146 tūkst. Lt 

dividendų už 2011 m. pelną. 

14. Bendrovės valdymo organai 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais 

Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų 

įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.  

Bendrovės įstatuose nurodyti šie valdymo organai:  

� Visuotinis akcininkų susirinkimas,  

� Stebėtojų taryba,  

� Valdyba,  

� Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.  

Įstatuose nurodyta, kad Visuotinio susirinkimo kompetencija yra nustatyta Akcinių bendrovių 

įstatyme. 

Bendrovės stebėtojų taryba yra valdymo organas, sudarytas iš 3 narių (37 lentelė), Akcinių 

bendrovių įstatymo nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Stebėtojų tarybos nariai 

atšaukiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 

37 lentelė 

Stebėtojų tarybos sudėtis 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Asmens statusas Vardas, pavardė 
 
Stebėtojų tarybos pirmininkas 
LR susisiekimo ministerijos kancleris 

Stebėtojų tarybos narys 
LR susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių 
transporto departamento Vandens transporto 
skyriaus vedėjas 

Stebėtojų tarybos narė 
LR susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės 
turto valdymo departamento Valstybės turto 
valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji 
specialistė 

 

Tomas Karpavičius 

 

Juozas Darulis 

 

 

Roma Andruškevičienė 

 



AB „Smiltynės perkėla“ 2012 m. metinis pranešimas       

52 

Bendrovės Stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta 

paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 

Bendrovės valdyba yra Bendrovės valdymo organas, sudarytas iš 3 narių (38 lentelė), Akcinių 

bendrovių įstatymo nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Valdybos nariai atšaukiami 

Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba sprendžia pagrindinius gamybinius, organizacinius, 

finansinius ir ūkinius Bendrovės klausimus, analizuoja ir aprobuoja veiklos strategiją, finansinių 

išteklių naudojimą, tvirtina Bendrovės organizacinę ir valdymo struktūrą, renka ir atšaukia Bendrovės 

vadovą bei vykdo kitas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme. 

Bendrovės valdybos nariams nebuvo priskaičiuota piniginių sumų, nebuvo suteikta paskolų, 

neišduota garantijų, neperleista turto. 

38 lentelė 

Valdybos sudėtis 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Asmens statusas Vardas, pavardė 
Valdybos pirmininkas (iki 2012.12.13) 
LR susisiekimo viceministras 

Valdybos pirmininkas (nuo 2013.01.30) 
LR susisiekimo viceministras 

Valdybos narys 
UAB „LitCapital Asset Management“ partneris 
 
Valdybos narė 
LR susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės 
turto valdymo departamento Ekonomikos ir 
biudžeto skyriaus vedėja 

Arūnas Štaras 

 
Vladislav Kondratovič 

 

Arvydas Saročka 

 
Ona Barauskienė 

 
Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. 8 d. Bendrovės valdybos nario pareigas pradėjo eiti UAB „LitCapital 

Asset Management“ partneris Arvydas Saročka, jis pakeitė iki tol šias pareigas užėmusį LR 

susisiekimo ministro patarėją Rolandą Bražinską.  

Bendrovei vadovauja generalinis direktorius, kurį renka ir atšaukia valdyba, Akcinių bendrovių 

įstatymo nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. 

Generalinis direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. 

Bendrovės vadovo kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme – Bendrovės vadovas 

atsako už Bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, turi teisę sudaryti sandorius 

vienvaldiškai, išskyrus atvejus, kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais sprendimą dėl 
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sandorio priima valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi visuotinio susirinkimo bei 

valdybos sprendimais. 

39 lentelė 

Vadovybės sudėtis 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Asmens statusas Vardas, pavardė 
Generalinis direktorius 

Ekonomikos ir finansų direktorius 

Technikos ir saugios laivybos direktorius 

Klientų aptarnavimo direktorius 

Darius Butvydas 

Tomas Masys 

Rolandas Bučmys 

Kęstutis Mickevičius 

 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams buvo priskaičiuota 321 

tūkst. Lt darbo apmokėjimo lėšų ir už gerus 2011 m. rezultatus – 11 tūkst. Lt premijų. Bendrovės 

vadovybei nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 

15. Informacija apie Įmonės filialus 

Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, 

įsikūrusiose Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 

16. Svarbūs finansinių metų įvykiai 

2012 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 

� 2012-01-25 Bendrovės 2012-2014 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo 

supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų tvirtinimas. 

� 2012-04-27 Bendrovės 2012 m. 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio ir tarpinio pranešimo 

svarstymas. 

� 2012-04-30 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl 2011 m. metinio pranešimo, audito 

išvados ir ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo, rezervų 

perskirstymo tvirtinimo ir naujos audito įmonės rinkimo. 

� 2012-07-25 Bendrovės 2012 m. 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio ir tarpinio pranešimo 

svarstymas. 

� 2012-10-29 Bendrovės laisvų lėšų ir finansinės rizikos valdymo politikos tvirtinimas,  2012 m. 

9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio ir tarpinio pranešimo svarstymas, keleivių ir transporto priemonių 

perkėlimo kainų svarstymas, 2013-2015 m. strateginio veiklos plano ir 2013 m. pagrindinių finansinių 

rodiklių tvirtinimas. 

Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų 
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susirinkimo laiką, vietą, bei kiti pranešimai, teiktini akcininkams ir kitiems asmenims, buvo skelbiami 

Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“ Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

17. Įmonės veiklos planai, prognozės ir planuojamos 2013 m. investicijos 

AB „Smiltynės perkėla“ planuoja toliau stiprinti Įmonės pozicijas keleivių ir transporto 

priemonių perkėlimo per Kuršių marias rinkoje. Ir toliau bus vykdomas keleivių ir transporto 

priemonių perkėlimas bei tęsiamas klientų aptarnavimo kokybės gerinimas. 

2013 m. svarbiausias AB „Smiltynės perkėla“ įgyvendinamas projektas yra naujo keleivių 

terminalo Danės g. 1, Klaipėdoje (Šiaurės rage) statyba. Planuojama, kad terminalo statyba Bendrovei 

kainuos apie 3500 tūkst. Lt. Statyba bus finansuojama iš Bendrovės lėšų. Terminalo statybos prasidėjo 

2012 m. rugpjūčio mėn. ir planuojama baigti 2013 m. II ketv. 

2013 m. planuojama atlikti s/k „Nida“ dokinio remonto darbus, kurių vertė 187 tūkst. Lt. 

Prognozuojama, kad 2013 m. Bendrovės metinės pajamos sieks 15197 tūkst. Lt arba 8 proc. 

daugiau nei 2012 m. 

2013 m. pagal esamus paskolų grąžinimo grafikus reikės grąžinti 2687 tūkst. Lt paskolų ir 

sumokėti 467 tūkst. Lt palūkanų. 

18. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai 

AB „Smiltynės perkėla“ misija – užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių 

perkėlimą per Kuršių marias taip pat, atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti 

teikiamų paslaugų kokybę. 

Bendrovės vizija – tapti modernia, socialiai atsakinga, reprezentuojančia Lietuvą, bendrove. 

Bendrovės strateginiai tikslai yra: 

1. Saugaus, patikimo ir savalaikio perkėlimo per Kuršių marias užtikrinimas. 

2. Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugų gerinimas. 

3. Darbuotojų motyvacijos skatinimas ir našumo didinimas. 

4. Pajamų ir veiklos efektyvumo didinimas. 

19. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams 

Per 2012 m. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams pateikta „AB 

„Smiltynės perkėla“ 2012-2014 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2012 m. 12 mėn. veiklos 

ataskaitoje“ (žr. 57 psl.). 

20. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis, išskyrus šių nuostatų 

16 punktą dėl apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius apskaitos standartus: 
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I.   ĮMONĖS 2012 M. 12 MĖN. EFEKTO KRITERIJAI 

40 lentelė 

AB „Smiltyn ės perkėla“ 2012 m. 12 mėn. efekto kriterijai 

Strateginis tikslas 
2012 m. planas 2012 m. faktas 

Efekto kriterijus 

1. Saugumas ir patikimumas  

Avarinės situacijos, vnt. 0 0 

Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų skaičius 0 2 

Incidentai keltuose, vnt. 0 0 

Patikimumo indeksas1, proc. 99,99 99,99 
Išrūšiuotų antrinių žaliavų (atliekų) kiekis nuo visų atliekų 
kiekio, proc. 

3 4 

Elektros energijos sunaudojimo šildymui ne darbo metu, proc. -10 -9 

2. Kokybė 
Laukimo eilėje trukmė, min. 30 30 

Klientų skundai, vnt. 4 1 

Vidutinė vieno kelto reiso trukmė, min. 4 4 

3. Darbuotojai 
Pagrindinės veiklos pajamos/1 darb., tūkst. Lt 158 164 

Vidutinis darbo užmokestis, Lt 3623 3480 

4. Pajamų augimas 
Keleivių sk. dinamika, proc. 1 4 

Transporto priemonių sk. dinamika, proc. -1 1 
Pagrindinės veiklos pajamų dinamika, proc. 0 0 
Kitos veiklos pajamų dinamika proc.  -25 43 

5. Bendrovės vertė 
EBITDA2, tūkst. Lt 5294 6043 

Grynasis pelningumas, proc. (opt. > 5 proc.) 4,1 10,5 

Nuosavybės grąža, proc. (opt. > 10 proc.) 3,0 7,2 

Skolos/turto santykis, proc. (opt. < 70 proc.) 50 48 
 
II.  ĮMONĖS VEIKLOS 2012 M. 12 MĖN. APŽVALGA 

I.1. Perkėlimų apimtys  

2012 m. 12 mėn. iš viso atlikti 23978 reisai arba 2 proc. daugiau nei planuota. 

Per 2012 m. 12 mėn. perkelta 1925 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 4 proc. (76 tūkst. vnt.) 

daugiau nei 2011 m. ir nei planuota, o transporto priemonių – 0,06 proc. (346 vnt.) daugiau nei 2011 m. 

                                                           
1 Faktinis reisų sk./ Reisų sk. pagal grafiką 
2 EBITDA = Grynasis pelnas, neįtraukus kitos veiklos rezultato + palūkanos + mokesčiai + nusidėvėjimas ir amortizacija 
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ir 2 proc. (13 tūkst. vnt.) daugiau nei planuota (žr. Formą FP-7). Ženklus keleivių ir transporto 

priemonių srautų mažėjimas fiksuojamas antrą š.m. ketvirtį. 

Įdiegtos naujos kontrolės priemonės gerokai sumažino norinčiųjų pasipelnyti valstybės sąskaita 

gretas – per 2012 m. neatlygintinai besikeliančių transporto priemonių skaičius sumažėjo net 11 proc. 

arba 26 tūkst. vnt. Labiausiai mažėjo lengvųjų transporto priemonių perkėlimo srautai. Keleiviams 

suteiktų neatlygintino perkėlimo lengvatų skaičius 2012 m. iš viso sudarė 219 tūkst. arba 3 proc. (7 

tūkst. vnt.) mažiau nei 2011 m. 

I.2. Finansiniai veiklos rezultatai 

Pajamos 

 

2 pav. Bendrovės 2011-2012 m. 12 mėn. pajamos  

Per 2012 m. Bendrovė uždirbo 14158 tūkst. Lt, gauta 21 tūkst. Lt (0,1 proc.) mažiau nei 2011 

m. Pagrindinai pajamų mažėjimą lėmė: 11 proc. (534 tūkst. Lt) mažesnės pajamos iš perkėlimo 

sąnaudų kompensavimo (dėl mažesnio neatlygintinai perkeltų transporto priemonių skaičiaus (žr. 30 

lentelę) ir mažesnių kompensuojamų sąnaudų). Tačiau Bendrovė uždirbo 99 tūkst. Lt (5 proc.) daugiau 

iš keleivių ir 423 tūkst. Lt (6 proc.) iš transporto priemonių perkėlimo, kurie moka už persikėlimo 

paslaugas. 

Pagrindinės veiklos pajamų pokyčiai lyginant su planu – iš keleivių perkėlimo uždirbta 5 proc. 

(98 tūkst. Lt), transporto priemonių perkėlimo 4 proc. (319 tūkst. Lt) daugiau ir neatlygintino 

perkėlimo sąnaudų kompensavimo 10 proc. (462 tūkst. Lt) mažiau. 

Iš kitos veiklos uždirbta 43 proc. (60 tūkst. Lt) daugiau nei planuota ir 8 proc. (14 tūkst. Lt) 

daugiau nei 2011 m. Pajamų augimą lyginant su planu lėmė pajamos iš reklaminių plotų ir Bendrovės 

infrastruktūros nuomos paslaugų. 
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Iš finansinės veiklos gauta 27 proc. (24 tūkst. Lt) mažiau nei 2011 m., bet 79 proc. (29 tūkst. Lt) 

daugiau nei planuota (dėl užsitęsusių investicinių projektų vykdymo, Bendrovė didesnes, laisvas lėšas 

investavo į terminuotus indėlius ir LR Vyriausybės vertybinius popierius) (žr. Formą FP-1). 

Sąnaudos 

Per 2012 m. 12 mėn. Bendrovė išleido 12420 tūkst. Lt, t.y. 340 tūkst. Lt (3 proc.) mažiau nei  

2011 m. ir 997 tūkst. Lt (7 proc.) mažiau nei planuota (žr. Forma FP-2). 

41 lentelė 

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. planuotos ir faktinės sąnaudos (tūkst. Lt) 

 Sąnaudų straipsniai 2012 m. 
planas 

2012 m. 
faktas 

Pokytis, 
tūkst. Lt Pokytis 

Personalo išlaikymas 5176 4827 -349 -7% 
Biuro išlaikymas ir kitos išlaidos 
bendram ūkiui 27 60 33 122% 
Tarnybinio transporto išlaikymas 39 33 -6 -15% 
Ryšių paslaugos 124 123 -1 -1% 
Energija ir komunalinės paslaugos 322 254 -68 -21% 
Reklama, parama 96 69 -27 -28% 
Konsultacinės ir kitos paslaugos 149 139 -10 -7% 
Draudimas 302 294 -8 -3% 
Mokesčiai 183 190 7 4% 
Finansinės sąnaudos 812 605 -207 -25% 
Nusidėvėjimas, amortizacija 3865 3810 -55 -1% 
Keltų išlaikymas 1959 1632 -327 -17% 
Kitos sąnaudos 132 161 29 22% 
Fizinės apsaugos sąnaudos 229 225 -4 -2% 

Iš viso: 13417 12420 -997 -7% 
 
 Personalo išlaikymas – sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio nei planuota darbo užmokesčio (kartu 

ir socialinio draudimo mokesčio) sąnaudų, kurios mažėjo dėl vėlesnio darbuotojų motyvacinės sistemos 

įdiegimo ir mažesnio laivyno padalinio darbuotojų darbo valandų skaičiaus. 

Biuro išlaikymas ir kitos išlaidos bendram ūkiui  – šios sąnaudos padidėjo dėl patirtų išlaidų 

patalpų remontui. 

  Energija ir komunalinės paslaugos – sumažėjimas dėl elektros ir komunalinių paslaugų 

sąnaudų mažėjimo. 

 Finansinės sąnaudos – sumažėjimą dėl mažesnio nei planuota EURIBOR palūkanų normos.  

 Keltų išlaikymo sąnaudos – sumažėjimas dėl keltų kuro sąnaudų mažėjimo. 

 Kitos sąnaudos – padidėjimas dėl teritorijos tvarkymo darbų. 





AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"   2012 m. 12 mėn. Forma FP-1

tūkst. Lt

2011 m. faktas 2012 m. planas 2012 m. faktas
% 2012 faktas su 

2012 planu
% 2012 faktas su 

2011 faktu
Lt 2012 faktas su 

2011 faktu
12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.

1.  Pagrindinės veiklos pajamos: 13906 13939 13894 100% 100% -12
1.1. Keleivių perkėlimas 1874 1876 1971 105% 105% 97
1.2. Transporto perkėlimas 7169 7274 7593 104% 106% 423
1.3. Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 4791 4719 4257 90% 89% -534
1.4. Transporto lengvatų kompensavimas 71 70 73 104% 102% 1
2. Kitos veiklos pajamos: 185 139 199 143% 108% 14

2.1. Nuoma 172 110 161 146% 94% -11
2.2. Pajamos iš IMT pardavimo 0
2.3. Pajamos iš atsargų pardavimo
2.4. Autotraukinukų pajamos 4 20 36 182% 874% 32
2.5. Kitos veiklos pajamos 9 9 2 21% 21% -7
3. Finansinės veiklos pajamos: 89 36 65 179% 73% -24

3.1. Banko palūkanos 1 1 0 48% 34% -1
3.2. Palūkanos iš terminuoto indėlio 88 36 58 164% 66% -30
3.3. Palūkanos iš vertybinių popierių 5 5
3.4. Baudos ir delspinigiai 1 1
4. Pagautė:
5. Iš viso pajamų: 14179 14114 14158 100% 100% -21

Darius Butvydas

Tomas Masys

.

Ekonomikos ir finansų direktorius

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. pajamos

Generalinis direktorius

Eil. 
Nr.

Pajamos
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-2

tūkst. Lt

2011 m. faktas 2012 m. planas 2012 m. faktas
% 2012 faktas 
su 2012 planu

% 2012 faktas 
su 2011 faktu

Lt 2012 faktas 
su 2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.
1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 5000 5176 4827 93% 97% -173
1.1. Darbo užmokestis 3335 3391 3188 94% 96% -147

iš jų vadovaujančių darbuotojų 302 340 321 94% 106% 18
1.2. Premijos 59 60 73 122% 124% 14

iš jų vadovaujančių darbuotojų 3 7 11 8
1.3. Sodra 1162 1189 1135 95% 98% -27
1.4. Komandiruotės 12 18 21 121% 177% 9
1.5. Personalo mokymas 69 58 54 94% 79% -14
1.6. Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams 60 85 75 88% 124% 15
1.7. Atostogų rezervas 302 376 280 75% 93% -22
2. BIURO IŠLAIKYMAS 34 27 60 222% 175% 26
2.1. Mažavertis inventorius 27 20 44 218% 162% 17
2.2. Kanceliarinės prekės 6 6 5 82% 79% -1
2.3. Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos 1 1 11 1754% 1754% 10
3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 35 39 33 84% 95% -2
3.1. Kuras tarnybiniams automobiliams 28 32 27 84% 98% -1
3.2. Remonto paslaugos, atsarginės dalys 7 7 6 84% 85% -1
3.3. Nuoma

4. RYŠIŲ PASLAUGOS 137 124 123 99% 90% -14
4.1. Fiksuoto ryšio paslaugos 7 12 6 49% 92% -1
4.2. Mobiliojo ryšio paslaugos 32 32 29 92% 91% -3
4.3. Interneto paslaugos 19 12 27 222% 143% 8
4.4. Pašto paslaugos 3 3 3 105% 104% 0
4.5. Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra 76 65 58 89% 76% -18
4.6. Kitos ryšio paslaugos

5. ENERGIJA IR KOMUNALIN ĖS PASLAUGOS 316 322 254 79% 80% -62
5.1. Elektros energija 249 273 220 80% 88% -29
5.2. Šiluminė energija

5.3. Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos 67 49 34 70% 51% -33
5.4. Patalpų nuoma

6. REKLAMA, PARAMA 57 96 69 71% 120% 11
6.1. Reklama 41 72 50 69% 121% 9
6.2. Reprezentacinės sąnaudos 8 9 10 112% 120% 2
6.3. Parama 8 15 9 60% 113% 1
7. KONSULTACIN ĖS IR KITOS PASLAUGOS 102 149 139 94% 137% 37
7.1. Teisinės konsultacijos ir paslaugos 16 60 43 72% 268% 27
7.2. Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos 7 7 7 100% 100% 0
7.3. Techninės konsultacijos

7.4. Apsauga (signalizacija) 78 82 89 108% 113% 10
7.5. Kitos paslaugos

8. DRAUDIMAS 321 302 294 97% 92% -27
8.1. Darbuotojų draudimas 6 6 6 98% 99% 0
8.2. Turto, keleivių ir krovinių draudimas 315 296 288 97% 91% -27
9. MOKESČIAI 173 183 190 104% 110% 17
9.1. Transporto priemonių mokestis

9.2. Aplinkos taršos mokesčiai 17 14 18 133% 108% 1
9.3. Nekilnojamojo turto  mokesčiai 27 27 27 100% 100% 0
9.4. Žemės nuomos  mokesčiai 92 96 101 105% 109% 9
9.5. Garantinio fondo mokestis 4 8 7 92% 192% 3
9.6. Neleidžiamo atskaityti PVM 7 13 12 96% 180% 6
9.7. Kiti mokesčiai ir rinkliavos 26 26 24 93% 95% -1

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. sąnaudos

Eil. 
Nr.

Sąnaudų straipsniai
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-2

10. FINANSINĖS SĄNAUDOS 808 812 605 74% 75% -203
10.1. Palūkanos 33
10.2. Valiutų kursų skirtumų sąnaudos 0 0
10.3. Banko paslaugos, komisiniai 16 15 20 133% 130% 5
10.4. Lizingo palūkanos ir kitos su lizingu susijusios įmokos 710 763 584 77% 82% -126
10.5. Delspinigiai

10.6. Kitos finansinės sąnaudos 82 0 0% -82
11. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA 3764 3865 3810 99% 101% 46
11.1. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 3757 3822 3767 99% 100% 10
11.2. Kelių amortizacija

11.3. Nematerialaus turto amortizacija 7 43 42 99% 645% 36
12. KITO TRANSPORTO (keltų) IŠLAIKYMAS 1656 1959 1632 83% 99% -24
12.1. Degalai 1489 1746 1442 83% 97% -48
12.2. Remonto paslaugos ir atsarginės dalys 69 75 50 66% 72% -20
12.3. Nuoma

12.4. Kitos transporto išlaikymo sąnaudos 97 139 140 101% 145% 43
13. KITOS SĄNAUDOS 129 132 161 121% 125% 32
13.1. Autotraukinukų kuras ir eksploatacinės sąnaudos 3 5 7 149% 274% 4
13.2. Spaudos prenumerata, leidiniai 6 6 5 84% 85% -1
13.3. Kitos sąnaudos (nekilnojamo turto vert.) 2 -2
13.4. Organizacijos narystės mokesčiai 19 14 16 113% 83% -3
13.5. Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo 0 1 0 4% 20% 0
13.6. Draudiminiai  įvykiai, teismo vykdymo išlaidos -1 -3 201% -1
13.7. Teritorijos tvarkymas, einamasis remontas 16 16 43 268% 267% 27
13.8. Interjero apipavidalinimas 1 -1
13.9. Įvairios veiklos sąnaudos 27 28 31 111% 118% 5
13.10. Beviltiškų skolų sąnaudos 0 5 34633% 5
13.11. Valiutos pirkimo mokestis 4
13.12. Vertybinių popierių apskaita 4 4 4 100% 100% 0
13.13. Teritorijos ir patalpų valymo paslaugos 53 54 52 96% 98% -1

14.
KOVOS PRIEŠ TERORIZM Ą PRIEMONI Ų 
SĄNAUDOS (fizinės apsaugos) 230 229 225 98% 98% -4

15. IŠ VISO SĄNAUDŲ: 12760 13417 12420 93% 97% -340

Tomas Masys

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Darius Butvydas
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"      2012 m. 12 mėn. Forma FP-3

tūkst. Lt

2011 m. faktas 2012 m. planas 2012 m. faktas
% 2012 faktas 
su 2012 planu

% 2012 faktas 
su 2011 faktu

Lt 2012 faktas 
su 2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.
1. Pardavimo pajamos iš viso: 13906 13939 13894 100% 100% -12
1.1. Paslaugos 13906 13939 13894 100% 100% -12

2. Pardavimo savikaina iš viso: 8455 8856 8405 95% 99% -50
2.1. Paslaugų savikaina 8455 8856 8405 95% 99% -50

3. Bendrasis pelnas 5451 5083 5489 108% 101% 38

4. Veiklos sąnaudos iš viso: 3367 3655 3320 91% 99% -47
4.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3367 3655 3320 91% 99% -47

5. Veiklos pelnas 2084 1429 2168 152% 104% 85

6. Finansinės veiklos rezultatas -703 -764 -519 68% 74% 184
6.1. Finansinės veiklos pajamos 89 36 65 179% 73% -24
6.2. Finansinės veiklos sąnaudos 792 800 584 73% 74% -208

7. Kitos veiklos rezultatas 39 34 88 263% 228% 50
7.1. Kitos veiklos pajamos 185 139 199 143% 108% 14
7.2. Kitos veiklos sąnaudos 146 105 111 105% 76% -35

8. Pagautė/netekimai (rezultatas)

9. Pelnas prieš pelno mokestį 1419 698 1738 249% 122% 318

10. Pelno mokestis 147 126 276 220% 187% 129

11. Grynasis pelnas po pelno mokesčio 1272 572 1462 255% 115% 189

12. Balansiniai rodikliai
Likvidumas (Current Ratio) 1.7 1.7 1.6
Kritinis likvidumas (Acid Test) 1.7 1.6 1.6
Akcininkų nuosavybė/Kapitalas 1.1 1.1 1.1

13. Pelningumo rodikliai
Bendrasis pelningumas 39.2% 36.5% 39.5%
Grynasis pelningumas 9.1% 4.1% 10.5%
Veiklos pelningumas 15.0% 10.2% 15.6%
Turto grąža (Return on Assets) 3.1% 1.5% 3.7%
Nuosavybės grąža (Return on Equity) 6.4% 3.0% 7.2%

14. Apyvartumo rodikliai
Pirkėjų skolų apyvartumas (skola 
dienomis) 14 17 9
Skolų tiekėjams apyvartumas (skola 
dienomis) 4 12 1
Grynųjų pinigų apyvartumas 24 12 11
Atsargų apyvartumas 6 9 3

Tomas Masys

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Darius Butvydas

Eil. 
Nr. Straipsniai
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-4

tūkst. Lt

2011 m. faktas 2012 m. planas 2012 m. faktas
% 2012 faktas su 

2012 planu
% 2012 faktas su 

2011 faktu
Lt 2012 faktas su 

2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.

1. Nematerialusis turtas 106 21 21 100% 19% -86
1.1. Kompiuterinės programos 106 21 21 100% 19% -86

2. Materialusis turtas 588 758 516 68% 88% -73
2.1. Pastatai ir statiniai 102 224 14 6% 14% -88
2.2. Mašinos ir įrengimai 246 195 195 100% 79% -51
2.3. Transporto priemonės

2.4.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai

240 339 307 90% 128% 67

2.5. Kitas materialus turtas

3. Iš viso investicijų: 694 778 536 69% 77% -158

4. Finansavimo šaltiniai iš viso: 3764 3865 3810 99% 101% 46
4.1. Nuosavos lėšos iš viso: 3764 3865 3810 99% 101% 46
4.1.1. iš jų: pelno dalis
4.1.2.   turto nusidėvėjimas/amortizacija 3764 3865 3810 99% 101% 46
4.2. Paskolos iš viso:
4.2.1. iš jų: paskolos su valstybės garantija
4.3. Valstybės biudžetas
4.4. ES lėšos
4.5. Lizingas
5. Investicijos pagal atliktų darbų aktus: 761 778 1945 250% 256% 1184
5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis
5.2.   finansuojamos kitomis lėšomis 761 778 1945 250% 256% 1184

Darius Butvydas

Tomas MasysEkonomikos ir finansų direktorius

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

Generalinis direktorius

Eil. 
Nr.

INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-5

tūkst. Lt

2011 m. 
faktas

2012 m. 
planas

2012 m. 
faktas

% 2012 faktas 
su 2012 planu

% 2012 faktas 
su 2011 faktu

Lt 2012 faktas 
su 2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.
1. Paskolos iš viso: 19486 16799 16799 100% 86% -2687

1.1. Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa" (UAB "Danske lizingas") 3281 2752 2752 100% 84% -529

1.2. Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (UAB "Danske lizingas") 7528 6575 6575 100% 87% -953

1.3. Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" (UAB "Danske lizingas") 8677 7472 7472 100% 86% -1205

2. Palūkanos iš viso: 4162 3399 1674 49% 40% -2488

2.1. Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa" 656 507 288 57% 44% -367

2.2. Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" 1974 1629 839 51% 42% -1135

2.3. Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" 1533 1263 547 43% 36% -986

Darius Butvydas

Tomas Masys

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. įsipareigojimai finansinėms institucijoms

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų dirketorius

Eil. 
Nr.

Paskolos gavimo šaltinis
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-6

tūkst. Lt

2011 m. 
faktas

2012 m. 
planas

2012 m. faktas
% 2012 faktas 
su 2012 planu

% 2012 faktas 
su 2011 faktu

Lt 2012 faktas 
su 2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.

1. ILGALAIKIS TURTAS 34837 31592 32973 104% 95% -1864

1.1. Nematerialusis turtas: 108 86 86 100% 80% -22

1.1.1. programinė įranga 108 86 86 100% 80% -22

1.2. Materialusis turtas: 34729 31506 32887 104% 95% -1843

1.2.1. pastatai ir statiniai 239 103 86 83% 36% -153

1.2.2. mašinos ir įrengimai 33894 30790 30790 100% 91% -3104

1.2.3. transporto priemonės 142 37 37 100% 26% -105

1.2.4. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 374 496 485 98% 130% 111

1.2.5. nebaigta statyba 79 79 1488 1880% 1880% 1409

1.3. Finansinis turtas: 0 0 0 0

2. TRUMPALAIKIS TURTAS 6027 6724 6182 92% 103% 156

2.1.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir 
nebaigtos vykdyti sutartys:

269 700 671 96% 250% 403

2.1.1. atsargos: 232 350 111 32% 48% -121

2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai 232 350 111 32% 48% -121

2.1.2. išankstiniai apmokėjimai 37 350 561 160% 1521% 524

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos: 726 740 445 60% 61% -281

2.2.1. pirkėjų įsiskolinimas 616 740 405 55% 66% -211

2.2.2. kitos gautinos sumos 110 40 36% -70

2.3. Kitas trumpalaikis turtas: 4100 4809 4655 97% 114% 555

2.3.1. trumpalaikės investicijos 2055 2055

2.3.2. terminuoti indėliai 4100 4809 2600 54% 63% -1500

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 932 475 411 87% 44% -521

3. TURTAS IŠ VISO: 40864 38316 39155 102% 96% -1709

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. balansinė ataskaita

TURTASEil. Nr.
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-6

2011 m. 
faktas

2012 m. 
planas

2012 m. faktas
% 2012 faktas 
su 2012 planu

% 2012 faktas 
su 2011 faktu

Lt 2012 faktas 
su 2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.

4. NUOSAVAS KAPITALAS 19891 19283 20207 105% 102% 316

4.1. Kapitalas: 17882 17882 17882 100% 100% 0

4.1.1. įstatinis (pasirašytasis) 17882 17882 17882 100% 100% 0

4.2. Perkainojimo rezervas (rezultatai)

4.3. Rezervai: 737 829 864 104% 117% 126

4.3.1. privalomasis 577 669 704 105% 122% 126

4.3.2. kiti rezervai 160 160 160 100% 100% 0

4.4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai): 1272 572 1462 255% 189

4.4.1. ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 1272 572 1462 255% 115% 189

4.4.2. ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)

5. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 0 0 0 0

6.
MOK ĖTINOS SUMOS IR      
ĮSIPAREIGOJIMAI

20973 19033 18947 100% 90% -2025

6.1.
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai:

17463 14995 15051 100% 86% -2411

6.1.1. finansinės skolos: 16799 14111 14111 100% 84% -2687

6.1.1.1. lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai

16799 14111 14111 100% 84% -2687

6.1.2. atidėtieji mokesčiai 664 884 940 106% 142% 276

6.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 3510 4038 3896 96% 111% 386

6.2.1. ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 2687 2687 2687 100% 100% 0
6.2.2. skolos tiekėjams 182 770 600 78% 330% 418
6.2.3. gauti išankstiniai apmokėjimai 92 80 79 99% 86% -12
6.2.4. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 418 380 442 116% 106% 24

6.2.5.
kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai

131 121 87 72% 66% -44

7.
NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIM Ų IŠ VISO: 

40864 38316 39155 102% 96% -1709

Tomas Masys

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Darius Butvydas

Eil. Nr.
NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"   2012 m. 9 mėn. Forma FP-7

tūkst. Lt

2011 m. faktas 2012 m. planas 2012 m. faktas
% 2012 faktas 
su 2012 planu

% 2012 faktas 
su 2011 faktu

Lt 2012 faktas 
su 2011 faktu

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas 17882 17882 17882 100% 100% 0

2. Iš viso pajamų 14179 14114 14158 100% 100% -21

3. Iš viso sąnaudų 12760 13417 12420 93% 97% -340

4. Veiklos pelnas 2084 1429 2168 152% 104% 85

5. Grynasis pelnas 1272 572 1462 255% 115% 189
6. Paskirstytinasis pelnas 1428 1260 1429 113% 100% 1

iš jų pelno dalis, skirta:
6.1. privalomajam rezervui 132 92 126 138% 96% -6
6.2. dividendams 1168 1008 1146 114% 98% -23
6.3. investicijoms

6.4.
darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms 
reikmėms 120 145 148 102% 124% 29

6.5. paramai 8 15 9 60% 113% 1

6.6.
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
perkeliamas (-i) į kitus metus

7. Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 616 740 405 55% 66% -211
iš jų: pradelsta > 90 dienų

8. Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) 182 770 600 78% 330% 418
iš jų: pradelsta > 90 dienų

9. Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai) 16799 14111 14111 100% 84% -2687

10.
Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai 
įsipareigojimai) 2687 2687 2687 100% 100% 0

11. Palūkanos bankams 710 796 584 73% 82% -126

12. Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso: 3764 3865 3810 99% 101% 46
12.1. pelno dalis 0 0 0
12.2. turto nusidėvėjimas (amortizacija) 3764 3865 3810 99% 101% 46
12.3. banko paskolos dydis 0 0
12.4. kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita) 0 0 0

13. Investicijos 694 778 536 69% 77% -158

14. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 5032 5284 3011 57% 60% -2021
iš jų: terminuoti indėliai 4100 4809 2600 54% 63% -1500

15. Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 83 83 81 98% 98% -2

16. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 89.0 88.0 84.8 96% 95% -4

17. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) 3461 3623 3480 96% 101% 19

18. Veiklą apibūdinantys rodikliai:
18.1. Perkelta:

keleivių ir dviratininkų 1848352 1847891 1924618 104% 104% 76266
lengvųjų automobilių 551416 543287 552382 102% 100% 966
mikroautobusų 2646 2452 2636 108% 100% -10
autobusų 6558 6228 6988 112% 107% 430
krovininių automobilių (iki 3,5 t) 26960 23898 28106 118% 104% 1146
krovininių automobilių (virš 3,5 t) 11554 10389 12110 117% 105% 556
motociklų ir mopedų 7470 7501 5484 73% 73% -1986
kitų transporto priemonių 8812 8557 8056 94% 91% -756

18.2. Atlikt ų reisų skaičius, vnt. 23621 23536 23978 102% 102% 357
18.3. Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Lt 1419 698 1738 249% 122% 318
18.4. Sąnaudos 1 reisui, Lt* 534 566 513 91% 96% -21

Tomas MasysEkonomikos ir finansų direktorius

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. suvestiniai finansiniai rodikliai

Darius ButvydasGeneralinis direktorius

Eil. 
Nr.

Rodiklio pavadinimas

*Savikaina+Bendrosios ir administracinės sąnaudos+Finansinės veiklos sąnaudos

 70



AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. Forma FP-8

Kiekis Kiekis
Kaina, 

tūkst. Lt
Kaina, 

tūkst. Lt
Suma, 

tūkst. Lt
Suma, 

tūkst. Lt

2012 m. 
planas

2012 m. 12 
mėn. 
faktas

2012 m. 
planas

2012 m. 12 
mėn. 
faktas

2012 m. 
planas

įmonės 
lėšos

paskolos
valstybės 
biudžetas

ES 
pagalba

lizingas
2012 m. 
12 mėn. 
faktas

įmonės 
lėšos

paskolos
valstybės 
biudžetas

ES 
pagalba

lizingas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Turtas, iš viso: x 243 116 x x 778 778 0 0 0 0 536 536 0 0 0 0 69%

1.1. Nematerialusis turtas, iš viso: x 20 20 x x 21 21 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 100%
1.1.1. Kompiuterinės programos vnt. 20 20 1 1 21 21 21 21 100%

1.2. Materialus turtas, iš viso: x 223 96 x x 758 758 0 0 0 0 516 516 0 0 0 0 68%

1.2.1. Pastatai ir statiniai, iš viso: x 122 1 x x 224 224 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 6%
1.2.1.1. Metalinė tvora vnt. 1 1 14 14 14 14 14 14 100%

1.2.1.2.
Kelio atitvarai skiriantys, įvažiuojančių 
ir išvažiuojančių transporto priemonių 
srautus

m. 120 0.2 18 18 0 0%

1.2.1.3.
Inžineriniai tinklai pirse prie krantinės 
Nr. 26

vnt. 1 191.5 191 191 0 0%

1.2.2. Mašinos ir įrenginiai, iš viso: x 1 1 x x 195 195 0 0 0 0 195 195 0 0 0 0 100%
1.2.2.1. Kelto "Baltija" dokinis remontas vnt. 1 1 195 195 195 195 195 195 100%
1.2.3. Transporto priemonės, iš viso: x 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai, iš viso:

x 100 94 x x 339 339 0 0 0 0 307 307 0 0 0 0 90%

1.2.4.1. Kompiuterinė technika vnt. 22 22 1.3 1.3 28 28 28 28 100%
1.2.4.3. Nešiojami kasos aparatai vnt. 8 8 0.8 0.8 6 6 6 6 100%
1.2.4.4. Gelbėjimo valtis vnt. 1 1 3.5 3.5 4 4 4 4 100%

1.2.4.5.
Plūdriosios kietosios gelbėjimo 
priemonės

vnt. 50 50 0.5 0.5 25 25 25 25 100%

1.2.4.6. Įvairūs įrankiai vnt. 3 2 1.4 1.8 4 4 4 4 84%
1.2.4.7. Variklis gelbėjimo valčiai vnt. 1 1 3.0 3.0 3 3 3 3 100%
1.2.4.8. Automobilių parkavimo sistema vnt. 1 1 55.6 55.6 56 56 56 56 100%
1.2.4.9. Kitas įvairus turtas vnt. 9 8 1.2 2.5 11 11 20 20 188%
1.2.4.10. Savitarnos kasos aparatas vnt. 1 1 162.1 162.1 162 162 162 162 100%
1.2.4.11. Video stebėjimo sistemos keltuose vnt. 4 10.3 41 41 0 0 0%

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. turto įsigijimo ir skolinimosi ataskaita

Eil. Nr.

Lėšų šaltinis (tūkst. Lt) Lėšų šaltinis (tūkst. Lt)

Turtas
% 2012 
faktas su 

2012 planu

Mato 
vienetas

Tomas MasysEkonomikos ir finansų direktorius

Darius ButvydasGeneralinis direktorius
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. forma FP-9

Pastovioji 
dalis

Kintamoji 
dalis

Koeficientas %
Pastovioji 

dalis
Kintamoji 

dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 m. IV ketvirtis:

Spalis

Generalinis direktorius 4.5 100 7.650 3825 3825

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6.586 3293 3293

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 6.885 3443 3443

Klientų aptarnavimo direktorius 4.05 100 6.885 3443 3443

Lapkritis

Generalinis direktorius 4.5 100 7.662 3096 3096 1469 Atostoginiai

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6.885 3443 3443

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 6.888 3279 3279 331 Atostoginiai

Klientų aptarnavimo direktorius 4.05 100 6.885 3443 3443

Gruodis

Generalinis direktorius 4.5 100 7.072 1700 1700 3672 Atostoginiai

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6.885 3443 3443

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 5.738 2869 2869

Klientų aptarnavimo direktorius 4.05 100 6.697 2678 2678 1342 Atostoginiai

2012 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis

Generalinis direktorius 4.5 100 7.461 2874 2874 1714 Atostoginiai

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6.785 3393 3393 0

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 6.504 3197 3197 110 Atostoginiai

Klientų aptarnavimo direktorius 4.05 100 6.822 3188 3188 447 Atostoginiai

90 Be vadovų

3031 Be vadovų

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

Premija Kita

Praėjusio ketvirčio (einančio prieš ataskaitinį ketvirtį) vidutinis darbuotojų skaičius

Įmonės darbuotojų praėjusio ketvirčio (einančio prieš ataskaitinį ketvirtį) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

Nustatyta mėnesinė alga iš jo:

Informacija apie bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį 2012 m. IV ketv.

Priskaičiuotas 
darbo užmokestis 

iš viso, Lt 
(5+6+7+8)

Pastaba
Mėnesinė alga
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. forma FP-10

Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Kvalifikacijos kėlimas klientų aptarnavimo ir 

vadovavimo srityje
Paslaugos 79632000-3 

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2011.12.30 2012.01.03 2012.01.04 2012.01.04 2012.02.14 2012.02.04

2 Kelto „Baltija“ dokinio remonto paslaugos Paslaugos 50241200-8
Supaprastintas 

atviras konkursas
2012.01.11 2012.01.23 2012.02.02 2012.02.02 2012.03.20 2012.03.20

3
Administracinio pastato Danės g. 1, 

Klaipėdoje, statybos darbų techninės priežiūros 
paslaugos

Paslaugos 71247000-1
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.01.11 2012.01.18 2012.01.18 2012.01.18 2012.08.02 2012.08.02

4
AB „Smiltynės perkėla“ 2012-2014 metų 

metinių finansinių ataskaitų audito paslaugos 
Paslaugos 79212000-3

Supaprastintas 
atviras konkursas

2012.01.16 2012.01.25 2012.03.20 2012.03.20 2012.05.11 2012.05.11

5 Kompiuterinė įranga Prekės 30200000-1
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.02.07 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.03.21 2012.03.21

6 Sporto klubo paslaugos Paslaugos 92000000-1
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.02.22 2012.02.27 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.20 2012.03.20

7 Plaukimo baseino paslaugos Paslaugos 92000000-1
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.02.22 2012.02.27 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.20 2012.03.20

8 Putokšlis gaisrams gesinti Prekės 35111200-7
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.03.05 2012.03.12 2012.03.13 2012.03.13 2012.04.20 2012.04.20

9
Dviejų komponentų akril-poliuteranininiai ir 

epoksidiniai dažai
Prekės 44810000-1

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.03.14 2012.03.16 2012.03.22 2012.03.22 2012.04.05

Nepateiktas nei vienas pasiūlymas.

10 Darbo rūbai Prekės 18130000-9
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.03.28 2012.04.02 2012.04.03 202.04.03 2012.05.17 2012.05.17

11
Dviejų komponentų akril-poliuteranininiai ir 

epoksidiniai dažai
Prekės 44810000-2

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.04.05 2012.04.06 2012.04.06 2012.04.06 2012.05.10 2012.05.10

12
Plūdriosios kietosios kolektyvinės gelėbjimo 

priemonės
Prekės 34514700-0

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.04.05 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.11 2012.05.25 2012.05.25

13
Automatinė automobilių parkavimo 
registracijos ir apmokėjimo sistema

Prekės 34926000-4     
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.03.29 2012.04.05 2012.04.06 2012.04.06 2012.05.31 2012.05.31

14
AB "Smiltynės perkėla" kokybės, aplinkos 
apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos 
vadybos sistemų sertifikavimo paslaugos

Paslaugos 73132000-8

Supaprastintas 

mažos vertės 

pirkimas

2012.04.09 2012.04.11 2012.04.11 2012.04.11 2012.05.30 2012.05.30

15 Automobilinės padangos Prekės 34350000-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.04.18 2012.04.20 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.30 2012.05.30

Skelbimo apie 
pirkim ą data

Viešųjų pirkim ų procedūrų 
laikotarpis Sutarties 

pasirašymo data
Pastabos

Bendrovės 2012 m. 12 mėn. viešųjų pirkim ų ataskaita

Pirkimo 
Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas
Pirkimo 

rūšis
Veiklų susijusių su 

pirkimu, Nr.
Pasirinktas 

pirkimo b ūdas

Pirkimo dokumentų rengimo 
laikotarpis

73 



AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2012 m. 12 mėn. forma FP-10

16 Bendrastatybiniai darbai Darbai

45261910-6, 
45261320-3, 
45410000-4, 
45442100-8, 
45332000-3, 
45111213-4, 
45233161-5, 
45112400-9, 
45262311-4, 
45262300-4.

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.05.28 2012.05.29 2012.05.29 2012.05.29 2012.07.03 2012.07.03

17 Savitarnos kasos aparatas Prekės 30142200-8
Supaprastintas 

atviras konkursas
2012.06.06 2012.06.18 2012.06.20 2012.06.20 2012.07.17 2012.07.17

18 Dyzelinis kuras laivams Prekės 09134200-9
Supaprastintas 

atviras konkursas
2012.07.05 2012.07.11 2012.07.18 2012.07.18 2012.10.30 2012.10.30

19 Kuras automobiliams Prekės
09134200-9, 
09132000-3

Supaprastintas 
atviras konkursas

2012.08.06 2012.08.10 2012.08.16 2012.08.16 2012.09.07
Atmesti visi tiekėjų pasiūlymai.

20
Inžinerinių tinklų statybos ir prijungimo pirse 

prie krantinės Nr. 26 Klaipėdoje darbai
Darbai 45231300-8

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.09.13 2012.09.14 2012.09.19 2012.09.19 2012.10.19 2012.10.19

21 Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugos Paslaugos 66110000-4  
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.09.24 2012.09.26 2012.09.27 2012.09.27 2012.11.26 2012.11.26

22 Alyva Prekės

09211100-2, 
09211400-5, 
09211500-6, 
09211600-7

Supaprastintas 
atviras konkursas

2012.10.08 2012.10.09 2012.10.15 2012.10.15

Pirkimo procedūras planuojama

pabaigti sausio mėnesį, pasirašant

sutartį.

23
Naujosios perkėlos teritorijos fizinės saugos 

paslaugos
Paslaugos 79713000-5 

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.10.31 2012.11.02 2012.11.05 2012.11.05 2012.12.14 2012.12.14

24 Stebėjimo ir kontrolės paslaugos Paslaugos 71700000-5 
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.10.31 2012.11.05 2012.11.06 2012.11.06 2012.12.14 2012.12.14

25 Kuras automobiliams Prekės
09134200-9, 
09132000-3

Supaprastintas 
atviras konkursas

2012.11.06 2012.11.09 2012.11.28 2012.11.28
Pirkimo procedūras planuojama
pabaigti sausio mėnesį, pasirašant
sutartį.

26 Kelto "Nida" dokinio remonto paslaugos Paslaugos 50241200-8
Supaprastintas 

atviras konkursas
2012.11.12 2012.11.27 2012.11.30 2012.11.30

Pirkimo procedūras planuojama
pabaigti sausio mėnesį, pasirašant
sutartį.

27
Vaizdo sistemos diegimas AB "Smiltynės 

perkėla" priklausančiuose keltuose
Prekės 35125000-6

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.11.21 2012.11.26 2012.11.26 2012.11.26 2012.12.12 2012.12.12

28 Kelio užtvarai Prekės
34928110-2, 
34928110-2

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.11.27 2012.11.28 2012.11.30 2012.11.30 2012.12.21 2012.12.21

29 Metalo gaminiai Prekės 44316400-2
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2012.12.17 2012.12.18 2012.12.19 2012.12.19

Pirkimo procedūras planuojama
pabaigti sausio mėnesį, pasirašant
sutartį.

Darius Butvydas

Asta Vyšniauskaitė

Generalinis direktorius

Generalinio direktoriaus patarėja teisės klausimais
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"

tūkst. Lt

Uosto rinkliava Kiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 2008 m. 4442 958 1508 35 1532 22 114 7 263 2
2. 2009 m. 4067 542 1511 35 1794 14 15 114 4 33 5
3. 2010 m. 4596 557 1545 35 2134 161 14 113 4 29 3
4. 2011 m. 5460 531 1449 27 2146 1168 17 92 4 24 2
5. 2012 m.* 5210 534 1449 27 1903 1146 18 101 7 23 1

     * - ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos:

Mokestis už valst. 
turto naudojim ą 
patikėjimo teise

Nekilnojamojo 
turto mokestis

Ekonomikos ir finansų direktorius Tomas Masys

2.
Žemės nuomos mokestis ir uosto rinkliava mokama VĮ "Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija".

Generalinis direktorius Darius Butvydas

1.
Dėl susidariusių apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų bendrovė pelno mokestį 
apskaičiuoja, bet jo nemoka. Jis atvaizduojamas balanse ilgalaikiuose 
įsipareigojimuose kaip atidėtojo mokesčio įsipareigojimas.

Juridini ų 
asmenų pelno 

mokestis

Pridėtinės 
vertės 

mokestis

Aplinkos taršos 
mokestis

Žemės 
nuomos 
mokestis

Dividendai
Transporto 

priemonių savininko 
mokestis

Gyventojų 
pajamų 
mokestis

Socialinio 
draudimo 
įmokos

Informacija apie AB "Smiltyn ės perkėla" sumokėtus mokesčius

Eil. 
Nr.

Laikotarpis

Mokesčiai

Bendra 
mokesčių 

suma

  iš jų:

Garantinio 
fondo 

mokestis

Kiti:
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