
AB "Smiltynės perkėla" 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

20 11 m. d. BALANSAS

Nr.

PATVIRTINTA
2012 m. balandžio mėn. 30 d.
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1

43801246TURTO, IŠ VISO: 40863944

573
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI B-B.IV. 932099 68971

III.2. Kitas trumpalaikis turtas
III.1. Terminuoti indėliai B-B.III.1. 4100000 3462968

68030
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 4100000 3463541
II.2. Kitos gautinos sumos B-B.II.2. 109707

1657041II.1. Pirkėjų įsiskolinimas B-B.II.1. 616350
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS B-B.II. 726057 1725071
I.2. Išankstiniai apmokėjimai B-B.I.2. 36869 340973

362861I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai B-B.I.1.1. 231715

703834

I.1. Atsargos B-B.I.1. 231715 362861

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

268584

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 6026740 5961417
0IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0

III. FINANSINIS TURTAS 0 0
12164II.5. Nebaigta statyba 79165

284661
II.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 374307 275112
II.3. Transporto priemonės 142493

345957
II.2. Mašinos ir įrengimai 33894384 36913613
II.1. Pastatai ir statiniai 238912

37831507II. MATERIALUSIS TURTAS B-A.II. 34729261
8322I.1. Programinė įranga 107943
8322I. NEMATERIALUSIS TURTAS B-A.I. 107943

Praėję       
finansiniai       

metai
A. ILGALAIKIS TURTAS 34837204

(ataskaitos sudarymo data)

37839829

TURTAS
Pastabos 

Nr.
Finansiniai                

metai

2011.01.01-2011.12.31 litais
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(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

2012 m. vasario mėn. 1 d. 1

3



AB "Smiltynės perkėla" 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

43801246

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ,
IŠ VISO:

40863944

II.5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai B-E.II.5. 131148 142757
II.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai B-E.II.4. 418014 366957

723166
II.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai B-E.II.3. 91594 90911
II.2. Skolos tiekėjams B-E.II.2. 181966

2687217II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis B-E.II.1. 2687217

II.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI B-E.II.

3509939 4011008

I.2. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas B-E.I.2. 664036 516773
19485802I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai B-E.I.1.1. 16798585

20002575

I.1. Finansinės skolos B-E.I.1. 16798585 19485802

I.
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

17462621

0
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 20972560 24013583
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS B-D. 0

1344411
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 12268
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 1272194

103912
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1272194 1356679

III.2. Kiti rezervai B-C.III.2. 160000
445272III.1. Privalomasis B-C.III.1. 577390

0
III. REZERVAI B-C.III. 737390 549184
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) 0

17881800I.1. Įstatinis (pasirašytasis) B-C.I.1. 17881800

19787663
I. KAPITALAS B-C.I. 17881800 17881800
C. NUOSAVAS KAPITALAS 19891384

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastabos 

Nr.
Finansiniai                

metai

Praėję       
finansiniai       

metai
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AB "Smiltynės perkėla" 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

20 11 m. d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Nr.

1272194 1344411

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

262459
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

XII. PELNO MOKESTIS P(N)A-XII. 147263
1606870XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM Ą 1419457

X. NETEKIMAI
IX. PAGAUT Ė

689817
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
VII.2. Sąnaudos P(N)A-VII.2. 791781

1419457 1606870

(621580)
VII.1. Pajamos P(N)A-VII.1. 88868 68237

VII. FINANSIN Ė IR INVESTICIN Ė VEIKLA (702913)

635795
VI.2. Sąnaudos P(N)A-VI.2. 146091 253278
VI.1. Pajamos P(N)A-VI.1. 184812

V. TIPIN ĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2083649
VI. KITA VEIKLA 38721

IV.1. Bendrosios ir administracinės P(N)A-IV.1. 3367074

II. PARDAVIMO SAVIKAINA

IV. VEIKLOS S ĄNAUDOS
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

I. PARDAVIMO PAJAMOS P(N)A-I. 13905749

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Finansiniai                

metai

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

gruodžio mėn. 31

2011.01.01-2011.12.31 litais

akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1
2012 m. balandžio mėn. 30 d.
PATVIRTINTA

(Tvirtinimo žyma)

(ataskaitinis laikotarpis)

382517

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

2012 m. vasario mėn. 1 d. 2
(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

P(N)A-II. 8455026

Praėję       
finansiniai       

metai
13744491

5360942
3367074
5450723

3515010

8383549

3515010
1845933
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AB "Smiltynės perkėla" 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

20 11 m. d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Nr.

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
2012 m. balandžio mėn. 30 d.

68971

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

68971 410927

(parašas)

V.

Pinigai ir pinig ų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 932099

(341956)

VII.
VI. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 863128

IV. Valiut ų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 
pinigų ekvivalentų likučiui

III.2.2. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai PSA-III.2.2. (150)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (4676022) (3891764)

III.2.1.2. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai PSA-III.2.1.2. (2798351) (3041088)

III.2.1. Finansinių skolų sumažėjimas (3507927)
III.2.1.1. Sumokėtos palūkanos PSA-III.2.1.1. (709576) (689477)

(3730565)
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (3508077) (3730565)
III.1.1. Dividendų išmokėjimas PSA-III.1.1. (1167945) (161199)

III. Finansin ės veiklos pinigų srautai PSA-III.

II.4. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai PSA-II.4. (719085)

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (1167945) (161199)

II.3. Gauti dividendai, palūkanos PSA-II.3. 66961

(2262968)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (1491165) (2614641)

25279

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas PSA-II.1. (839051)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 7030315

(820363)
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas PSA-II.2. 10 443411

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai PSA-I.2.3. (2202653)

6164449

II. Investicin ės veiklos pinigų srautai PSA-II.

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su 
PVM)

PSA-I.2.1.
(4066144)

(2136239)
I.2.4. Kitos išmokos PSA-I.2.4. (25524) (32524)

I.1.2. Kitos įplaukos PSA-I.1.2. 233234

(3592543)

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais PSA-I.2.2. (4775486) (5012357)

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 18100122

284405
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (11069807) (10773663)

Straipsniai Pastabos Nr.
Finansiniai                

metai

Praėję       
finansiniai       

metai

16938112
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų PSA-I.1.1. 17866888 16653707

gruodžio mėn. 31

2012 m. vasario mėn. 1 d. 3

akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai PSA-I.

Eil. Nr.

2011.01.01-2011.12.31 litais
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

(Tvirtinimo žyma)

(ataskaitos sudarymo data)

140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
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AB "Smiltynės perkėla" 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

20 11 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
2012 m. balandžio mėn. 30 d.
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1

gruodžio mėn. 31

2012 m. vasario mėn. 1 d. 4
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo žyma)

2011.01.01-2011.12.31 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 319294 138221 40870 224506 18604691

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas

0

3. Esminių klaidų taisymo 
rezultatas

0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 
finansinių metų pabaigoje

17881800 0 0 0 0 319294 0 138221 40870 224506 18604691

5. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

0

6. Finansinio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

0

7



AB "Smiltynės perkėla" 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

7. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas)

0

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

0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)

1344411 1344411

10. Dividendai (161439) (161439)
11. Kitos išmokos 0
12. Sudaryti rezervai 125978 103912 (229890) 0
13. Panaudoti rezervai (138221) (40870) 179091 0
14. Įstatinio kapitalo didinimas 
(mažinimas)

0

15. Įnašai nuostoliams padengti 0
16. Likutis praėjusių finansinių 
metų pabaigoje

17881800 0 0 0 0 445272 0 0 103912 1356679 19787663

17. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

0

18. Finansinio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

0

19. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas)

0

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

0

21. Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas (nuostoliai)

1272194 1272194

22. Dividendai (1168473) (1168473)
23. Kitos išmokos 0
24. Sudaryti rezervai 132118 (292118) 0
25. Panaudoti rezervai
26. Įstatinio kapitalo didinimas 
(mažinimas)

160000
(103912) 103912 0

577390

0

27. Įnašai nuostoliams padengti

19891384

0
28. Likutis ataskaitinių 
finansinių metų pabaigoje

17881800 0 0 0 0

GENERALINIS DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

0

(vardas ir pavardė)

DARIUS BUTVYDAS

0 160000 1272194
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AKCIN Ė BENDROVĖ „SMILTYN ĖS PERKĖLA“ 

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

      
PATVIRTINTA 
2012 m. balandžio mėn. 30 d. 
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1 

(Tvirtinimo žyma) 
 

2011 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2012 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 95 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 5 proc. visų pajamų. 
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I.4. Darbuotojų skaičius 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius Įmonėje per 2010 m. buvo – 99, o per 2011 m. – 85. 

 

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, 4, 6 

 
Apskaitoje MT įvertinamas įsigijimo savikaina. Finansinėje atskaitomybėje turtas parodomas 

likutine verte. Ji apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė 

vertė – 1 Lt. 

Bendrovėje nustatyta tokia MT eksploatavimo išlaidų apskaitos tvarka: 

� kai pagal MT techninio eksploatavimo sąlygas periodiškai atliekamas turto remontas, remonto  

išlaidos kapitalizuojamos ir nurašomos į veiklos sąnaudas iki kito to turto remonto. Jeigu tokio remonto 

išlaidų suma nereikšminga, išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kada turtas suremontuotas, 

veiklos sąnaudomis; 

� kai pagal MT techninio eksploatavimo sąlygas periodiškai keičiamos MT sudedamosios dalys ir  

jos atitinka MT kriterijų, keičiama dalis registruojama kaip atskiras objektas, jei neatitinka MT kriterijų 

– keičiamos dalies įsigijimo savikaina nurašoma į to paties ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudas. 
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Bendrovėje nustatyta tokia MT rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaitos tvarka: 

� kai dėl MT rekonstravimo ar remonto tik pagerėja naudingosios turto savybės, bet šio turto  

naudingo tarnavimo laikas nesikeičia, šių darbų verte didinama MT įsigijimo savikaina, o naudingo 

tarnavimo laikas nekoreguojamas; 

� kai dėl MT rekonstravimo ar remonto tik pailgėja naudingo tarnavimo laikas, bet šio turto  

naudingosios savybės nesikeičia, tikslinamas naudingo tarnavimo laikas ir didinama MT įsigijimo 

savikaina; 

� kai dėl MT rekonstravimo ar remonto nepagerėja naudingosios turto savybės ir nesikeičia jo  

naudingo tarnavimo laikas, remonto išlaidos priskiriamos laikotarpio, kada jis atliktas, veiklos 

sąnaudoms. 

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: 

� 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). 
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Pinigai, esantys Įmonės kasoje ir atsiskaitomosiose bankų sąskaitose. Pinigų ekvivalentams gali 

būti priskiriama trumpalaikės (iki trijų mėnesių nuo įsigijimo datos) likvidžios investicijos į vertybinius 

popierius (išskyrus nuosavybės vertybinius popierius), kelionės čekiai 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 (pasigaminimo) savikaina. 

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 įvertintos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą, 

teikiant paslaugas, Bendrovė taiko FIFO būdą. 

II.2.5. Gautinų sumų apskaitos politika 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos Bendrovės balanse parodomos tikrąja verte, t.y. 

atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos 

ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos. 

II.2.6. Nuosavo kapitalo apskaitos politika 

� Įstatinis kapitalas 

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. 

Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytasis įstatinis kapitalas 

registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta 

dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo sąskaitai. 

� Rezervas savoms akcijoms įsigyti 

Rezervas savoms akcijoms įsigyti akcininkų sprendimu sudaromas Bendrovės savų akcijų 

įsigijimo vertei padengti. Šis rezervas negali būti mažesnis už Bendrovės įsigytų savų akcijų verčių 

sumą. Jei parduodant savas akcijas susidaro pelno ar nuostolių, jie registruojami nepaskirstytojo pelno 

(nuostolių) sąskaitoje. 
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� Kiti rezervai 

Kiti rezervai sudaromi tik Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą 

panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma 

didinant nepaskirstytąjį pelną. 

� Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant 

esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; mažinamas pardavus savas akcijas 

mažesne kaina, nei jos buvo supirktos; didinamas pardavus savas akcijas didesne kaina, nei jos buvo 

supirktos; mažinamas registruojant išlaidų, tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui, sumos dalį 

viršijančią akcijų priedų straipsnio sumą. 

Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant 

esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; mažinami mažinant įstatinį kapitalą; 

didinami registruojant išlaidų, tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui, sumos dalį viršijančią akcijų 

priedų straipsnio sumą. 

� Pelno paskirstymas 

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkai priima sprendimą pelną 

paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų 

paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos teikimas, tantjemų, premijų išmokėjimas pagal Bendrovės 

apskaitos politiką pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. 

II.2.7. 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  
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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.  

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.  

Patirtoms sąnaudoms kompensuoti skirta dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per 

ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų. Mažinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų 

sąnaudų straipsnis ir 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.2.8. 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. Palūkanos, pelnas ar 

nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

II.2.9. 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 



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys      

16 
 

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

pakeistos paslaugos kainos bei panaikintas kainų sezoniškumas). 

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, autotraukinukų keleivių pervežimo pajamos, ilgalaikio turto pardavimo pelnas taip pat 

pavienės atsitiktinės pajamos bei pelnas iš atsargų pardavimo. 

Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos: 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.2.10. 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, hidrometeorologijos sąnaudos, keltų draudimo, užterštų vandenų utilizavimo, 

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

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

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, žemės nuomos, 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.2.11. 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.  



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys      

18 
 

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. 

II.3. Apskaitos politikos keitimas 

Per 2011 m. Bendrovės apskaitos politika buvo peržiūrėta ir atnaujinta. Atnaujinimai neturėjo 

įtakos Bendrovės 2011 m. ir ankstesnių laikotarpių finansiniams rezultatams. 

II.4. Apskaitini ų įvertinimų tikslinimas 

 2011 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 
2011 m. rezultatui 

Suma, daranti įtaką 
vėlesnių laikotarpi ų 

rezultatams 

Atostogų rezervo sąnaudos 
Dėl patikslinto Įmonės darbuotojų 

vidutinio darbo užmokesčio ir 
nepanaudotų atostogų dienų skaičiaus 

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. 

+7077 ___ 

Socialinio draudimo nuo 
atostogų rezervo sąnaudos 

+2193 ___ 

Garantinio fondo nuo 
atostogų rezervo sąnaudos 

+7 ___ 

 
II.5. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis 

Bendrovė laikosi visų 2010 m. liepos mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 1052 (Žin. 2010, Nr. 88-4637) patvirtintų Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo gairių nuostatų, išskyrus šių nuostatų 23 punktą dėl apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius 

apskaitos standartus. 

 Vadovaujantis LR finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl tarptautinių 

apskaitos standartų taikymo valstybės valdomose įmonėse, šių standartų taikymas neteiktų Bendrovei 

reikšmingos naudos, o perėjimo prie šių standartų kaštai butų dideli. 

 Perėjimo procesui įgyvendinti Bendrovė patirtų papildomas sąnaudas (buhalterių kvalifikacijos 

kėlimo, ekspertinių paslaugų pirkimo apskaitos standartų nuostatų taikymo klausimams spręsti ir kt.). 

 Remiantis aukščiau išdėstytu 2011 m. liepos mėn. 20 d. Bendrovės valdybos nutarimu buvo 

nuspręsta Bendrovės buhalterinę apskaitą ir toliau vesti, finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo 

apskaitos standartus. 
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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 2010 m. gruodžio 31 
d. 

0 0 0 8322 0 8322 

a) Įsigijimo savikaina             

2010 m. gruodžio 31 d.       140395   140395 

Pasikeitimai per 2011 m.:             
- turto įsigijimas       106224   106224 
- kitiems asmenims perleistas ir 
  nurašytas turtas (-) 

      85328  85328 

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

          0 

2011 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 161291 0 161291 

b) Amortizacija              

2010 m. gruodžio 31 d.       132073   132073 

Pasikeitimai per 2011 m.:            

- finansinių metų amortizacija       6579   6579 

- atstatantieji įrašai (-)           0 

- kitiems asmenims perleisto ir  
   nurašyto turto amortizacija (-) 

      85304   85304 

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

          0 

2011 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 53348 0 53348 

c) Vertės sumažėjimas             

2010 m. gruodžio 31 d.           0 

Pasikeitimai per 2011 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 

2011 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 

d) Likutin ė vertė 2011 m. gruodžio 
31 d. (a) - (b) - (c) 

0 0 0 107943 0 107943 

 

� Per 2011 m. įsigyta nematerialaus turto už 106224 Lt. Didžiausia dalis sudarė investicija į  
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naujos perkėlimo paslaugų pardavimo, kontrolės ir valdymo sistemos įdiegimą (94000 Lt), kita dalis – į 

elektros energijos apskaitos ir valdymo programą (9841 Lt). 

 Per 2011 m. nurašyta nematerialiojo turto už 85328 Lt (likutinė vertė – 24 Lt). Nurašyta senoji 

pravažiavimų kontrolės programa. 

� 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 

 

5 lentelė 

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas 

Turto grup ės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) 

Microsoft E85-04743Windows XP Pro 460.00 

Programa MS Office 2003 Professional 1042.29 

Programa MS OFFICE Prof.CD 1398.22 

Programa MS OFFICE Prof.CD 1398.22 

Programa MS OFFICE Prof.CD 1398.22 

Programa MS OFFICE Prof.CD 1398.22 

Programa MS OFFICE Prof.CD 1398.22 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Oper. sistema Microsoft Windows XP Home 288.09 

Programa ABBYY  Fine Reader 423.69 

Programa Office 2003 Basic English 618.60 

Programa MS OFFICE Prof.CD 1398.22 

Programa "Personalo apskaita" 1950.00 

Buhalterinė apskaitos programa "STEKAS-Apskaita" 13620.00 

Atlyginimų skaič. programa "Stekas-ALGA" 6250.00 

Progr. įranga Fine READER 338.14 

Darbo vietos tinkle "STEKAS" 5400.00 

MS Office 2003 Basic CD licencija 491.53 
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Windows XP operacinės sistema 483.85 

Windows XP operacinės sistema 483.85 

Windows XP operacinės sistema 483.85 

Programa OFFICE SB 2007 682.00 

Programa OFFICE SB 2007 592.80 

Programinė įranga VISTA BUSINESS 439.40 

PROGRAMA MS OFFISE SB 2007 Win 592.80 

 Iš viso: 45046.84 
 

� 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. 

III.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

6 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 
2010 m. gruodžio 
31 d. 

0 345957 36913613 284661 275112 12164 0 37831507 

a) Įsigijimo 
savikaina                 

2010 m. gruodžio 
31 d. 

  4476153 51940277 1184226 1319070 12164  58931890 

Pasikeitimai per 
2011 m.: 

        0 

- turto įsigijimas   102086 246106  239864 67001  655057 

- perleistas ir   
  nurašytas turtas   
  (-) 

  19712   179241   198953 

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

        0 

2011 m. gruodžio 
31 d. 

0 4558527 52186383 1184226 1379693 79165 0 59387994 

b) Perkainojimas                 

2010 m. gruodžio 
31 d. 

              0 

Pasikeitimai per 
2011 m.: 

                

- vertės 
   padidėjimas   

              0 
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   (sumažėjimas) +   
   / (-) 

- kitiems asmenims  
   perleisto ir   
   nurašyto 
   turto     
   perkainojimas (-) 

              0 

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

              0 

2011 m. gruodžio 
31 d. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Nusidėvėjimas                 
2010 m. gruodžio 
31 d. 

  4130189 15026664 899565 1043958   21100376 

Pasikeitimai per 
2011 m.: 

        0 

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas   209137 3265335 142168 140491   3757131 

- atstatantys įrašai  
  (-) 

              0 

- kitiems asmenims   
   perleisto ir    
   nurašyto turto   
   nusidėvėjimas (-) 

  19711   179063     198774 

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

              0 

2011 m. gruodžio 
31 d. 0 4319615 18291999 1041733 1005386 0 0 24658733 

d) Vertės 
sumažėjimas 

                

2010 m. gruodžio 
31 d. 

              0 

Pasikeitimai per 
2011 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 

2011 m. gruodžio 
31 d. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Likutin ė vertė 
2011 m. gruodžio 
31 d. 
(a) + (b) - (c) - (d) 

0 238912 33894384 142493 374307 79165 0 34729261 
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� Pastatai ir statiniai. Už 102086 Lt atlikta Bendrovės telekomunikacinio tinklo rekonstrukcija ir  

inžinerinių tinklų statybos ir prijungimo Klaipėdoje, Šiaurės rago pirse prie krantinės Nr. 26 darbai 

(pirso apšvietimas ir elektros tiekimo kolonėlių elektros pajungimas). 

 Per 2011 m. nurašyta turto už 19712 Lt, t.y. senieji Bendrovės telefono tinklai (likutinė vertė –  

1 Lt). 

� Mašinos ir įrengimai. Už 246106 Lt atlikti s/k „Žalgiris“ ir „Neringa“ dokiniai remonto darbai.  

� Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. Per 2011 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo  

turto už 239864 Lt, t.y. kompiuterinė technika (5905 Lt), video stebėjimo sistema (61981 Lt), 

informacinė švieslentė (97641 Lt), kasų darbo vietų kompiuterinė įranga (60973 Lt), kitas ilgalaikis 

materialusis turtas (13364 Lt). 

Per 2011 m. nurašyto, nebenaudojamo, nudėvėto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė 

sudarė 179241 Lt (likutinė vertė – 178 Lt). Nurašyta senoji kasų darbo vietų kompiuterinė įranga, video 

stebėjimo sistema ir kita kompiuterinė technika. 

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

(Danės g. 1, Klaipėdoje) statybos išlaidos. Ataskaitiniu laikotarpiu šios išlaidos sudarė 67001 Lt. Šios 

sumos didžiausią dalį sudaro išlaidos už pastato projekto parengimą. 

7 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, 4, 6 

 

8 lentelė 

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

Turto grup ės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) 

Keleivinė stotis, Žvejų - 8 181551.97 

Kasos su siurbline, Nemuno - 8 138175.50 

Keliai ir aikštelės, Nemuno g. 8 920487.81 

Kranto apšvietimo linija, Žvejų g. 8 1301.30 
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Kanalizacijos tinklai, Nemuno g. 8 105182.00 

Vandentiekio tinklai, Nemuno g.8 1810.90 

Teritorijos apšvietimas, Nemuno g. 8 137285.46 

Elektros perdavimo kabelio linija, Smiltynėje II perkėla 49280.00 

Autokeliai ir aikštelės, Smiltynė-2 856264.81 

Telefono ir kanalizacijos tinklai, Smiltynė-2 1447.60 

Kanalizacijos tinklai ir įrengimai, Smiltynė-2 90890.80 

Vandentiekio tinklai ir įrengimai, Smiltynė-2 11288.20 

Teritorijos apšvietimas, Smiltynė-2 11904.20 

Keleivinis paviljonas Smiltynėje-2 113066.80 

Pakeliamas tiltelis, Smiltynėje (pietinis) krantinė Nr. 153 461888.82 

Keltas "KINTAI" 500573.24 

Pakeliamas tiltelis Nemuno g. 8 (šiaurinis) krantinė Nr. 76 332761.74 

Pakeliamas tiltelis Nemuno g. 8 ( pietinis) krantinė Nr. 79 200238.00 

Pakeliamas tiltelis Smiltynėje  (Šiaurinis) 187459.00 

Krautuvas su (buldoz., šluota, šakės, kablys) 111150.00 

Taburetė 58.77 

Taburetė 58.77 

Taburetė 58.77 

Taburetė 58.77 

Darbo kėdė 415.40 

Darbo kėdė 415.40 

Darbo kėdė 415.40 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 190.00 

Kėdė 190.00 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 190.00 
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Kėdė 190.00 

Kėdė 190.00 

Užrakinama rūbų spinta 308.35 

Užrakinama rūbų spinta 308.35 

Užrakinama rūbų spinta 308.35 

Kanceliarinė spintutė su durelėmis (žema) 256.84 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kanceliarinė spinta pusiau atvira 293.87 

Kanceliarinė spinta pusiau atvira 293.87 

Pakabinama lentyna su durelėmis 278.57 

Stalas su spintute 301.92 

Rašomasis stalas su spintute 351.84 

Stalas su spintute 193.23 

Stalas su stalčiais 974.20 

Spintutė su stalviršiu 701.26 

Spintelė atvira 144.12 

Rūbų spinta (fasadas) 438.79 

Rūbų spinta 392.10 

Pastatomas stalo priedas (pusapvalis) 278.58 

Pastatomas stalo priedas (pusapvalis) 278.58 

Spintutė 282.59 

Spintutė 282.59 

Spintutė užrakinama ant ratukų 317.22 

Spintutė užrakinama ant ratukų 317.22 

Lentyna su durelėmis 529.77 

Rūbų spinta 447.65 

Rūbų spinta 447.65 

Rūbų spinta 447.65 

Rūbų spinta 462.81 

Kanceliarinė spinta 511.12 

Kanceliarinė žema spinta užrak. stumd. durimis 462.81 

Kompiuterio stalas su priedu 509.64 

Kompiuterio stalas su priedu 647.32 

Kompiuterio stalas su  2 priedais 656.18 

Pristatomas stalo priedas su met. kojomis 146.54 
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Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Spintutė ant ratukų 301.49 

Atvira spinta prie stalo 194.04 

Atvira spinta prie stalo 194.04 

Atvira spinta prie stalo 194.04 

Kanceliarinė spinta pusiau atvira 462.81 

Kanceliarinė spinta su lentyna 411.42 

Kanceliarinė spinta pusiau atvira 462.81 

Kanceliarinė spinta 624.64 

Rūbų spinta 462.81 

Rašomasis stalas su priedu 683.56 

Rašomasis stalas su priedu 399.34 

Rašomasis stalas su stalčiais ir priedu 448.45 

Stalas su priedu 426.27 

Kampinis kompiuterio stalas su metaline užtvara ir 2 priedai 828.49 

Kampinis kompiuterio stalas su metaliniu užtvaru ir 2 priedai 828.48 

Kanceliarinė spinta 495.96 

Kanceliarinė spinta žema 179.55 

Kanceliarinė spinta žema 179.55 

Stalas su metalinėm kojom 150.56 

Stalas su spintute 193.23 

Rašomasis stalas su stalčiais 319.64 

Kanceliarinė ir rūbų spinta 718.98 

Kanceliarinė ir rūbų spinta 718.98 

Kanceliarinė ir rūbų spinta 718.98 

Rūbų spinta 642.41 

Kanceliarinė spinta 511.12 

Bilietų kasa, Nemuno g. 8 26336.73 

Bilietų kasa, Nemuno g. 8 18186.72 

Tekinimo staklės 165.00 

El. galąstuvas 358.00 

Televizorius "SCHARP" 1305.09 

Nešiojama radijo storis su baterija ir pakrovėju MILT ESTD 2674.99 

Garso stiprinimo įrenginys 8000.00 

Laikrodis 144.00 

Rašomasis stalas 475.02 
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Rašomasis stalas 509.05 

Inkaras "HOLLO"  300kg. 600.00 

Metalinė spinta DS-2 (M -Tr) 686.44 

Spintutė su užraktu 555.07 

Mikrobangų krosnelė "Samsung" 305.08 

Spintutė su užraktu 555.07 

Spinta 257.62 

Kartotekinė spinta K-2 737.29 

Kanceliarinė žema spinta 412.02 

Kušetė "Benita-3" 411.03 

Sofa-lova "Kostas-2" su stalčiais (2 vnt.) ir čiužiniu 662.72 

Rašomasis stalas 110*55 mod. 201041 278.81 

Kanceliarinė ir rūbų spinta 845.81 

Kompiuterio stalas su procesoriaus laikikliu 465.29 

Stalas su jungtimi 444.09 

Rūbų spinta 669.06 

Spintutė ant ratukų 317.22 

Atvira kanceliarinė spinta 258.43 

Spausdintuvas HP-980 CXL 932.20 

Spinta persirengimo 302.54 

Spinta persirengimo 302.54 

Spinta persirengimo 265.26 

Spinta persirengimo 265.26 

Radijo stotis - "Kintai" 7167.50 

Spinta persirengimo 279.66 

Spinta persirengimo 279.66 

Spinta persirengimo 279.66 

Spinta persirengimo 245.76 

Spinta persirengimo 245.76 

Spinta persirengimo 245.76 

Metalinė spinta H2S06 673.73 

Spausdintuvas Laser Jet 1200 1415.25 

Oro kondicionierius "BALTIJA" 5872.22 

Oro kondicionierius "KINTAI" 3584.70 

Gręžimo staklės 350.02 

Radaras M – 1832 16385.00 

Televizorius "Philips" 609.32 

Kampinė šlifavimo mašina MAKITA 417.35 

Kanceliarinė spinta 325.27 

Kanceliarinė spinta 509.64 

Rūbų spinta 447.65 

Rūbų kabykla 206.92 

Rašomasis stalas (su metaliniu) 280.18 



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys      

28 
 

Rašomasis stalas 184.37 

Spintutė ant ratukų 288.23 

Kompiuterio stalas 527.36 

Stalo priedas ir koja 164.64 

Kavos staliukas 347.81 

Spinta su žaliuz.durelėmis 808.35 

Spintutė ant ratukų 342.98 

Kėdė natūrali oda 1417.83 

Kanceliarinė spinta 583.72 

Kanceliarinė spinta su stiklinėmis durimis 751.95 

Rūbų spinta (dešinioji) 525.35 

Stalas 1407.36 

Kanceliarinė spinta su stiklinėmis durimis 751.99 

Kėdė lankytojo 223.83 

Kėdė lankytojo 223.83 

Kėdė lankytojo 223.83 

Kėdė lankytojo 223.83 

Kėdė darbo 483.88 

Minkštasuolis 1405.16 

Minkštasuolis 807.67 

Posėdžių stalas 503.98 

Rašomasis stalas 417.86 

Spintutė ant ratukų 288.23 

Rūbų spinta 288.23 

Metalinė spinta DS-4/Tr 845.76 

Skaitmeninis kopijavimo aparatas Di152 3388.98 

Informacinis skydas 1000x400 4601.06 

Kėdė darbo 110.18 

Kėdė darbo 110.18 

Rašomasis stalas 156.79 

Rašomasis stalas 156.79 

Rašomasis stalas 156.79 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Rašomasis stalas (su metaliniu rėmu) 244.08 

Varteliai "Neusiedl" 35229.17 

Turniketas "ARLBERG" 19122.40 

Turniketas "ARLBERG" 19122.40 
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Apsaugos signalizacija kasose 778.77 

Apsaugos signalizacija kasose 778.77 

Apsaugos signalizacija kasose 778.77 

Apsaugos signalizacija kasose 778.77 

Apsaugos signalizacija kasose 778.77 

Apsaugos signalizacija kasose 778.77 

Talė kėlimo 1.5 t 1578.00 

Seifas DIPLOMAT 30-A 423.73 

Seifas DIPLOMAT 30-A 423.73 

Seifas DIPLOMAT 50-AS 559.32 

Seifas DIPLOMAT 50-AS 559.32 

Seifas DIPLOMAT 50-AS 559.32 

Seifas DIPLOMAT 50-AS 559.32 

Spausdintuvas lazerinis ML-1210 SAMSUNG 487.29 

Radijo stotis "Seiner" 153.45 

Atvira spintutė 95.00 

Atvira spintutė 95.00 

Rašomasis stalas 446.84 

Rašomasis stalas 446.84 

Banknotų skaičiuoklis PLUS 106 2711.86 

Spintutė ant ratukų 288.20 

Rūbų spinta 308.37 

Rūbų spinta 308.37 

Spintelė su durelėm 206.11 

Spintelė su durelėm 206.11 

Kėdė be ratukų 223.82 

Kėdė be ratukų 223.82 

Kėdė be ratukų 223.82 

Kėdė be ratukų 223.82 

Kėdė be ratukų 223.82 

Kėdė be ratukų 223.82 

Radijo ryšio įranga 8063.50 

Metalinė spinta DS-2 (M -Tr) 995.76 

Šaldytuvas R120 0001 580.51 

Kėdė darbo 415.44 

Kėdė darbo 415.44 

Spintutė ant ratukų be durelių 162.72 

Spintutė ant ratukų be durelių 162.72 

Spintutė ant ratukų be durelių 162.72 

Spintelė su durelėmis 269.52 

Spintelė su durelėmis 247.47 

Spintelė su durelėmis 247.47 

Spintelė su durelėmis 247.47 
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Pinigų tikrinimo aparatas Twin Lamp SC1102 576.27 

Pusapvalis stalas 247.13 

Spintutė su stalčiais,durelėmis,lentyna 507.23 

Kanceliarinė spinta 480.66 

Spinta persirengimo PS 400P 291.19 

Spinta persirengimo PS 400P 291.19 

Spinta persirengimo PS 400P 291.19 

Spinta persirengimo PS 400P 291.19 

Spinta persirengimo PS 400P 291.19 

Dokumentų naikiklis 372.03 

Kėdė lankytojo 190.01 

Kėdė lankytojo 190.01 

Kėdė lankytojo 190.01 

Kėdė lankytojo 190.01 

Suvirinimo aparatas su priedais 2821.31 

Krūmapjovė STIGA SB 40 1060.17 

Monitorius SAMSUNG 757 MB 458.69 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kėdė 223.82 

Kompiuteris VECTOR SK-AK04 C2400/256/40/300 1250.00 

Mikrobangų krosnelė "Samsung" 304.24 

Spintelė rūbams(10 durelių) 813.60 

Spintelė rūbams(10 durelių) 813.60 

Spintelė rūbams(10 durelių) 813.60 

Spintelė rūbams(10 durelių) 813.60 

Spintelė nešvariems rūbams 542.40 

Spintelė nešvariems rūbams 542.40 

Dulkių siurblys 160.17 

Kelio automatinis užtvaras Nemuno g. 8 5890.24 

Bilietų kasa Nemuno 8 20823.73 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr.00000157 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000156 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000122 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000152 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000166 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000134 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000159 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000148 846.61 

Kanceliarinė spinta 179.54 

Stalas 231.88 

Monitorius SAMSUNG 757 NF 504.23 

Akumuliatorinis suktuvas - drėlė 211.78 
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Monitorius LG  L1715S LCD 1194.92 

Monitorius HITACHI 15 LCD 838.98 

Skeneris Scan Jet 3670 A4 USB 253.39 

NS šaltinis Back-UPS 203.38 

Spintutė ant ratukų 154.58 

Mikrobangų krosnelė "Samsung" 368.00 

Televizorius LG 423.73 

Kamera LTC su objektyvu 2263.09 

CD grotuvas su radijo imtuvu 516.09 

Monetų skaičiuoklis BR-25 3550.00 

Kampinė šlifavimo mašina MAKITA 553.22 

Kėdė darbo 328.47 

Kompiuterio stalas 509.62 

Pastatoma spintutė 536.19 

Kompiuteris VECTOR SK-AK03 WinXP 1843.22 

Kompiuteris VECTOR SK-AK03 WinXP 1843.22 

Kompiuteris VECTOR SK-AK03 WinXP ir Office 2003BS 2288.14 

Virtuvės baldai (spintelės) 699.15 

Šaldytuvas SAMSUNG 1016.10 

Mikrobanginė krosnelė Wirpull 719.49 

Televizorius "Philips" 542.37 

Stalas TV 211.86 

Kopijavimo aparatas SAMSUNG su faksu ir skeneriu 843.22 

Kanceliarinė spinta 627.16 

Kanceliarinė spinta 627.16 

Kanceliarinė spinta 627.16 

Kanceliarinė spinta su slank. pakaba 670.24 

Kanceliarinė spinta su slank. pakaba 670.24 

Kanceliarinė spinta 475.81 

Kanceliarinė spinta 574.83 

Kanceliarinė spinta 374.37 

Spinta-lentyna 312.37 

Kanceliarinė spinta 539.41 

Kondicionieriai kasose Nemuno g. 8 2232.14 

Kondicionieriai kasose Nemuno g. 8 2232.14 

Kondicionieriai kasose Nemuno g. 8 2232.14 

Kondicionieriai kasose Nemuno g. 8 2232.14 

Kondicionieriai kasose Nemuno g. 8, serveris 2232.14 

Kondicionieriai kasose Žvejų g. 8 2232.14 

Kondicionieriai kasose Žvejų g. 8 2232.14 

Kondicionieriai kasose Žvejų g. 8 2232.14 

Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 

Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 
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Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 

Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 

Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000337 846.61 

Kasos aparatas FASY PALMAR 7000 EKA Nr. 00000353 846.61 

Žiūronai 792.00 

Barometras 570.00 

Barometras 570.00 

Spausdintuvas HP LJ1320 1012.71 

Radijo imtuvas su garsiakalbiais 482.17 

Monitorius SAMSUNG 957.63 

Suvirinimo aparatas 483.80 

Kompiuteris Vector PENTIUM4 Windows XP Pro 2644.06 

Monitorius LCD SAMSUNG 17 957.63 

Kompresorius 12559194 728.00 

KARCHER plovimo įrenginys 548.00 

Monitorius SAMSUNG 1194.92 

SEIFAS D-006 1271.19 

SEIFAS D-006 1271.19 

SEIFAS D-006 1271.19 

Rašalinis spausdintuvas BJC 6500 1355.85 

Spausdintuvas COLOR LASER JET 1186.36 

Spausdintuvas HP LJ1320 1016.86 

Spausdintuvas HP LJ1320 1016.86 

Spausdintuvas COLOR LASER JET HP 2600 1271.10 

Spausdintuvas HP LJ1320 1042.29 

Spausdintuvas HP LJ1320 1042.29 

Spausdintuvas HP LJ1320 1042.29 

Kompiuteris HP Intel PENTIUM 4 2330.51 

Kompiuteris HP Intel PENTIUM 4 2330.51 

Monitorius SVGA TFT  LCD 927.97 

Monitorius SVGA TFT  LCD 927.97 

Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut.pak. 1170.00 

Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut.pak. 1170.00 

Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut.pak. 1170.00 

Seifas su įdėklu 1564.00 

Seifas modulinis 6-ių durelių 1816.00 

Seifas modulinis 6-ių durelių 1816.00 

Kompiuterinis stalas 1000x706 su priedais 736.32 

Kompiuterinis stalas 1000x706 su priedais 2 vnt 736.32 

Kompiuterinis stalas 700x706 377.60 

Kompiuterinis stalas 700x706 377.60 

Kompiuterinis stalas 700x706 377.60 
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Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut. pak 1170.00 

Spausdintuvas LASER JET 1320 1042.29 

Rašomasis stalas 475.02 

Posėdžių stalas 715.03 

Spintutė su užraktu 555.08 

Kanceliarinė žema spinta 412.02 

Kanceliarinė spinta 749.04 

Rūbų spinta 669.06 

Kanceliarinė spinta 829.07 

Kavos stalelis 646.03 

Radijo centras 1705.93 

Medžio apdirbimo staklės 329.00 

Seifas 3433.80 

Elektrinis oblius 1095.83 

Nešiojamas kompiuteris  NB HP Pavilion Turion 4562.61 

Garsiakalbis su grotuvu SONY ir stiprintuvas 2878.00 

Apsauginė signalizacija 9963.45 

Apsaugos priešgaisrinė sistema 2147.35 

Persirengimo kamb. baldų kompl. 5 sp.,4 suolai 10096.45 

Kontorinė spinta 2 vnt. 2440.68 

Magnetola "PHILIPS" 419.49 

Perforatorius MAKITA 1532.36 

Elektrinis pjūklas 1470.15 

Monitorius 48 cm LCD SAMSUNG 1118.56 

Kompiuteris su Windows progr.paketu 3435.87 

Kortelinė spinta su lentyna 1080.00 

Kompresorius STRONGLINE 728.00 

Monitorius LCD 940BF 1118.56 

Spausdintuvas HP Office Jet su faksu 516.91 

Kompiuteris Pentium D805 1359.23 

Spausdintuvas HP LASER JET 1018 296.57 

Monitorius LG FLATRON 19LCD 679.00 

Monitorius LG FLATRON 19LCD 679.00 

Kompiuterinis stalas su jungties užapvalintoju 582.92 

Įeigos/įvažiavimo kontrolės sistema ir darbai 34040.00 

Elektr. kelio užtvara automob.(kasa 1 ir 2, N 8) 12780.00 

Elektr. kelio užtvara automob.(kasa 1 ir 2, N 8) 12780.00 

Neš.komp.HP PAVILION DV2106EA T2050 3050.00 

Faksas SAMSUNG SCX-4521F9(daugiafunkcinis įreng.) 915.17 

Kompiuteris  INTEL  PENTIUMD805 1735.05 

Monitorius FLATRON F720P 17" LG 716.80 

Vaizdo stebėjimo kamera Nemuno g.8 2537.52 

Kėdė gobeleninė su ratukais 488.52 
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Serverinė sistema 34556.00 

Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 

Radijo stotelė MOTOROLA 1170.00 

Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut. pak 890.00 

Spausdintuvas KYOCERA FS-1030D 888.59 

Kompiuteris E2140 su XpPro 2620.00 

Monitorius LG 19LCD L194Wt 590.00 

Monitorius LG  L1715S LCD 591.10 

Talė (sunkumų pakėlimui) 901.70 

Perforatorius MAKITA 797.77 

Kampinė indauja 1656.78 

Talė kėlimo 1.OT 3M 677.10 

Spintutė 4 st. 422.06 

Kompiuterio stalas 1000*706 386.46 

Kompiuterio stalas 1000*706 386.46 

Spintutė su užraktu 4.st 732*738 mm 601.73 

Žema kanceliarinė. spinta 285.61 

Kanceliarinė. ir rūbų spinta 1022.93 

Lentyna 270.35 

Priedas prie stalo 261.03 

Rašomasis stalas 1000*706 278.83 

Jungtis užapvalinta 706*706,90 158.48 

Spintutė 4 st. 422.06 

Kėdė t. žalias g. buk. p. 483.92 

HP Laser Jet 4000 N Printer 6184.75 

šaldytuvas "Snaigė"  R60.0142 669.49 

Talė 1.5t 1038.18 

Signalizacija 1781.16 

Kortelinė spinta ant ratų su lentyna 1469.07 

Vaizdo plokštė GV4.4 2393.53 

Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut.pak 1170.00 

Radijo stotis Motorola CP040 su baterija ir aut.pak 1170.00 

Žema kac. spinta U401E 412.02 

Žema kac. spinta U401E 412.02 

Žema kac. spinta U401E 412.02 

Žema kac. spinta U401E 412.02 

Žema kac. spinta U401E 412.02 

Komoda V405E 978.05 

Magnetola "PHILIPS" 495.76 

Bilietų kasa Nemuno 8 21190.76 

Spinta "STANLEY" 2829.66 

Monitorius SAMSUNG 652.50 

Fotoaparatas OLYMPUS Mju-770SW sidabrinis 1177.82 
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Kompiuteris H/P DX2400MT XPP 2409.60 

Monitorius LGL 197WH-PF 825.00 

Vaizdo kamera Smiltynės g.(II perkėla) 7710.50 

Kompiuteris HP DX2400MT 2135.91 

Monitorius LGL1954SM-Pf 677.30 

Kompiuteris HP DX2450 MT 2557.20 

Monitorius  FLATRON LCD 672.20 

Spausdintuvas OFFISE JET 330.70 

Spausdintuvas OFFISE JET 330.70 

Spintelė 635.59 

 Iš viso: 5073291.28 

 

9 lentelė 

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

Turto grup ės pavadinimas Likutin ė vertė (Lt) 

Mašinos ir įrengimai 24511413 

 

� 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. 

10 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) 2010 m. gruodžio 31 d. 2687217 13436088 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 

 

2646049 
4764613 
6025426 

 

635051 
2763476 
2651187 

 

    b) 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 

 

 

� Užstatyto ar kaip nors įkeisto kito ilgalaikio materialiojo turto nėra. 
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III.3. Atsargos 

11 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         

 
  

2010 m. gruodžio 31 d. 362861       
 

362861 

2011 m. gruodžio 31 d. 231715       
 

231715 
b) Nukainojimas iki 
grynosios galimo 
realizavimo vertės 
(atstatymas)         

 

  

2010 m. gruodžio 31 d.         
 

0 
2011 m. gruodžio 31 d.          0 
c) Grynoji galimo 
realizavimo vertė 2011 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) 231715 0 0 0 0 231715 
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 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė žaliavos ir  

komplektavimo gaminiai, t.y.: kuras keltams – 184202 Lt; kuras lengviesiems automobiliams ir 

autotraukinukams – 430 Lt; keltų atsarginės dalys – 7113 Lt; kitos atsargos – 36696 Lt; darbinė 

apranga – 3274 Lt. 

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

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

III.4. Išankstiniai apmok ėjimai 

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

iš anksto apmokėta prenumerata – 3984 Lt; būsimos turto draudimo sąnaudos – 17540 Lt; iš anksto 

sumokėtas darbo užmokestis – 9127 Lt; iš anksto sumokėtas socialinis draudimas – 2813 Lt, 

apmokėtos avansinės sumos tiekėjams už paslaugas – 3405 Lt. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 

36869 Lt. 
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III.5. Gautinos sumos 

12 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.) 2117 

 2. LAKD (kompensuotina suma už neatlygintiną perkėlimą už 12 mėn.) 596091 

Iš viso: 598208 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas už reklamos plotų nuomos ir kt. paslaugas, iš viso: 18142 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas, iš viso: 616350 

  

  B.B.II.2. Kitos gautinos sumos   

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbančiom kasininkėms 12100 

2. Atskaitingi asmenys 1022 

3. Sukauptos pajamos (gautinos palūkanos) 92995 
4. Operacinė kasa (įplaukos už keltų paslaugas) 2951 
5. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 639 

B-B.II.2. Kitos gautinos sumos, iš viso: 109707 

Iš viso: 726057 
 

� 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 2011 m. sąmatą (Žin., 2011, Nr. 28-1325) ir 2011 m. kovo mėn. 14 d. sutartį Nr. S-74 su 

Lietuvos automobilių kelių direkcija skirta 7475000 Lt keleivių ir transporto priemonių neatlygintinam 

persikėlimui per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) sąnaudoms 

kompensuoti. Iš šios sumos 2011 m. skirta 5825900 Lt, o 1649100 Lt sąnaudoms už 2010 m. 

kompensuoti. Patirtos sąnaudos kompensuojamos, kiekvieną mėnesį pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, 

pagal faktiškai perkeltam keleivių ir transporto priemonių kiekiui tenkančias sąnaudas. 2011 m. 

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

suma už neatlygintino perkėlimo metu patirtas sąnaudas (už gruodžio mėn.). 

� 2011 m. pripažinta beviltiška ir nurašyta į sąnaudas 2009 m. rugsėjo mėn. 30 d. UAB  

„Čiukuras“ 14,50 Lt skola. 

� Bendrovė nėra suteikusi paskolų kitoms įmonėms. 

III.6. Kitas trumpalaikis turtas 

� B-B.III.1. pastaba. 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovė 4100000 Lt laikė terminuotuose  

indėliuose. 
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III.7. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai 

� B-B.IV. pastaba. 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės piniginės lėšos bankų einamosiose  

sąskaitose sudarė 932099 Lt.  

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

III.8. Nuosavas kapitalas 

13 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 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. – 37  

akcininkai. Valstybei atstovauja 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. 

14 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 577390 

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: 737390 
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15 lentelė 

Pelno paskirstymo projektas 

Straipsniai Suma (Lt) 

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

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1272194 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 1272194 

Pervedimai iš rezervų 160000 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 1432194 

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

 
126439 
160000 
1145755 

 

� 2011 m. paskirstytinąjį pelną sudaro: grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 1272194 Lt  

ir pervedimai iš rezervų – 160000 Lt. Iš viso paskirstytinojo pelno – 1432194 Lt. Siūlomas pelno 

paskirstymas: 9,9 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno į privalomąjį rezervą (126439 Lt), 

12,6 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 (1145755 Lt). 

III.9. Dotacijos, subsidijos 

16 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  84123 2117 86240 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-74, 2011-
03-14. 0  5201362 596091 5797453  0 0 
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� Negautų pajamų, susijusių su lengvatų teikimu, kompensacijos suma Bendrovėje priskiriama  

suteiktų paslaugų pajamoms tą laikotarpį kada paslauga suteikiama. Negauta kompensacijos suma 2117 

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 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. Per 2011 m. gruodžio mėn. 

neatlygintinai persikėlusiems keleiviams ir transporto priemonėms apskaičiuota kompensuotina suma 

596091 Lt. pateikta balanso straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. 

pastaba). 

III.10. Įsipareigojimai 

17 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) 2010 m. gruodžio 31 d. 2687217 13436088 6049714 

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

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 
    a) 2010 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2011 m. gruodžio 31 d. 

2687217 
2687217 

 
 

13436088 
10748871 

6049714 
6049714 

2. Kredito įstaigoms 
    a) 2010 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2011 m. gruodžio 31 d.       

3. Kitos finansinės skolos 
    a) 2010 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2011 m. gruodžio 31 d.       
Kitos skolos      

    a) 2010 m. gruodžio 31 d. 1323791  516773 
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    b) 2011 m. gruodžio 31 d. 822722  664036 

Iš viso:    

    a) 2010 m. gruodžio 31 d. 4011008 13436088 6566487 

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

 

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

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

detalizacija pagal lizingo sutartis pateikta 10 lentelėje (36 psl.). Visų lizingo sutarčių valiuta eurai. 

B-E.I.2. pastaba. 2005 m. Bendrovė pakeitė ilgalaikio materialaus turto (naujųjų keltų) 

eksploatacijos laiką nuo 8 m. iki 16 m. (2005 m. rugpjūčio mėn. 1 d. generalinio direktoriaus įsakymas 

Nr. 36a). Nuo to laiko visiems, naujai įsigytiems, keltams taikomas 6,25 proc. (16 m.) nusidėvėjimo 

normatyvas finansinėje apskaitoje, 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 

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 – 664036 Lt. Tai yra ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, 

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

pateikta suma (664036 Lt) 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. 

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

įsipareigojimai 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: UAB „Ekonovus“ (buitinių atliekų išvežimas) – 4728 Lt;  VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija“ (uosto rinkliava) – 81582 Lt;  UAB „G4S Lietuva“ (apsauga) – 30529 Lt; D. 
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Petraitienės firma „Akvija“ (valymo paslaugos) – 5035 Lt; AB „Lesto“ ir UAB „Energijos tiekimas 

(elektros energija) – 34821 Lt; kiti tiekėjai – 25271 Lt. Skolos tiekėjams, iš viso – 181966 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 – 63777 Lt. Būsimos pajamos pagal sudarytas terminuoto 

indėlio sutartis – 27817 Lt. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 91594 Lt. 

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

atostogų rezervas – 271912 Lt; mokėtinas socialinis draudimas – 146102 Lt. Su darbo santykiais 

susijusių įsipareigojimų, iš viso – 418014 Lt. 

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

(dividendai) – 1526 Lt; pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų – 216 Lt; mokėtinas pridėtinės 

vertės mokestis – 105806 Lt; nekilnojamojo turto mokestis – 6759 Lt; aplinkos teršimo mokestis – 

16841 Lt. Kiti įsipareigojimai, iš viso – 131148 Lt. 

18 lentelė 

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse, Lt 

Rodikliai Suma 

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos   

Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai   

Kita – lizingu pirkto turto mokėtinos palūkanos: 1. Keltas „Neringa“ 655558 

                                            2. Keltas „Baltija“ 1973503 

                                              3. Keltas „Žalgiris“ 1533320 

Iš viso: 4162381 

 

� Mokėtinos palūkanos per vienerius metus – 763031 Lt; po vienerių metų – 3399350 Lt. 

III.11. Pajamos 

19 lentelė 

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

Paslaugų pardavimo pajamos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Keleivių perkėlimas 1873754 2047616 

Transporto priemonių perkėlimas 7169440 6488241 

Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 4791283 5132376 

Transporto lengvatų kompensavimas 71272 76258 

Iš viso: 13905749 13744491 
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20 lentelė 

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

Kitos veiklos pajamos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Nuoma 172024 118036 

Pajamos IMT pardavimo 8 415582 

Pajamos iš atsargų pardavimo  2000 

Autotraukinukų pajamos 4171 87280 

Kitos veiklos pajamos 8609 12897 

Iš viso: 184812 635795 
 

21 lentelė 

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Banko palūkanos 834 642 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 88034 67595 

Iš viso: 88868 68237 
 

III.12. Sąnaudos 

22 lentelė 

Personalo sąnaudos, Lt 

Personalo sąnaudos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 3637259 3891041 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos 1162212 1216471 

Premijos 59300 29860 

Socialinės, kultūrinės ir kt. išlaidos darbuotojams 60352 62386 

Iš viso: 4919123 5199758 
 

23 lentelė 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos, Lt 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis 
susijusios sąnaudos 

2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Finansinių ataskaitų audito 7024 7024 

Iš viso: 7024 7024 
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24 lentelė 

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

Pardavimo savikaina 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Keltų kuras, tepalai 1484713 1212267 

Atsarginės dalys 52538 47940 

Įvairios atsargos keltams 55738 57179 

Laivyno darbo užmokestis 2447761 2473056 

Socialinis draudimas ir Garantinis fondas 762880 767588 

Remontas 16763 165404 

Nusidėvėjimas 3265334 3241890 

Draudimas 303732 378876 

Spec. rūbai 16811 13208 

Kitos keltų sąnaudos 48756 26141 

Iš viso: 8455026 8383549 
 

25 lentelė 

P(N)A-IV.1. pastaba. Administracinių sąnaudų detalizavimas, Lt 

Administracin ės sąnaudos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Personalo išlaikymas 1691006 1904072 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 388324 356909 

Draudimas 12824 26349 

Komandiruotės 12086 11625 

Nekiln. ir kt. turto remonto ir ekspl. išlaidos  16674 43436 

Ryšių išlaidos 57408 49647 

Kitos sąnaudos 1188752 1122972 

Iš viso: 3367074 3515010 
 

26 lentelė 

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

Kitos veiklos sąnaudos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Nuostolis iš IMT/atsargų nurašymo ir pardavimo 2770 19301 

Personalo išlaikymas 21162 58945 

Kuras, kt. eksploatacinės sąnaudos 7790 31848 

Draudimas 4318 7702 

Nusidėvėjimas 110051 135482 

Iš viso: 146091 253278 
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� Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios su autotraukinukų ir keltų nuomos  

veikla. 

27 lentelė 

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

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Delspinigiai  340 

Lizingo palūkanos 709726 689477 

Kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos 82055  

Iš viso: 791781 689817 
 

� Lietuvos bankas 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. pripažino AB bankas „Snoras“ nemokiu ir  

atšaukė jo veiklos licenziją. Kadangi remiantis pateikiama informacija apie banką, labiausiai tikėtina, 

kad banko turto vertė jau buvo žymiai mažesnė nei įsipareigojimai, bendrovės vadovybė nusprendė 

apskaityti indėlio ir palūkanų pajamų verčių, viršijančių 345280 Lt, sumažėjimą. Nuostolių suma – 

82055 Lt. 

28 lentelė 

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

Pelno mokesčio sąnaudos 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Pelno mokestis 147263 262459 

 

� 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. 

� Patikslinus 2008-2010 m. pelno mokesčio sąnaudų apskaičiavimus, jos turėjo būti 97614 Lt  

mažesnės nei buvo pateiktos atitinkamų metų finansinėse ataskaitose (2008 m. – -46818 Lt; 2009 m. – -

39788 Lt; 2010 m. – -11008 Lt). Kadangi šios sumos nereikšmingos, klaida taisoma mažinant 2011 m. 

pelno mokesčio sąnaudų straipsnį (2011 m. pelno apskaičiuotos pelno mokesčio sąnaudos sudarė 

244877 Lt (-46818-39788-11008+244877=147263)). 
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III.13. Sandoriai su susijusiais asmenimis 

29 lentelė 

Sandoriai su Įmonės vadovais, Lt 

Rodikliai 2011 m. gruodžio 31 d. 2010 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 

302334 366416 
  

2900 810 
  

Vidutinis vadovų skaičius 4 5 

 
� 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. vadovų kategorijai priskiriami: generalinis direktorius, technikos  

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

Atlyginimai vadovybei yra įtraukti į administracinių sąnaudų straipsnį „Personalo išlaikymo 

sąnaudos“. 

III.14. 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. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos I.1.1. eilutė – sumažinama 266459 Lt, padidinant I.1.2. 

eilutėje pateikiamą sumą. 

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. 

2010 m. pinigų srautų eilutė padidinama 266459 Lt, sumažinant I.1.1. eilutėje pateikiamą sumą. 

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

pateikiamos pinigų išmokos atsargoms 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. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos I.2.1. eilutė – sumažinama 253511 Lt ir ši suma 

pateikiama II.1. (142377 Lt) ir III.2.1.2 eilutėse (111134 Lt). 
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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. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos I.2.2. eilutė – padidinama 3857 Lt, sumažinant I.2.3. 

eilutėje pateikiamą sumą. 

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. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio  

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos I.2.3. eilutė – padidinama 2086048 Lt, sumažinant 

III.2.5. (2083693 Lt), I.2.1 (755 Lt) ir I.2.4. (1600 Lt) pateikiamas sumas. 

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

išmokos, susijusios su pagrindine Bendrovės veikla. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio  

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos I.2.4. eilutė – padidinama 3262 Lt, sumažinant III.2.6. 

(2922 Lt) ir I.2.1 (340 Lt) eilutėse pateikiamas sumas. 

III.15. 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. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio  

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos II.1. eilutė – padidinama 142377 Lt, sumažinant I.2.1. 

eilutėje pateikiamą sumą. 

PSA-II.2. pastaba. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimo eilutėje pateikiama per 

ataskaitinį laikotarpį Bendrovės gauta pinigų suma už perleistą ilgalaikį turtą, išskyrus pinigų įplaukas 

už pirktą perparduoti ilgalaikį turtą. 

PSA-II.3. pastaba. Gautų dividendų, palūkanų eilutėje pateikiami Bendrovės gauti 

dividendai ir palūkanos. 
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PSA-II.4. pastaba. Kitų investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimų eilutėje pateikiamos 

kitose eilutėse neparodytos investicinės veiklos pinigų išmokos (investicijos į terminuotus indėlius ir 

kt.). 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio  

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos II.4. eilutė – padidinama 2262968 Lt, sumažinant 

III.2.6. eilutėje pateikiamą sumą. 

III.16. PSA-III. pastaba. Finansinės veiklos pinigų srautai – pinigų srautai, susiję su nuosavo 

kapitalo ir įmonės įsipareigojimų, susijusių su pasiskolintais pinigais, pasikeitimais. 

PSA-III.1.1. pastaba. Dividendų išmokėjimo  eilutėje pateikiama per ataskaitinį laikotarpį 

akcininkams išmokėtų dividendų suma. 

PSA-III.2.1.1. pastaba. Sumokėtų palūkanų eilutėje pateikiamos per ataskaitinį laikotarpį 

sumokėtos palūkanos už paskolas, pagal lizingo sutartį valdomą turtą ir pan. 

 PSA-III.2.1.2. pastaba. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimų eilutėje parodomos Bendro-

vės pinigų išmokos už pagal lizingo sutartį įsigytą turtą, dengiančios to turto vertę. 

Dėl pastebėtų netikslumų 2010 m. pinigų srautų ataskaitoje patikslinama praėjusio ataskaitinio  

laikotarpio (2010 m.) pinigus srautų ataskaitos III.2.1.2. eilutė – padidinama 111134 Lt, sumažinant 

I.2.1. eilutėje pateikiamą sumą. 

PSA-III.2.2. pastaba. Kitų finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimo eilutėje pateikiamos 

kitose eilutėse neparodytos Bendrovės finansinės veiklos pinigų išmokos (sumokėtos baudos ir 

delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus). 

 

     
GENERALINIS DIREKTORIUS                          DARIUS BUTVYDAS 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur į parengtas pranešimas 

Pranešimas parengtas už 2011 m., visi skaičiai pateikti 2011 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 apibūdinimas 

Ūkio šaka – vidaus vandenų transportas. 

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

marias. 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. 

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

AB „Smiltynės perkėla“ ir AB bankas „Swedbank“ yra sudariusios sutartį dėl Bendrovės  

išleistų vertybinių popierių apskaitos. AB bankas „Swedbank“ – Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, 

tel. 1884, faks. (8~5) 258 2700. 

5. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 

2011 m. Bendrovė perkėlimo veiklą vykdė su atnaujintu keltų parku. 2011 m. gruodžio mėn. 31 

d. Įmonės laivyną sudarė 5 keltai (30 lentelė). 
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30 lentelė 

Bendrovės keltų parkas 2011 m. gruodžio mėn. 31 d.  

Pavadinimas Šalis gamintoja Pastatymo 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. 2011 m. buvo 

atlikti s/k „Neringa“ ir „Žalgiris“ dokinio remonto darbai. Bendra vertė – 246106 Lt. 2012 m. 

planuojama į doką statyti s/k „Baltija“. 

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“ (2005 m.), „Neringa“ 

(2004 m.) ir „Žalgiris“ (2009 m.). 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“ (2006 m.) ir „Kintai“ (1977 m.). 

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 

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 
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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.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2011 m. buvo priimtas sprendimas statyti naują, platesnių 

galimybių, greitaeigį keleivinį laivą. Statybos pabaiga planuojama 2013 m. I ketv. 

2011 m. iš viso atlikta 23621 reisas, lyginant su 2010 m., reisų skaičius padidėjo 4 proc. arba 

809 reisais. 

Per 2011 m. perkelta 1848352 keleiviai ir dviratininkai, t.y. 7 proc. (148930 vnt.) mažiau nei 

2010 m., o transporto priemonių – 33340 vnt. arba 6 proc. daugiau nei 2010 m. (31 lentelė). Tokį 

ženklų keleivių perkėlimo srautų mažėjimą lėmė Delfinariumo rekonstrukcija, kurią planuojama baigti 

tik 2013 m. 

Ženklus transporto priemonių perkėlimo srautų augimas fiksuojamas visose transporto 

priemonių perkėlimo kategorijose, išskyrus autobusus (-1 proc.). 

31 lentelė 

Perkeltų keleivių ir transporto priemoni ų skaičius 2010-2011 m. (vnt.) 

 
Per 2011 m. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 239804 transporto priemonių arba 3 

proc. daugiau nei 2010 m. Keleiviams suteiktų neatlygintino perkėlimo lengvatų skaičius 2011 m. iš 

viso sudarė 225886, t.y. panašus skaičius kaip ir 2010 m. (32 lentelė). 

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

Transporto priemonės tipas 2010 m. 2011 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 5084 7470 2386 47% 

Lengvasis automobilis 527012 551416 24404 5% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 23826 26960 3134 13% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 8594 11554 2960 34% 

Mikroautobusas 2344 2646 302 13% 

Autobusas 6636 6558 -78 -1% 

Kitos transporto priemonės1 8580 8812 232 3% 

Iš viso: 582076 615416 33340 6% 

Dviratininkas 191750 192604 854 0% 

Keleivis 1805532 1655748 -149784 -8% 

Iš viso: 1997282 1848352 -148930 -7% 
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32 lentelė 

Neatlygintino perkėlimo lengvata 2010-2011 m. (vnt.) 

Transporto priemonės tipas 2010 m. 2011 m. Pokytis, 
vnt. 

Pokytis 

Motociklas, mopedas 356 376 20 6% 

Lengvasis automobilis 210848 218660 7812 4% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 10032 10332 300 3% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 4954 5366 412 8% 

Mikroautobusas 1244 1208 -36 -3% 

Autobusas 1768 1584 -184 -10% 

Kitos transporto priemonės2 2746 2278 -468 -17% 

Iš viso: 231948 239804 7856 3% 

Dviratininkas 6026 7128 1102 18% 

Keleivis 218962 218758 -204 0% 

Iš viso: 224988 225886 898 0% 
 

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

Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės veikla: 

Ekonominiai. Teigiamą įtaką Bendrovės veiklai turi keleivių perkėlimo rinkoje esantis mažas 

konkurencingumas, o transporto perkėlime konkurencijos nėra. Tačiau turizmo plėtros lėtėjimas Kuršių 

nerijoje turi neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams. Prie neigiamų veiksnių taip pat galima 

priskirti paklausos sezoniškumą, palūkanų normos (EURIBOR) augimą tarpbankinėje rinkoje, 

medžiagų ir energetinių resursų kainų augimą pasaulinėje rinkoje. 

Keleivių ir lengvųjų automobilių perkėlime egzistuoja sezoniškumo įtaka, pasireiškianti 

perkėlimo apimčių sumažėjimu žiemos sezono metu (spalio-balandžio mėn.). 

Įvertinant Įmonės konkurencingumą rinkoje, galima teigti, kad 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  

                                                           
2 Lengvojo automobilio priekaba, treileris, automobilis-gyvenamasis namas, krovininio automobilio priekaba, negabaritinė  
   technika, spec. reisas. 
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priklausoma nuo konkrečių tiekėjų. Tiekėjai parenkami skelbiant viešuosius konkursus, tai leidžia 

taupiai naudoti finansinius resursus žaliavų ir paslaugų pirkimui. Viešųjų konkursų skaičius 2011 m. 

išaugo 27 proc. (nuo 15 iki 19 konkursų) lyginant su 2010 m. 

Palūkanų tikrosios vertės. Įmonės pinigų srautai iš finansinės veiklos yra stipriai priklausomi 

nuo rinkos palūkanų normų (EURIBOR) pokyčių dėl to ji susiduria su palūkanų tikrosios vertės rizika. 

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

Bendrovės turimų paskolų (įsipareigojimai iš viso) suma 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. siekė 19485803 

Lt (33 lentelė). 

33 lentelė 

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

Skolinanti institucija Nuoroda 
Paskolos 

suma 
Likutis 

2011-12-31 
Likutis 

2010-12-31 
UAB „Danske lizingas“ a) 11412417 3281100 3810309 

UAB „Danske lizingas“ b) 14125006 7528089 8481012 

UAB „Danske lizingas“ c) 16846211 8676614 9881699 

Iš viso įsipareigojimų:  19485803 22173020 

Minus trumpalaikė dalis  2687217 2687217 

Iš viso įsipareigojimų ilgalaikė dalis:  16798586 19485803 

 
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. 

Palūkanų normos. Įmonės skoloms taikomos kintamos palūkanos, susijusios su EURIBOR ir 

svyruojančios nuo EURIBOR+1,0 % iki EURIBOR+2,5 %. 

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

padidėtų (arba sumažėtų) 1 procentu, 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. palūkanų sąnaudos ir metinis pelnas 

būtų sumažėjęs (arba padidėję) apytikriai 194858 Lt (2010 m. – 251030 Lt). 

Politiniai. 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 
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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 keleivius ir transporto priemones, atlyginamos iš valstybės 

biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo). 

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

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

augimą, o Bendrovė patiria didelius nuostolius. 

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

draudimo ir kt.) politikos keitimai bei galimi sprendimai dėl Bendrovės privatizavimo ar tilto statybos 

per Kuršių marias. 

Kiti politiniai veiksniai (šalies tarptautiniai susitarimai, importo/eksporto politika) Bendrovės 

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

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

atnaujinamas, keltams nuolat atliekamas techninės būklės patikrinimas. Taip pat vykdomi einamieji 

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

Ekologiniai. 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 laivų 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). 

 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. 

 

 



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. metinis pranešimas       

58 

7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

Pajamos 

 

1 pav. Bendrovės pajamos 2010-2011 m. (tūkst. Lt) 

Per 2011 m. planuota gauti 14010 tūkst. Lt pajamų, faktiškai Bendrovė uždirbo 14179 tūkst. Lt, 

gauta 169 tūkst. Lt (1 proc.) daugiau nei planuota ir 269 tūkst. Lt (2 proc.) mažiau nei 2010 m. Pajamų 

augimą lyginant su planu lėmė 8 proc. (513 tūkst. Lt) didesnės pajamos iš transporto priemonių 

perkėlimo, o pajamų mažėjimą lyginant su 2010 m. lėmė tai, kad 2010 m. buvo parduota Bendrovės 

nenaudojamo ilgalaikio materialaus turto (senasis keltas „Žalgiris“). 

Sąnaudos 

34 lentelė 

Bendrovės sąnaudos 2010–2011 m. (tūkst. Lt) 

 Sąnaudų straipsniai 2010 m. 2011 m. 
planas 

2011 m. Pokytis 2011 m. / 
2011 m. planas 

Personalo išlaikymas 5217 5074 5000 -1% 

Biuro išlaikymas 52 52 34 -35% 

Tarnybinio transporto išlaikymas 29 31 35 13% 

Ryšių paslaugos 118 136 137 1% 

Energija ir komunalinės paslaugos 334 333 316 -5% 

Reklama, parama 64 93 57 -39% 

Konsultacinės ir kitos paslaugos 114 129 102 -21% 

Draudimas 413 310 321 4% 

Mokesčiai 199 199 173 -13% 
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Finansinės sąnaudos 707 814 808 -1% 

Nusidėvėjimas, amortizacija 3734 3760 3764 0% 

Keltų išlaikymas 1516 1637 1656 1% 

Kitos sąnaudos 137 142 129 -9% 

Kovos prieš terorizmą priemonių sąnaudos 208 238 230 -3% 

Iš viso: 12842 12948 12760 -1% 

 
Per 2011 m. Bendrovė išleido 12760 tūkst. Lt, t.y. 188 tūkst. Lt (1 proc.) mažiau nei planuota 

ir 82 tūkst. Lt (1 proc.) mažiau nei 2010 m. (34 lentelė).  

Veiklos rezultatas 

Per 2011 m. uždirbta 1419 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą, 34 proc. (357 tūkst. Lt) daugiau 

nei planuota, bet 12 proc. (188 tūkst. Lt) mažiau nei 2010 m. (35 lentelė). Pagrindinai pelno 

sumažėjimą lėmė pajamų iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo sumažėjimas (kitos veiklos 

pajamos). 

35 lentelė 

Bendrovės pelnas (nuostoliai) 2010-2011 m. (tūkst. Lt) 

Veiklos rezultatas 2010 m. 
2011 m. 
planas 2011 m. 

Pokytis 2011 m. / 
2011 m. planas 

 Pelnas (nuostoliai) 1607 1062 1419 34% 

 
Bendrovės 2010-2011 m. pagrindiniai finansiniai rodikliai pateikti 36 lentelėje. 

 
36 lentelė 

AB „Smiltyn ės perkėla“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2010-2011 m. 

Finansinis rodiklis 2010 m. 2011 m. 

Pajamos, tūkst. Lt 14449 14179 

EBITDA, tūkst. Lt 
   EBITDA marža 

5648 
41,1% 

5937 
42,7% 

Bendrasis pelnas, tūkst. Lt 
   Bendrojo pelningumo marža 

5362 
39,0% 

5451 
39,2% 

EBIT, tūkst. Lt 
   EBIT marža 

1914 
13,9% 

2173 
15,6% 

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

1344 
9,8% 

1272 
9,1% 
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Savininkų nuosavybė, tūkst. Lt 
Finansinės skolos, tūkst. Lt 
Visas turtas, tūkst. Lt 

19788 
22173 
43801 

19891 
19486 
40864 

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

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

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

Įsiskolinimo rodikliai: 
 Bendras skolos rodiklis 
Sverto koeficientas 

 
54,8 % 

1,2 

 
51,3% 

1,1 

Likvidumo rodikliai: 
   Bendrasis likvidumo koeficientas 
   Skubaus padengimo koeficientas 

1,5 
1,4 

1,7 
1,7 

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

 
66,4 
4,51 

 
66,7 
4,27 

 
  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 

Investicijos 

Per 2011 m. Bendrovė investavo 694 tūkst. Lt. Lėšų panaudojimas pateiktas 37 lentelėje. 

37 lentelė 

Bendrovės investicijos į ilgalaikį turt ą per 2011 m. (tūkst. Lt)  

Eilės Nr. Pavadinimas Vertė 

1. Nematerialusis turtas 106 

2. Pastatai, statiniai 102 

3. Mašinos ir įrengimai 246 

4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai 240 

                                                                                                        Iš viso: 694 
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 Pastabos: 

1. Įsigytos elektros energijos apskaitos ir valdymo, kasų ir pervežimų apskaitos programos ir  

kt. programinė įranga. 

2. Atlikti inžinerinių tinklų statybos ir prijungimo Šiaurės rago pirse prie krantinės Nr. 26 

Klaipėdoje darbai (pirso apšvietimas ir elektros tiekimo kolonėlių elektros pajungimas). Atlikta 

Bendrovės kompiuterinio tinklo rekonstrukcija. 

3. Atlikti s/k „Žalgiris“ ir „Neringa“ dokinio remonto darbai. 

4. Praplėsta video stebėjimo sistema, įsigyta informacinė švieslentė, kompiuterinės technikos  

kasų darbo vietų modernizavimui ir kito ilgalaikio materialaus turto. 

  Per 2011 m. AB „Smiltynės perkėla“ iš savų lėšų už keltus sumokėjo 2687 tūkst. Lt lizingo 

verčių ir 710 tūkst. Lt palūkanų (2010 m. – 689 tūkst. Lt). 

8. Su  personalo klausimais susijusi informacija 

2011 m. AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirbo 89 darbuotojai. Iš jų laivyne – 48, laivyną 

aptarnaujančiame personale ir administracijoje – 41 (38 lentelė). 

2011 m. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 3697 tūkst. Lt. (2010 m. – 3921 tūkst. Lt). 

2010 ir 2011 m. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes pateiktas 38 lentelėje. 

38 lentelė 

Bendrovės žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2010–2011 m. 

Žmogiškieji ištekliai 2010 m. 2011 m. 

Darbuotojų skaičius: 

Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija  
Laivynas 

98 

5 
43 
50 

89 

4 
37 
48 

   

Išsilavinimas: 

Aukštasis 
Aukštesnysis 
Vidurinis 

 

25 
60 
13 

 

25 
51 
13 

   

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Lt: 

Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija 
Laivynas 

 

6130 
2620 
3413 

 

6446 
2569 
3451 
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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 

 

6732 
5972 
2989 
2493 
4226 
3644 
2886 
2842 
2436 
2591 
1831 

 

6952 
6317 
3965 
3081 
4290 
3632 
2958 
2898 
2447 
2326 
1836 

 
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 2011 m. liepos mėn. 1 d. už pasiektus gerus veiklos rezultatus generalinio 

direktoriaus pastoviosios dalies koeficientas buvo padidinta nuo 4,2 iki 4,5 minimalios mėnesinės algos 

(maksimalus galimas – 4,9), jo pavaduotojų – nuo 3,78 iki 4,05. 

Nuo 2010 m. balandžio mėn. 1 d. mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos 

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

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2011 m. I, II, III ir IV  

ketv. už įvykdytus rodiklius buvo nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio 

kintamoji dalis. Tokio pat dydžio kintamoji dalis, generalinio direktoriaus įsakymu, buvo nustatyta ir jo 

pavaduotojams. 

Per 2011 m. buvo išmokėta 99003 Lt vienkartinių priedų ir premijų 72 darbuotojams už įprastą 

darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas, už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos 

taip pat už gerus Bendrovės veiklos rezultatus. 

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

sutartys su papildomai reikalingais pervežimų skyriaus darbuotojais (kasininkės). 

Bendrovėje 2011 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. 

9. Bendrovės įstatinio kapitalo strukt ūra 

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 298030 paprastosios vardinės  
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akcijos (PVA), kurių kiekvienos nominali vertė 60 Lt (39 lentelė). 

39 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 

 
Visos AB „Smiltynės perkėla“ akcijos yra apmokėtos. 

Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises: 

1)  gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); 

2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams  

išmokėti Bendrovės lėšų; 

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių 

bendrovių įstatymo nustatytas išimtis; 

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus  

atvejį, kai Visuotinis susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 

5) skolinti pinigus Bendrovei; 

6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 

7) kitas įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatytas turtines teises. 

Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises: 

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų  

darbotvarkės klausimais; 

3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

4) gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą; 

5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl  

bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat 

bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais 

atvejais; 

6) kitas įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatytas neturtines teises. 
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10. Akcininkai  

Bendras AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų skaičius 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. – 37. 

Valstybei atstovauja LR susisiekimo ministerija, patikėjimo teise valdanti 295030 PVA arba 98,99 

proc. įstatinio kapitalo (2 pav.). 

1.01%

98.99%

Privatūs akcininkai

Susisiekimo ministerija

 

2 pav. Bendrovės įstatinio kapitalo strukt ūra 

 
11. Bendrovės valdymo organai 

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, 

stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas. 

Įstatuose nurodyta, kad Visuotinio susirinkimo kompetencija yra nustatyta Akcinių bendrovių 

įstatyme. 

Bendrovės stebėtojų taryba yra valdymo organas, sudarytas iš 3 narių, Akcinių bendrovių 

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

Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 

Bendrovės valdyba yra Bendrovės valdymo organas, sudarytas iš 3 narių, 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 vadovą – generalinį direktorių – renka ir atšaukia valdyba, Akcinių bendrovių 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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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 

sandorio priima valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi visuotinio susirinkimo bei 

valdybos sprendimais. 

40 lentelė 

Bendrovės valdymo organų nariai 

Asmens statusas Vardas, pavardė 

Stebėtojų taryba: 

Stebėtojų tarybos pirmininkas 

Stebėtojų tarybos narys 

Stebėtojų tarybos narė 

 

Tomas Karpavičius 

Juozas Darulis 

Roma Andruškevičienė 

Valdyba: 

Valdybos pirmininkas 

Valdybos narys 

Valdybos narė 

 

Arūnas Štaras 

Rolandas Bražinskas 

Ona Barauskienė 

  

Bendrovės vadovas ir vyriausiasis buhalteris: 

Generalinis direktorius 

Ekonomikos ir finansų direktorius 

 

Darius Butvydas 

Tomas Masys 

 
STEBĖTOJŲ TARYBA 

TOMAS KARPAVIČIUS – LR susisiekimo ministerijos kancleris. 

JUOZAS DARULIS – Stebėtojų tarybos narys, LR susisiekimo ministerijos Vandens ir 

geležinkelių transporto departamento direktorius. 

ROMA ANDRUŠKEVIČIENĖ – Stebėtojų tarybos narė, LR susisiekimo ministerijos 

Valstybės turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. 

VALDYBA 

 ARŪNAS ŠTARAS – Valdybos primininkas, LR susisiekimo viceministras. 

ROLANDAS BRAŽINSKAS – Valdybos narys, LR susisiekimo ministro patarėjas. 

 ONA BARAUSKIENĖ – Valdybos narė, LR susisiekimo ministerijos Transporto politikos 

departamento Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėja. 
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ADMINISTRACIJA 

 DARIUS BUTVYDAS – AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius. Išsilavinimas 

aukštasis, vadybinis. Nuo 2010 m. sausio mėn. 18 d. AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius. 

 TOMAS MASYS – AB „Smiltynės perkėla“ ekonomikos ir finansų direktorius. Išsilavinimas 

aukštasis, finansinis-ekonominis. Nuo 2011 m. sausio mėn. 1 d. AB „Smiltynės perkėla“ ekonomikos ir 

finansų direktorius.  

12. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metiniame pranešime pateiktus duomenis 

Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal verslo 

apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip. 

Bendrovės auditorius – UAB „Ekskontrolierių konsultacijos“. 

13. Informacija apie Įmonės įsigytas, turimas ir perleistas savo akcijas 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nebuvo įsigijusi ar perleidusi savų akcijų. 

14. 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. 

15. Svarbūs įvykiai nuo praėjusių finansinių metų pabaigos 

2011 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 

� 2011-04-26 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl 2010 m. metinio pranešimo, audito  

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

perskirstymo. 

� 2011-04-29 Bendrovės 2011 m. 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas. 

� 2011-07-20 Bendrovės 2011 m. 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas. 

� 2011-10-27 Bendrovės 2011 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas. 

� 2011-11-24 Bendrovės 2012-2014 m. strateginio veiklos plano ir 2012 m. Bendrovės veiklos  

rodiklių tvirtinimas. 

� 2011-12-14 Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl pavedimo Bendrovės valdybai  

patvirtinti 2012-2014 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo supaprastinto atviro 

konkurso būdu sąlygas taip pat dėl Bendrovės stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo išrinkimo. 

� 2011-12-29 Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko ir valdybos nario rinkimai.   

 Su visa informacija apie 2011 m. viešai skelbtus esminius įvykius galima susipažinti AB 

„Smiltynės perkėla“ adresu: Nemuno g. 8, Klaipėdoje. 
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Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų 

susirinkimo laiką, vietą, bei kiti pranešimai, teiktini akcininkams ir kitiems asmenims, buvo skelbiami 

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

16. Įmonės veiklos planai ir prognozės 

2011 m. 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. 

Svarbiausi AB „Smiltynės perkėla“ 2012 m. planuojami įgyvendinti projektai yra: naujo 

keleivių terminalo statyba Danės g. 1, Klaipėdoje (Šiaurės rage) ir naujo, greitaeigio keleivinio laivo, 

kuris nuo 2013 m. vasaros sezono pradžios dirbs naujai atidaromoje linijoje Klaipėda-Juodkrantė-Nida-

Juodkrantė-Klaipėda, statyba. 

Planuojama, kad terminalo statyba Bendrovei kainuos apie 3500 tūkst. Lt. Statyba bus 

finansuojama iš Bendrovės lėšų. Statybos pabaiga numatoma 2012 m. III ketv. 

Keleivinio laivo statyba planuojama kainuos 11000 tūkst. Lt, iš kurių 1500 tūkst. Lt bus skirtos 

nuosavos lėšos, o kitai daliai bus skolinamasi iš finansinių institucijų. Planuojamas paskolos terminas – 

10 m., vidutinė metinė palūkanų norma paskolos laikotarpiui – 7 proc. Laivo statybos pabaiga 

numatoma 2013 m. I ketv. 

Taip pat 2012 m. planuojama atlikti s/k „Baltija“ dokinio remonto darbus, kurių vertė – 120 

tūkst. Lt. 

Prognozuojama, kad 2012 m. Bendrovės metinės pajamos sieks 14272 tūkst. Lt. 

2012 m. pagal esamus paskolų grąžinimo grafikus reikės grąžinti 2687 tūkst. Lt paskolų ir 

sumokėti 763 tūkst. Lt palūkanų. 

17. Bendrovės veiklos strategija, tikslai, galimybės ir grėsmės 

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

perkėlimą per Kuršių marias, tapti modernia, šiuolaikine organizacija, reprezentuojančia Lietuvą. 

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 ir našumo skatinimas 

4. Pajamų didinimas. 

5. Bendrovės vertės didinimas, valdymo ir veiklos kaštų optimizavimas ir kontrolė. 

Bendrovės galimybė ir grėsmės pateiktos 41 lentelėje. 

 



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. metinis pranešimas       

68 

41 lentelė 

Bendrovės galimybės ir grėsmės 

GALIMYB ĖS 

 naujo, kvalifikuoto personalo rengimas 

Klaipėdoje; 

 mažas konkurencingumas keleivių ir 

transporto priemonių perkėlimo rinkoje; 

 naujo maršruto Klaipėda-Juodkrantė-Nida-

Juodkrantė-Klaipėda įgyvendinimas. 

GRĖSMĖS 

 kainų reguliavimas (ekologinis mokestis už 

įvažiavimą į Kuršių neriją ir kt.);  

 medžiagų ir energetinių (kuro) resursų kainų 

augimas; 

 valstybės mokesčių politikos pokyčiai; 

 naujų konkurentų atsiradimas keleivių 

perkėlimo rinkoje; 

 ekonomikos nuosmukis; 

 turizmo plėtros pokyčiai Kuršių nerijoje. 

 
18. Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams 

Bendrovės 2011-2013 m. strateginiame veiklos plane numatytų veiklos tikslų įvykdymo  

ataskaita pateikta 1 priede (žr. 71 psl.). 

Bendrovės 2011-2013 m. strateginiame veiklos plane numatytų 2011 m. finansinių rodiklių 

įvykdymas pateiktas „Bendrovės 2011-2013 m. strateginio veiklos plano įvykdymo ataskaitose“ (žr. 77 

psl.). 

19. Dividendų politika 

Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus. 2011 m. Bendrovė išmokėjo 1168 tūkst. Lt 

dividendų už 2010 m. pelną. 

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. 

20. Finansinių metų įvykiai, tur ėję esminės reikšmės Bendrovės veiklai 

2011 m. Bendrovės esminiai įvykiai pateikti 15-ame šio pranešimo punkte. 

21. Bendrovės teikiamos paslaugos 

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 95 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 
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eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų nuoma, keleivių pervežimas autotraukinukais bei jų nuoma. 

Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 5 proc. visų pajamų. 

22. 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 

klientų dalį sudaro Neringos, Smiltynės gyventojai, ten registruotų juridinių asmenų, valstybinių įstaigų 

darbuotojai ir jų transporto priemonės. 

23. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turt ą per 2011 m. ir planuojamos 2012 m. investicijos 

2011 m. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą pateiktos 7-ame šio pranešimo punkte 

„Investicijos“ , planuojamos 2012 m. investicijos – 16-ame šio pranešimo punkte. 

24. Bendras bendrovės metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės 

algos pagal einamas pareigas ir padalinius 

 Ši informacija pateikta 8-ame šio pranešimo punkte. 

25. Bendrovės vykdomos socialinės iniciatyvos ir politika 

2011 m. Bendrovė skyrė 5 tūkst. Lt paramą džiazo festivalio organizavimui Klaipėdoje ir 3 

tūkst. Lt Klaipėdos lengvosios atletikos sporto klubui „Nikė“. Parama skirta pasiruošimui Europos 

lengvosios atletikos čempionatui. 

Bendrovė neturi savo nusistatytos socialinės politikos. 

26. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis 

Bendrovė laikosi visų 2010 m. liepos mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 1052 (Žin. 2010, Nr. 88-4637) patvirtintų Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo gairių nuostatų, išskyrus šių nuostatų 23 punktą dėl apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius 

apskaitos standartus. 

 Vadovaujantis LR finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl tarptautinių 

apskaitos standartų taikymo valstybės valdomose įmonėse, šių standartų taikymas neteiktų Bendrovei 

reikšmingos naudos, o perėjimo prie šių standartų kaštai butų dideli. 

 LR finansų ministerijos parengtose rekomendacijose numatyti finansiniai ir nefinansiniai 

kriterijai, kurie apsprendžia tarptautinių apskaitos standartų taikymą: 

 Finansiniai: 

� „pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 50 mln. Lt“ (Bendrovės  

2011 m. pajamos sudarė 14,2 mln. Lt); 

� „balanse nurodyto turto vertė – 100 mln. Lt“ (Bendrovės 2011 m. turto vertė – 40,9 mln. Lt); 
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 Nefinansiniai: 

� „numatoma leisti obligacijas ar kitus ne nuosavybės vertybinius popierius“. Bendrovė niekada 

nesiekė ir neplanuoja ateityje siekti pritraukti lėšų iš tarptautinių institucijų bei skolintis vietinėje ir 

tarptautinėje rinkoje, išleidžiant obligacijas ar kitus ne nuosavybės vertybinius popierius; 

� „numatoma įmonės akcijomis prekiauti reguliuojamoje rinkoje“. Bendrovės akcijomis  

neprekiaujama ir neplanuojama prekiauti reguliuojamoje rinkoje taip pat šiuo metu neplanuojamas jos 

privatizavimas (ar dalinis privatizavimas). 

 Perėjimo procesui įgyvendinti Bendrovė patirtų papildomas sąnaudas (buhalterių kvalifikacijos 

kėlimo, ekspertinių paslaugų pirkimo apskaitos standartų nuostatų taikymo klausimams spręsti ir kt.). 

 Remiantis aukščiau išdėstytu 2011 m. liepos mėn. 20 d. Bendrovės valdybos nutarimu buvo 

nuspręsta Bendrovės buhalterinę apskaitą ir toliau vesti, finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo 

apskaitos standartus. 

 

       
GENERALINIS DIREKTORIUS  __________________         DARIUS BUTVYDAS 



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. metinis pranešimas       

71 

1 priedas 

BENDROVĖS 2011-2013 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYT Ų TIKSL Ų ĮVYKDYMO 
ATASKAITA  

 

Tikslai / uždaviniai / priemonės / kriterijai Pastabos 

Veiklos tikslai 2011-2013 m.: 

1 TIKSLAS – Saugus patikimas ir savalaikis keleivių ir transporto priemoni ų perkėlimas per Kuršių marias 

Uždaviniai: 
� Užtikrinti keltų eksploatavimo saugumą. 
� Laiku ir efektyviai atlikti eksploatuojamų keltų techninės 

priežiūros, dokinio ir profilaktinio remonto darbus. 
� Saugiai perkelti keleivius ir transporto priemones. 
� Rinkti informaciją apie technologines ir technines inovacijas, geros 

praktikos pavyzdžius ir diegti jas Įmonėje. 
 
Priemonės: 
� Saugaus keleivių ir transporto priemonių perkėlimo taisyklių 

laikymasis. 
� Mokymų ir pratybų, esant ekstremalioms situacijoms, 

organizavimas ir vykdymas. 
� Bendradarbiavimas su Klaipėdos ir Neringos miestų 

savivaldybėmis, sudarant ir optimizuojant keltų judėjimo 
tvarkaraščius.  

 
Rezultato vertinimo kriterijai:  
� Avarinių situacijų kiekis. 
� Incidentų keltuose kiekis. 
� Keltų darbo sutrikimų kiekis dėl techninių problemų. 

Keltų eksploatavimo saugumas užtikrinamas. 
Laiku atlikta keltų pavasarinė profilaktika taip pat s/k „Neringa“ 
ir „Žalgiris“ dokiniai remontai. 
Saugiai keliami keleiviai ir transporto priemonės. 
Renkama informacija apie technologines ir technines inovacijas. 
Laikomasi saugaus keleivių ir transporto priemonių perkėlimo 
taisyklių. 
2011 m. lapkričio mėn. organizuotos civilinės saugos pratybos 
„Civilin ės saugos grandžių ir darbuotojų veiksmai ekstremalių 
situacijų (ES) atvejais“. 
2011 m. lapkričio mėn. atsakingi darbuotojai sėkmingai baigė 21 
valandos civilinės saugos mokymo kursą pagal asmenų, 
dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme įvadinio civilinės 
saugos mokymo programą. 
2011 m. rugsėjo ir lapkričio mėn. atsakingi darbuotojai dalyvavo 
8 val. trukmės civilinės saugos mokymo kursuose pagal Ūkio 
subjektų ir įstaigų, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. 
Bendradarbiaujama su Klaipėdos ir Neringos miestų 
savivaldybėmis, sudarant ir optimizuojant keltų judėjimo 
tvarkaraščius. 
Nebuvo nei vienos avarinės situacijos (metinis planas 0 avarinių 
situacijų). 
Įvyko 3 incidentai keltuose (metinis planas 3). 
Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų nebuvo. 
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2 TIKSLAS – Perkėlimo paslaugų kokybės gerinimas 

Uždaviniai: 
� Senosios perkėlos iškėlimas į Šiaurės ragą (Danės g. 1, Klaipėda). 
� Laukimo eilėje trukmės mažinimas sezono metu. 
� Modernus keleivių ir transporto srautų valdymas. 
� Saugaus keleivių patekimo į keltus užtikrinimas. 
� Bilietų įsigijimo galimybių išplėtimas. 
� Esamos infrastruktūros modernizavimas, siekiant didinti keleivių ir 

transporto srautų pralaidumą. 
 
Priemonės: 
� Naujojo pirso infrastruktūros įrengimas. 
� Pakeliamųjų tiltelių ir nuovažų rekonstrukcija Naujojoje perkėloje. 
� Savalaikis konkurso paskelbimas infrastruktūros Šiaurės rage 

įrengimui. 
� Informacijos apie esamas inovatyvias transporto ir keleivių srautų 

reguliavimo priemones rinkimas ir įdiegimas.  
� Bilietų pardavimo modernizavimas automatizuojant procesus – 

automatinių kasų įrengimas, bendrų bilietų kūrimas.  
� Paslaugų spektro didinimas perkėlų kompleksuose.  
� Naujos, greitaeigio laivo linijos atidarymas. 
� Naujo kelto statyba ir projektavimas. 
 
Rezultato vertinimo kriterijai:  
� Laukimo eilėje laiko trukmė. 
� Klientų skundų skaičius. 
� Vidutinė kelto reiso trukmė. 

Nuo 2011 m. birželio mėn. keltai pradėjo keleivius kelti nuo 
Šiaurės rago (Danės g. 1, Klaipėda). 
2012 m. planuojama atlikti studiją, kokio tipo pakeliamuosius 
tiltelius statyti, o jų montavimą atlikti 2013 m. 
Renkama informacija ir tiriamos galimybės apie bendro bilieto 
kūrimą. 
Nutiesti elektros tinklai. Infrastruktūros įrengimo ir naujo 
keleivių terminalo pastato statybos konkursas paskelbtas 2011 m. 
gruodžio mėn. Pirkimo procedūras planuojama baigti 2012 m. I 
ketv. 
Padaugėjo prekybos taškų, terminaluose ir keltuose. Nuomos 
pajamos išaugo 41 proc. 
Parengtas investicinis projektas naujo laivo įsigijimui. 
2011 m. spalio mėn. paskelbtas viešasis laivo pirkimo konkursas, 
vyksta pirkimo procedūros. 
Naujos linijos atidarymas planuojamas 2013 m. gegužės mėn. 
Laukimo eilėje trukmė siekė 30 min. (planas 30 min.). 
Klientų skundų skaičius 8 (metinis planas 8). 
Vidutinė kelto reiso trukmė 4 min. (planas 4 min.). 
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3 TIKSLAS – Darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas 

Uždaviniai: 
� Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 
� Darbuotojų motyvavimo, vertinimo, skatinimo ir kontrolės sistemos 

sukūrimas.  
� Saugos ir sveikatos darbe standartų diegimas ir palaikymas. 

 
Priemonės: 
� Pateikti paraišką Europos socialinio fondo finansavimui pagal 

priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. 
� Pastovus vidinių ir išorinių mokymų ir atestacijų organizavimas. 

 
Rezultato vertinimo kriterijai: 
� Pravestų mokymų ir atestacijų skaičius. 
� Darbuotojų kaita Įmonėje. 

Darbuotojai nuolatos dalyvauja seminaruose ir įvairiuose 
mokymuose. 
Šiuo metu kuriama motyvavimo, vertinimo, skatinimo ir 
kontrolės sistema. 
Bendrovė pasiruošusi įsidiegti  ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 
18001 standartus. Auditą planuojama atlikti 2012 m. II ketv. Taip 
pat: 
� nuolat keliame darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir 

siekiame, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų 
savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata; 
� vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos rezultatų 

monitoringą (nei vieno nelaimingo atsitikimo); 
� vadovaujamės darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos 

prevencijos principais; 
� keliame tikslus bei skiriame reikiamus išteklius šios politikos 

įgyvendinimui; 
� Bendrovės ir joje dirbančių rangovinių organizacijų 

darbuotojams bei visiems kitiems su Bendrovės veikla 
susijusiems asmenims sukuriame saugią ir nepavojingą 
sveikatai darbo aplinką; 
� bendradarbiaujame su darbuotojų saugą ir sveikatą 

kontroliuojančiomis institucijomis. 
Paraiška nepateikta dėl paraiškų teikimo atidėjimo. Numatyta 
pateikti 2012 m. 
Bendrovėje pravestų vidinių mokymų skaičius 18, atestacijų – 
17; išorinių mokymų – 25. 
Darbuotojų kaita Įmonėje 22,9 proc. 
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4 TIKSLAS – Bendrovės, kaip socialiai atsakingos ir modernios Įmonės, įvaizdžio stiprinimas 

Uždaviniai: 
� Išorinė Įmonės komunikacija, viešos nuomonės formavimas. 
� Vidinės Įmonės komunikacijos gerinimas. 
� Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugų informavimo 

gerinimas. 
� Esamos infrastruktūros modernizavimas, siekiant didinti keleivių ir 

transporto srautų pralaidumą.    
 
Priemonės: 
� Informacijos sklaida per masines informacijos priemones 

(straipsniai, reklama, informacinės laidos televizijoje). 
� Vietinės kompiuterinės kompanijos duomenų bazės sutvarkymas. 
� Informacinių švieslenčių pastatymas perkėlose. 
� Esamos techninės infrastruktūros, ypatingai Smiltynės pusėje, 

įvertinimas ir modernizavimas. 
 
Rezultato vertinimo kriterijai: 
� Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius. 
� Pajamos iš pagrindinės veiklos. 

2011 m. sausio mėn.  
Siekiant paskatinti žiemos sezono metu žvejų persikėlimą keltais 
į Smiltynę buvo užsakytas reportažas laidoje „Vienam gale  
kablys“. 
2011 m. balandžio – birželio mėn. 
Atnaujinta internetinė svetainė, atsirado galimybė srautų  
judėjimo tiesioginei transliacijai. 
2011 m. birželio mėn. pradž.  
Senoji perkėla - keleivių terminalas persikėlė į Šiaurės ragą. 
Buvo surengta spaudos konferencija, masinės informacijos 
priemonėse spausdinti reklaminiai maketai, reklamjuostės 
informuojančios apie keleivinio terminalo naująją vietą.  Kadangi 
Šiaurės rage vykdomi du skirtingi reisai  (į Smiltynę ir į Jūrų 
muziejų-delfinariumą), buvo sukurti nukreipiamieji informaciniai 
skydai. 
 
2011 m. liepos mėn. pradž. 
Naujojoje perkėloje pastatyta informacinė švieslentė, kurios  
pagalba suteikiama aktualiausia informacija klientams. 
 
Kiekvieną mėnesį spausdinami spalvoti keltų tvarkaraščiai,  
laukimo vietose – plakatai su keltų judėjimo grafiku ir skrajutės,  
kurios dalinamos keleiviams prie kasų. 
 
Perkelta 10 proc. mažiau keleivių nei planuota. 
Perkelta 5 proc. daugiau transporto priemonių nei planuota. 
Uždirbta 1 proc. daugiau pajamų iš pagrindinės veiklos nei  
planuota. 
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5 TIKSLAS – Naujų paslaugų, nereikalaujančių didelių investicijų, išplėtimas 

Uždaviniai: 
� Dalyvauti bendruose projektuose su Jūrų muziejumi-delfinariumu. 
� Bendradarbiauti su Neringos miesto savivaldybės verslo atstovais. 
� Bendradarbiauti su renginių organizatoriais. 
 
Priemonės: 
� Kelto „Kintai“ naujo maršruto Šiaurės ragas-Jūrų muziejus-

delfinariumas atidarymas. 
� Bendro bilieto su Jūrų muziejumi-delfinariumu projektas. 
� Bendri projektai, įskaitant persikėlimo keltais kainą į bendrą 

paslaugos kuponą. 
� Renginių organizavimas keltuose. 
 
Rezultato vertinimo kriterijai:  
� Pagrindinės veiklos pajamos. 
� Pajamos iš kitos veiklos. 

2011 m. birželio-rugpjūčio mėn. buvo atidarytas naujas kelto 
maršrutas Šiaurės ragas-Jūrų muziejus-delfinariumas. 
Šiaurės rage, keltų bilietų pardavimo vietoje, vasaros sezono 
metu, buvo galima įsigyti ir bilietus į Jūrų muziejų-delfinariumą. 
Organizuojami įvairūs renginiai keltuose („Muzikuojantis 
keltas“). 
Pajamos iš kitos veiklos sudarė 172 tūkst. Lt, t.y. 41 proc. 
daugiau nei planuota ir 46 proc. daugiau nei 2010 m.   

6 TIKSLAS – Reklaminių plotų keltuose ir perkėlose nuoma 

Uždaviniai: 
� Naujų klientų paieška, esamų išlaikymas.  
 
Priemonės: 
� Darbas su esamais klientais. 
� Išankstinis komercinių pasiūlymų paruošimas ir sklaida. 
� Naujų klientų paieška. 
 
Rezultato vertinimo kriterijai:  
� Nuomos pajamos. 

2010 m. Bendrovėje buvo įvesta marketingo specialisto 
pareigybė. Jis užsiima, pageidaujančių išsinuomoti reklaminius 
plotus (keltuose ir perkėlose) ar pramoginiams renginiams keltą, 
klientų paieška. 
Iš šios veiklos Bendrovės pajamos padidėjo 41 proc. lyginant su 
planu arba 46 proc. lyginant su 2010 m. 
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7 TIKSLAS – Leidimų keltis nemokamai tvarkos subalansavimas 

Uždaviniai: 
� Leidimų keltis nemokamai tvarkos subalansavimas. 
 
Priemonės: 
� Nemokamo kėlimosi tvarkos nustatymo pasiūlymų pateikimas. 
� Bendradarbiavimas su LR susisiekimo ministerija dėl tvarkos 

keitimo. 
 
Rezultato vertinimo kriterijai: 
� Išduotų leidimų skaičius. 
� Nemokamiems perkėlimas tenkančios sąnaudos. 

Apklaustos suinteresuotos šalys ir pateikti siūlymai LR 
susisiekimo ministerijai dėl nemokamo perkėlimo tvarkos 
keitimo. 
2011 m. naujai išduotų leidimų skaičius – 649 leidimai (2010 m. 
- 949). 
2011 m. nemokamiems perkėlimas tenkančios sąnaudos – 5797 
tūkst. Lt (2010 m. – 6210 tūkst. Lt).  

Viešieji pirkimai 2011 m. 

Kompiuteriai ir jų įranga Numatyta 2012 m. vasario mėn. 

Tiltelių, esančio Smiltynės g. 32, Klaipėdoje, remontas Nuspręsta laikinai remontą atidėti iki 2013 m. 

Infrastruktūros įrengimo darbai ir pastato statyba Danės g.1, 
Klaipėdoje (Šiaurės rage) 

Įvykdytas, procedūrų pradžia 2011 m. gruodžio mėn., procedūros 
nebaigtos. 

Kelto „Neringa“ dokinis remontas Įvykdytas, procedūrų pabaiga 2011 m. kovo mėn. 

Šviestuvai Įvykdytas, procedūrų pabaiga 2011 m. kovo mėn. 

Laivų, laivų civilinės atsakomybės ir laivų savininko bendrosios 
civilinės atsakomybės draudimas 

Įvykdytas, procedūrų pradžia 2011 m. rugpjūčio mėn., procedūros 
nebaigtos. 

Tekinimo, galandimo, gręžimo ir medžio pjovimo staklės Nuspręsta neįsigyti. 

Pastatų ir keltų elektroninės turto saugos, apsaugos ir gaisro 
signalizacijų techninės priežiūros ir remonto paslaugos 

Įvykdytas, procedūrų pabaiga 2011 m. gruodžio mėn. 

Fizinės apsaugos paslaugos Įvykdytas, procedūrų pabaiga 2011 m. gruodžio mėn. 

2011 m. finansinių rodiklių įvykdymas 
Informacija pateikta Bendrovės 2011-2013 m. finansinio plano (FP-x) ataskaitose (78-90 psl.) 

 



AB „Smiltynės perkėla“ 2011 m. metinis pranešimas       

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 2011-2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

ĮVYKDYMO ATASKAITOS 



AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"   2011 m. Forma FP-1

tūkst. Lt

2010 m. faktas 2011 m. planas 2011 m. faktas
% 2011 faktas su 

2011 planu
% 2011 faktas su 

2010 faktu
Lt 2011 faktas su 

2010 faktu

1.  Pagrindinės veiklos pajamos: 13744 13718 13906 101% 101% 161
1.1. Keleivių perkėlimas 2048 2124 1874 88% 92% -174
1.2. Transporto perkėlimas 6488 6656 7169 108% 110% 681
1.3. Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 5132 4858 4791 99% 93% -341
1.4. Transporto lengvatų kompensavimas 76 79 71 90% 93% -5
2. Kitos veiklos pajamos: 636 221 185 84% 29% -451

2.1. Nuoma 118 122 172 141% 146% 54
2.2. Pajamos iš IMT pardavimo 416 0 0% -416
2.3. Pajamos iš atsargų pardavimo 2
2.4. Autotraukinukų pajamos 87 87 4 5% 5% -83
2.5. Kitos veiklos pajamos 13 12 9 74% 67% -4
3. Finansinės veiklos pajamos: 68 72 89 124% 130% 21

3.1. Banko palūkanos 1 1 1 126% 130% 0
3.2. Palūkanos iš terminuoto indėlio 68 71 88 123% 130% 20
4. Pagautė:
5. Iš viso pajamų: 14449 14010 14179 101% 98% -269

Darius Butvydas

Tomas Masys
.

Ekonomikos ir finansų direktorius

Bendrovės 2011 m. pajamos

Generalinis direktorius

Eil. 
Nr.

Pajamos
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-2

367 305
tūkst. Lt

2010 m. faktas 2011 m. planas 2011 m. faktas
% 2011 faktas 
su 2011 planu

% 2011 faktas 
su 2010 faktu

Lt 2011 faktas 
su 2010 faktu

1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 5217 5074 5000 99% 96% -217
1.1. Darbo užmokestis 3520 3430 3335 97% 95% -185

iš jų vadovaujančių darbuotojų 366 298 302 101% 83% -64
1.2. Premijos 30 60 59 99% 199% 29

iš jų vadovaujančių darbuotojų 1 13 3 22% 358% 2
1.3. Sodra 1216 1164 1162 100% 96% -54
1.4. Komandiruotės 12 20 12 60% 104% 0
1.5. Personalo mokymas 5 80 69 86% 1331% 63
1.6. Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams 62 51 60 118% 97% -2
1.7. Atostogų rezervas 371 269 302 112% 82% -68
2. BIURO IŠLAIKYMAS 52 52 34 65% 66% -18
2.1. Mažavertis inventorius 43 44 27 62% 62% -16
2.2. Kanceliarinės prekės 5 5 6 127% 116% 1
2.3. Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos 3 3 1 20% 20% -3
3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 29 31 35 113% 120% 6
3.1. Kuras tarnybiniams automobiliams 22 22 28 123% 126% 6
3.2. Remonto paslaugos, atsarginės dalys 7 8 7 86% 100% 0
3.3. Nuoma

4. RYŠIŲ PASLAUGOS 118 136 137 101% 116% 19
4.1. Fiksuoto ryšio ir Interneto paslaugos 26 26 26 99% 100% 0
4.2. Mobiliojo ryšio paslaugos 25 31 32 104% 132% 8
4.3. Pašto paslaugos 3 3 3 77% 81% -1
4.4. Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra 65 75 76 101% 118% 12
4.5. Kitos ryšio paslaugos

5. ENERGIJA IR KOMUNALIN ĖS PASLAUGOS 334 333 316 95% 95% -17
5.1. Elektros energija 268 272 249 92% 93% -19
5.2. Šiluminė energija

5.3. Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos 66 61 67 110% 102% 1
5.4. Patalpų nuoma

6. REKLAMA, PARAMA 64 93 57 62% 90% -7
6.1. Reklama 43 73 41 56% 96% -2
6.2. Reprezentacinės sąnaudos 6 4 8 183% 138% 2
6.3. Parama 15 15 8 53% 53% -7
7. KONSULTACIN ĖS IR KITOS PASLAUGOS 114 129 102 79% 89% -12
7.1. Teisinės konsultacijos ir paslaugos 30 45 16 36% 54% -14
7.2. Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos 7 7 7 100% 100% 0
7.3. Techninės konsultacijos

7.4. Apsauga (signalizacija) 77 77 78 102% 102% 2
7.5. Kitos paslaugos

8. DRAUDIMAS 413 310 321 104% 78% -92
8.1. Darbuotojų draudimas 7 6 6 102% 83% -1
8.2. Turto draudimas, keleivių ir krovinių draudimas 405 304 315 104% 78% -91
9. MOKESČIAI 199 199 173 87% 87% -26
9.1. Transporto priemonių mokestis

9.2. Aplinkos taršos mokesčiai 14 17 17 99% 124% 3
9.3. Nekilnojamojo turto  mokesčiai 35 35 27 77% 77% -8
9.4. Žemės nuomos  mokesčiai 113 114 92 81% 82% -21
9.5. Garantinio fondo mokestis 4 4 4 98% 94% 0
9.6. Neleidžiamo atskaityti PVM 1 0 7 697% 6
9.7. Kiti mokesčiai ir rinkliavos 32 29 26 89% 81% -6

Bendrovės 2011 m. sąnaudos

Eil. 
Nr.

Sąnaudų straipsniai
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-2

10. FINANSINĖS SĄNAUDOS 707 814 808 99% 114% 101
10.1. Palūkanos

10.2. Valiutų kursų skirtumų sąnaudos 0 0 0
10.3. Banko paslaugos, komisiniai 17 16 16 96% 92% -1
10.4. Lizingo palūkanos ir kitos su lizingu susijusios įmokos 689 797 710 89% 103% 20
10.5. Delspinigiai 0 0
10.6. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 82 82
11. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA 3734 3760 3764 100% 101% 29
11.1. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 3727 3756 3757 100% 101% 30
11.2. Kelių amortizacija

11.3. Nematerialaus turto amortizacija 8 4 7 147% 87% -1
12. KITO TRANSPORTO (keltų) IŠLAIKYMAS 1516 1638 1656 101% 109% 140
12.1. Degalai 1217 1345 1489 111% 122% 272
12.2. Remonto paslaugos ir atsarginės dalys 164 165 69 42% 42% -95
12.3. Nuoma

12.4. Kitos transporto išlaikymo sąnaudos 135 129 97 76% 72% -38
13. KITOS SĄNAUDOS 137 142 129 91% 94% -9
13.1. Autotraukinukų kuras ir eksploatacinės sąnaudos 6 6 3 40% 40% -4
13.2. Spaudos prenumerata, leidiniai 7 6 6 97% 83% -1
13.3. Kitos sąnaudos (nekilnojamo turto vert.) 2 2 82% 0
13.4. Organizacijos narystės mokesčiai 9 12 19 159% 212% 10
13.5. Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo 19 1 0 16% 1% -19
13.6. Draudiminiai  įvykiai, teismo vykdymo išlaidos 2 1 -1 -93% -3
13.7. Teritorijos tvarkymas, einamasis remontas 40 34 16 48% 40% -24
13.8. Interjero apipavidalinimas 3 3 1 30% 32% -2
13.9. Įvairios veiklos sąnaudos 23 23 27 114% 115% 3
13.10. Beviltiškų skolų sąnaudos 0 0
13.11. Valiutos pirkimo mokestis 0 1 0
13.12. Vertybinių popierių apskaita 5 4 4 100% 81% -1
13.13. Teritorijos ir patalpų valymo paslaugos 21 50 53 107% 256% 32

14.
KOVOS PRIEŠ TERORIZM Ą PRIEMONI Ų 
SĄNAUDOS (fizinė apsauga) 208 238 230 97% 110% 22

15. IŠ VISO SĄNAUDŲ: 12842 12948 12760 99% 99% -82

Tomas Masys

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Darius Butvydas
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"      2011 m. Forma FP-3

tūkst. Lt

2010 m. faktas 2011 m. planas 2011 m. faktas
% 2011 faktas 
su 2011 planu

% 2011 faktas 
su 2010 faktu

Lt 2011 faktas 
su 2010 faktu

1. Pardavimo pajamos iš viso: 13744 13718 13906 101% 101% 161
1.1. Paslaugos 13744 13718 13906 101% 101% 161

2. Pardavimo savikaina iš viso: 8384 8274 8455 102% 101% 71
2.1. Paslaugų savikaina 8384 8274 8455 102% 101% 71

3. Bendrasis pelnas 5361 5443 5451 100% 102% 90

4. Veiklos sąnaudos iš viso: 3515 3695 3367 91% 96% -148
4.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3515 3695 3367 91% 96% -148

5. Veiklos pelnas 1846 1748 2084 119% 113% 238

6. Finansinės veiklos rezultatas -622 -727 -703 97% 113% -81
6.1. Finansinės veiklos pajamos 68 72 89 124% 130% 21
6.2. Finansinės veiklos sąnaudos 690 799 792 99% 115% 102

7. Kitos veiklos rezultatas 383 40 39 97% 10% -344
7.1. Kitos veiklos pajamos 636 221 185 84% 29% -451
7.2. Kitos veiklos sąnaudos 253 181 146 81% 58% -107

8. Pagautė/netekimai (rezultatas)

9. Pelnas prieš pelno mokestį 1607 1062 1419 134% 88% -187

10. Pelno mokestis 262 159 147 92% 56% -115

11. Grynasis pelnas po pelno mokesčio 1344 903 1272 141% 95% -72

12. Balansiniai rodikliai
Likvidumas (Current Ratio)  t.b.>1 1.49 1.69 1.72
Kritinis likvidumas (Acid Test)  t.b.>1 1.40 1.61 1.65
Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0.5 1.11 1.12 1.11

13. Pelningumo rodikliai
Bendrasis pelningumas t.b.>7% 39.0% 39.7% 39.2%
Grynasis pelningumas t.b.>5% 9.8% 6.6% 9.1%
Veiklos pelningumas t.b.>5% 13.4% 12.7% 15.0%
Turto grąža (Return on Assets) t.b.>8% 3.1% 2.2% 3.1%
Nuosavybės grąža (Return on Equity) 
t.b.>10% 6.8% 4.5% 6.4%

14. Apyvartumo rodikliai
Pirkėjų skolų apyvartumas (skola 
dienomis) t.b.<60 42 28 14
Skolų tiekėjams apyvartumas (skola 
dienomis) 12 8 4
Grynųjų pinigų apyvartumas 2 4 24
Atsargų apyvartumas 10 8 6

Tomas Masys

Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaita

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Darius Butvydas

Eil. 
Nr. Straipsniai

 81



AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-4

tūkst. Lt

2010 m. faktas 2011 m. planas 2011 m. faktas
% 2011 faktas su 

2011 planu
% 2011 faktas su 

2010 faktu
Lt 2011 faktas su 

2010 faktu

1. Nematerialusis turtas 8 6 106 1770% 1307% 98
1.1. Kompiuterinės programos 8 6 106 1770% 1307% 98

2. Materialusis turtas 670 1319 588 45% 88% -82
2.1. Pastatai ir statiniai 237 102 43% 102
2.2. Mašinos ir įrengimai 509 600 246 41% 48% -263
2.3. Transporto priemonės 30 -30

2.4.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai

131 482 240 50% 183% 109

2.5. Kitas materialus turtas

3. Iš viso investicijų: 678 1325 694 52% 102% 16

4. Finansavimo šaltiniai iš viso: 3734 3760 3764 100% 101% 29
4.1. Nuosavos lėšos iš viso: 3734 3760 3764 100% 101% 29
4.1.1. iš jų: pelno dalis
4.1.2.   turto nusidėvėjimas/amortizacija 3734 3760 3764 100% 101% 29
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: 678 1325 761 57% 112% 83
5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis
5.2.  finansuojamos kitomis lėšomis 678 1325 761 57% 112% 83

Darius Butvydas

Tomas MasysEkonomikos ir finansų direktorius

Bendrovės 2011 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

Generalinis direktorius

Eil. 
Nr.

INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-5

tūkst. Lt

2011 m. 
planas

2011 m. 
faktas

% 2011 faktas 
su 2011 planu

% 2011 faktas 
su 2010 faktu

Lt 2011 faktas 
su 2010 faktu

1. Paskolos iš viso: 22173 19486 19486 100% 88% -2687

1.1. Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa" (UAB "Danske lizingas") 3810 3281 3281 100% 86% -529

1.2. Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (UAB "Danske lizingas") 8481 7528 7528 100% 89% -953

1.3. Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" (UAB "Danske lizingas") 9882 8677 8677 100% 88% -1205

2. Palūkanos iš viso: 5124 4327 4162 96% 81% -962

2.1. Lizingo sutartis dėl kelto "Neringa" 819 664 656 99% 80% -164

2.2. Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" 2420 2059 1974 96% 82% -446

2.3. Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" 1885 1604 1533 96% 81% -352

Darius Butvydas

Tomas Masys

Bendrovės 2011 m. įsipareigojimai finansinėms institucijoms

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Eil. 
Nr.

Paskolos gavimo šaltinis
2010 m. 
faktas
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-6

tūkst. Lt

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

% 2011 faktas 
su 2010 faktu

Lt 2011 faktas 
su 2010 faktu

1. ILGALAIKIS TURTAS 37840 34980 34837 100% 92% -3003

1.1. Nematerialusis turtas: 8 8 108 1303% 1297% 100

1.1.1. programinė įranga 8 8 108 1303% 1297% 100

1.2. Materialusis turtas: 37832 34972 34729 99% 92% -3102

1.2.1. pastatai ir statiniai 346 285 239 84% 69% -107

1.2.2. mašinos ir įrengimai 36914 34177 33894 99% 92% -3019

1.2.3. transporto priemonės 285 142 142 100% 50% -142

1.2.4. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 275 268 374 140% 136% 99

1.2.5. nebaigta statyba 12 100 79 79% 651% 67

1.3. Finansinis turtas: 0 0 0 0

2. TRUMPALAIKIS TURTAS 5961 6261 6027 96% 101% 65

2.1.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir 
nebaigtos vykdyti sutartys:

704 650 269 41% 38% -435

2.1.1. atsargos: 363 300 232 77% 64% -131

2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai 363 300 232 77% 64% -131

2.1.2. išankstiniai apmokėjimai 341 350 37 11% 11% -304

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos: 1725 1158 726 63% 42% -999

2.2.1. pirkėjų įsiskolinimas 1657 1147 616 54% 37% -1041

2.2.2. kitos gautinos sumos 68 11 110 997% 161% 42

2.3. Kitas trumpalaikis turtas: 3464 4284 4100 96% 118% 636

2.3.1. terminuoti indėliai 3463 4200 4100 98% 118% 637

2.3.2. kitas trumpalaikis turtas 1 84 -1

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 169 932 552% 1351% 863

3. TURTAS IŠ VISO: 43801 41241 40864 99% 93% -2937

Bendrovės 2011 m. balansinė ataskaita

2010 m. 
faktas

TURTASEil. Nr.
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-6

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

% 2011 faktas 
su 2010 faktu

Lt 2011 faktas 
su 2010 faktu

4. NUOSAVAS KAPITALAS 19788 20094 19891 99% 101% 104

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: 549 1310 737 56% 134% 188

4.3.1. privalomasis 445 1184 577 49% 130% 132

4.3.2. kiti rezervai 104 126 160 127% 154% 56

4.4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai): 1357 903 1272 -84

4.4.1. ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 1344 903 1272 141% 95% -72

4.4.2. ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) 12 -12

5. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 0 0 0 0

6.
MOK ĖTINOS SUMOS IR      
ĮSIPAREIGOJIMAI

24014 21147 20973 99% 87% -3041

6.1.
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai:

20003 17446 17463 100% 87% -2540

6.1.1. finansinės skolos: 19486 16799 16799 100% 86% -2687

6.1.1.1.
lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai

19486 16799 16799 100% 86% -2687

6.1.2. atidėtieji mokesčiai 517 647 664 103% 128% 147

6.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 4011 3701 3510 95% 88% -501

6.2.1. ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 2687 2687 2687 100% 100% 0
6.2.2. skolos tiekėjams 723 600 182 30% 25% -541
6.2.3. gauti išankstiniai apmokėjimai 91 80 92 114% 101% 1
6.2.4. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 367 250 418 167% 114% 51

6.2.5.
kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 143 84 131 156% 92% -12

7.
NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIM Ų IŠ VISO: 

43801 41241 40864 99% 93% -2937

Tomas Masys

2010 m. 
faktas

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansų direktorius

Darius Butvydas

Eil. Nr.
NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"   2011 m. Forma FP-7

tūkst. Lt

2010 m. faktas 2011 m. planas 2011 m. faktas
% 2011 faktas 
su 2011 planu

% 2011 faktas 
su 2010 faktu

Lt 2011 faktas 
su 2010 faktu

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas 17882 17882 17882 100% 100% 0

2. Iš viso pajamų 14449 14010 14179 101% 98% -269

3. Iš viso sąnaudų 12842 12948 12760 99% 99% -82

4. Veiklos pelnas 1846 1748 2084 119% 113% 238

5. Grynasis pelnas 1344 903 1272 141% 95% -72
6. Paskirstytinasis pelnas 407 1441 1428 99% 351% 1021

iš jų pelno dalis, skirta:
6.1. privalomajam rezervui 126 739 132 18% 105% 6
6.2. dividendams 161 576 1168 203% 724% 1007
6.3. investicijoms

6.4.
darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms 
reikmėms 92 111 120 108% 130% 27

6.5. paramai 15 15 8 53% 53% -7

6.6.
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
perkeliamas (-i) į kitus metus 12 -12

7. Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 1657 1147 616 54% 37% -1041
iš jų: pradelsta > 90 dienų

8. Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) 723 600 182 30% 25% -541
iš jų: pradelsta > 90 dienų

9. Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai) 19486 16799 16799 100% 86% -2687

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

11. Palūkanos bankams 689 797 710 89% 103% 20

12. Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso: 3734 3760 3764 100% 101% 29
12.1. pelno dalis 0 0 0
12.2. turto nusidėvėjimas (amortizacija) 3734 3760 3764 100% 101% 29
12.3. banko paskolos dydis 0 0
12.4. kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita) 0 0 0

13. Investicijos 678 1325 694 52% 102% 16

14. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 3532 4369 5032 115% 142% 1500
iš jų: terminuoti indėliai 3463 4200 4100 98% 118% 637

15. Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 90 87 83 95% 92% -7

16. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 98 93 89 96% 91% -9

17. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) 3334 3368 3461 103% 104% 127

18. Veiklą apibūdinantys rodikliai:
18.1. Perkelta:

keleivių ir dviratininkų 1997282 2064088 1848352 90% 93% -148930
lengvųjų automobilių 527012 530994 551416 104% 105% 24404
mikroautobusų 2344 2163 2646 122% 113% 302
autobusų 6636 6842 6558 96% 99% -78
krovininių automobilių (iki 3,5 t) 23826 24136 26960 112% 113% 3134
krovininių automobilių (virš 3,5 t) 8594 8098 11554 143% 134% 2960
motociklų ir mopedų 5084 5226 7470 143% 147% 2386
kitų transporto priemonių 8580 8177 8812 108% 103% 232

18.2. Atlikt ų reisų skaičius, vnt. 22812 23521 23621 100% 104% 809
18.3. Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Lt 1607 1062 1419 134% 88% -187
18.4. Sąnaudos 1 reisui, Lt* 552 543 534 98% 97% -18

Tomas MasysEkonomikos ir finansų direktorius

Bendrovės 2011 m. suvestiniai finansiniai rodikliai

Darius ButvydasGeneralinis direktorius

Eil. 
Nr.

Rodiklio pavadinimas

*Savikaina+Bendrosios ir administracinės sąnaudos+Finansinės veiklos sąnaudos
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. Forma FP-8

Kiekis Kiekis
Kaina, 

tūkst. Lt
Kaina, 

tūkst. Lt
Suma, 

tūkst. Lt
Suma, 

tūkst. Lt
2011 m. 
planas

2011 m. 
faktas

2011 m. 
planas

2011 m. 
faktas

2011 m. 
planas

įmonės 
lėšos

paskolos
valstybės 
biudžetas

ES 
pagalba

lizingas
2011 m. 
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

1. Turtas, iš viso: x 41 50 x x 1325 1325 0 0 0 0 761 761 0 0 0 0

1.1. Nematerialusis turtas, iš viso: x 6 10 x x 6 6 0 0 0 0 106 106 0 0 0 0
1.1.1. Kompiuterinės programos vnt. 6 9 1 1 6 6 12 12

1.1.2.
Pervežimų apskaitos ir bilietų pardavimo 
programa

vnt. 1 94 94 94

1.2. Materialus turtas, iš viso: x 35 40 x x 1319 1319 0 0 0 0 655 655 0 0 0 0

1.2.1. Pastatai ir statiniai, iš viso: x 12 12 x x 237 237 0 0 0 0 169 169 0 0 0 0

1.2.1.1.
Administracinio pastato statybos Danės 
g. 1, Klaipėdoje techninis projektas ir 
vykdymo priežiūra

vnt. 1 1 62 67 62 62 67 67

1.2.1.2.
Infrastruktūros įrengimo darbai 26-oje 
krantinėje, Šiaurės rage, Klaipėda

vnt. 1 100 100 100 0

1.2.1.3.
Inžinerinių įrenginių statyba Šiaurės rage 
(elektros tinklai)

vnt. 1 18 18 18

1.2.1.4. Kompiuterinių tinklų remontas vnt. 1 1 30 35 30 30 35 35
1.2.1.5. Šviestuvai Šiauriniame rage vnt. 9 9 5 5 45 45 49 49
1.2.2. Mašinos ir įrenginiai, iš viso: x 3 2 x x 600 600 0 0 0 0 246 246 0 0 0 0

1.2.2.1. Kelto "Neringa" dokinis remontas vnt. 1 1 250 149 250 250 149 149

1.2.2.2. Tiltelių, Smiltynės pusėje, rekonstrukcija vnt. 2 175 350 350 0

1.2.2.3. Kelto "Žalgiris" dokinis remontas vnt. 1 97 97 97
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 20 26 x x 482 482 0 0 0 0 240 240 0 0 0 0

1.2.4.1. Kompiuterinė technika vnt. 10 6 2 1 20 20 8 8
1.2.4.2. Prožektoriai krantinės apšvietimui vnt. 2 1 2 2 0 0
1.2.4.3. Kelio užtvarai vnt. 3 4 11 11 0 0

1.2.4.4.
Įrankiai ūkio priežiūrai (perforatorius, 
generatorius)

vnt. 2 2 3 1 5 5 2 2

1.2.4.5. Staklės vnt. 1 50 50 50 0 0
1.2.4.6. Informacinės švieslentės vnt. 1 1 24 98 24 24 98 98

1.2.4.7.
Automatinių kasų Naujojoje perkėloje 
įrengimas

vnt. 1 370 370 370 0 0

1.2.4.8. Video stebėjimo sistemos praplėtimas vnt. 1 62 62 62

1.2.4.9. Ryšio priemonės vnt. 1 1 1 1

1.2.4.10. Baldai, kt. ilgalaikis turtas vnt. 8 1 8 8

1.2.4.11.
Kompiuterinė technika kasų darbo vietų 
įrengimui

vnt. 7 9 61 61

Mato 
vienetas

Tomas MasysEkonomikos ir finansų direktorius

Darius ButvydasGeneralinis direktorius

Bendrovės 2011 m. turto įsigijimo ir skolinimosi ataskaita

Eil. Nr.
Lėšų šaltinis (tūkst. Lt) Lėšų šaltinis (tūkst. Lt)

Turtas
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AB "SMILTYN ĖS PERKĖLA"  2011 m. forma FP-9

Pastovioji 
dalis

Kintamoji 
dalis

Koeficientas %
Pastovioji 

dalis
Kintamoji 

dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011 m. IV ketvirtis:

Spalis

Generalinis direktorius 4.5 100 7157 3240 3240 677Atostoginiai
Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6480 3240 3240

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 6480 3240 3240

Klientų aptarnavimo direktorius 3.78 100 6048 3024 3024

Lapkritis

Generalinis direktorius 4.5 100 7200 3600 3600

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6480 3240 3240

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 6480 3240 3240
Klientų aptarnavimo direktorius 3.78 100 6048 3024 3024

Gruodis

Generalinis direktorius 4.5 100 7200 3600 3600

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6480 3240 3240

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 7130 3240 3240 650 Kalėdinė premija

Klientų aptarnavimo direktorius 4.05 100 7130 3240 3240 650 Kalėdinė premija

2011 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis

Generalinis direktorius 4.5 100 7186 3480 3480 226 Atostoginiai

Technikos ir saugios laivybos direktorius 4.05 100 6480 3240 3240

Ekonomikos ir finansų direktorius 4.05 100 6697 3240 3240 217 Kalėdinė premija

Klientų aptarnavimo direktorius 3.87 100 6409 3096 3096 217 Kalėdinė premija

93

2996

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 2011 m. IV ketvirtį

Priskaičiuotas 
darbo užmokestis 

iš viso, Lt 
(5+6+7+8)

Pastaba
Mėnesinė alga
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AB "SMILTYNĖS PERKĖLA"  2011 m. forma FP-10

Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Šviestuvai Prekės 31521000-4
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2010.12.07 2010.12.07 2011.02.01 2011.02.01 2011.03.16 2011.03.16

2. Švieslentė Prekės 35261100-1
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2010.02.19 2011.02.22 2011.02.24 2011.02.24 2011.04.08 2011.04.08

3. Video sistemos praplėtimas Naujojoje perkėloje Paslaugos 32323500-8
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2011.03.18 2011.03.18 2011.03.30 2011.03.30 2011.05.06 2011.05.06

4. Elektra Prekės 09310000-5
Supaprastintas atviras 

konkursas
2011.02.23 2011.02.24 2011.03.11 2011.03.11 2011.05.17 2011.05.17

5.
Viešojo fiksuoto telefono ryšio, interneto, 
virtualaus serverio ir duomenų perdavimo 

paslaugos
Paslaugos

64210000-1, 
72400000-4, 
48820000-2

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.03.30 2011.03.30 2011.04.04 2011.04.04 2011.06.01 2011.06.01

6.
Senosios ir Naujosios perkėlų teritorijų 

patruliavimo paslaugos
Paslaugos 79715000-9 

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.05.03 2011.05.04 2011.05.05 2011.05.05 2011.06.14 2011.06.14

7. Filtrai Prekės 42913000-9
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2011.05.11 2011.05.11 2011.05.20 2011.05.20 2011.06.27 2011.06.27

8. Nekilnojamojo turto pardavimo paslaugos Paslaugos 70123000-9
Supaprastintas atviras 

konkursas
2011.06.08 2011.06.14 2011.06.17 2011.06.17 2011.07.01 Nepateiktas nei vienas pasiūlymas

9.
Kompiuterizuotų paslaugų pardavimo, kontrolės 

ir valdymo sistemos sukūrimas
Paslaugos 72212780-0

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.06.13 2011.06.14 2011.06.15 2011.06.15 2011.08.29 2011.08.29

10.
Laivų, laivų civilinės atsakomybės ir laivų savininko 

bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Paslaugos

66514150-2, 
66516300-3, 
66516000-0 

Supaprastintas atviras 
konkursas

2011.08.18 2011.08.24 2011.08.31 2011.08.31
Pirkimo proceduras planuojama baigti 
2012 m. pasirašant sutartį

11.
Kasininko darbo vietos įranga ir kasos aparatų 

priežiūros paslaugos
Paslaugos

30142200-8, 
50316000-3, 
50324100-3

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.09.22 2011.09.23 2011.09.26 2011.09.26 2011.10.28 2011.10.28

12. Į vienos dienos reisus plaukiantis laivas Prekės 34510000-5 Atviras konkursas 2011.10.06 2011.10.07 2011.10.21 2011.10.21
Pirkimo procedūras planuojama baigti 
2012 m. pasirašant sutartį

13.
Kompiuterinės įrangos, turniketų, kelio užtvarų 

ir vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros 
paslaugos

Paslaugos 50312000-5 
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2011.10.24 2011.10.28 2011.12.05 2011.12.05 2012.01.09 2012.01.09

14.
Pastatų ir keltų elektroninės turto saugos 

paslaugos
Paslaugos

79710000-4, 
79713000-5 

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.10.26 2011.10.28 2011.11.02 2011.11.02 2011.12.09 2011.12.09

15.
Pastatų ir keltų apsaugos ir gaisro signalizacijų 

techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Paslaugos 50610000-4 

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.10.28 2011.11.02 2011.11.03 2011.11.03 2011.12.09 2011.12.09

16.
Administracinio pastato Danės g. 1, Klaipėdoje, 
statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Paslaugos 71247000-1 
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2011.11.21 2011.11.22 2011.11.23 2011.11.23 2011.12.08 Nepateiktas nei vienas pasiūlymas

17.
Naujosios perkėlos teritorijos fizinės saugos 

paslaugos
Paslaugos 79713000-5 

Supaprastintas mažos 
vertės pirkimas

2011.11.28 2011.11.30 2011.11.30 2011.12.07 2011.12.28 2011.12.28

18. Stebėjimo ir kontrolės paslaugos Paslaugos 71700000-5 
Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas
2011.11.28 2011.11.30 2011.11.30 2011.12.07 2011.12.28 2011.12.28

19.
Administracinio pastato Danės g. 1, Klaipėdoje, 

statybos darbai
Darbai 45000000-7

Supaprastintas atviras 
konkursas

2011.12.23 2011.12.28 2011.12.30 2011.12.30

Pirkimo procedūras planuojama baigti

2012 m. vasario mėnesį pasirašant sutartį

Darius Butvydas

Asta Vyšniauskaitė

Pirkimo dokumentų rengimo 
laikotarpis Skelbimo apie 

pirkim ą data

Viešųjų pirkim ų procedūrų 
laikotarpis Sutarties 

pasirašymo data
Pastabos

Generalinio direktoriaus patarėja teisės klausimais

Generalinis direktorius

Bendrovės 2011 m. viešųjų pirkim ų ataskaita

Pirkimo 
Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas
Pirkimo 

rūšis
Veiklų susijusių su 

pirkimu, Nr.
Pasirinktas pirkimo 

būdas
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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

Pastabos:

Mokestis už valst. 
turto naudojim ą 
patikėjimo teise

Nekilnojamojo 
turto mokestis

1.

Aplinkos taršos 
mokestis

Dėl susidariusių apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų bendrovė pelno mokestį 
apskaičiuoja, bet jo nemoka. Jis atvaizduojamas balanse ilgalaikiuose 
įsipareigojimuose kaip atidėtojo mokesčio įsipareigojimas.

Gyventojų 
pajamų 
mokestis

Socialinio 
draudimo 
įmokos

     * - ataskaitinis 
laikotarpis

Žemės 
nuomos 
mokestis

Transporto 
priemonių savininko 

mokestis

Garantinio 
fondo 

mokestis

Informacija apie AB "Smiltyn ės perkėla" sumokėtus mokesčius

Eil. 
Nr.

Laikotarpis

Mokesčiai

Bendra 
mokesčių 

suma

  iš jų:

Juridini ų 
asmenų pelno 

mokestis

Kiti:
Dividendai

Pridėtinės 
vertės 

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
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