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(Tvirtinimo žyma)

20 13 m. d. BALANSAS

Nr.

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"

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

litais

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

rugsėjo mėn. 30

2013 m. spalio mėn. 15 d. 1
(ataskaitos sudarymo data)

32972714

TURTAS Pastabos 
Nr.

2013 m. 
rugsėjo 30 d.

2013.01.01-2013.09.30
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

I. NEMATERIALUSIS TURTAS B-A.I. 54360

2012 m. 
gruodžio 31 d.

A. ILGALAIKIS TURTAS 32847424
86133

I.1. Programinė įranga 54360
II. MATERIALUSIS TURTAS B-A.II. 32793064

86133

30790356
II.1. Pastatai ir statiniai 2619387

32886581

485128
II.3. Transporto priemonės 21970

85982
II.2. Mašinos ir įrengimai 28452982

II.5. Nebaigta statyba 0

37009
II.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1698725

1488106
0III. FINANSINIS TURTAS 0

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0
6182292

0

110551

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

528296

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 5939387

I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai B-B.I.1.1. 197464

671332

I.1. Atsargos B-B.I.1. 197464
110551
560781
445228

I.2. Išankstiniai apmokėjimai B-B.I.2. 330832

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas B-B.II.1. 468529
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS B-B.II. 507693

4654806
II.2. Kitos gautinos sumos B-B.II.2. 39164

405452

2600000
III.1. Trumpalaikės investicijos B-B.III.1. 801643

39776
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 2901643

410926

2054806
III.2. Terminuoti indėliai B-B.III.2. 2100000

39155006TURTO, IŠ VISO: 38786811
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI B-B.IV. 2001755

4
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(Tvirtinimo žyma)

20 13 m. d. NUOSAVO KAPITALO POKY ČIŲ ATASKAITA

Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

160000 1809743 205553727. 2012 m. rugsėjo 30 d. likutis 17881800 703829

1809743 1809743
3. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas (nuostoliai) (2012 m. 
rugsėjo 30 d.)

577390 160000 1272194 19891384
2. 2011 m. gruodžio 31 d. perskaičiuotas 
likutis

17881800

577390 160000 1272194 198913841. 2011 m. gruodžio 31 d. likutis 17881800

privaloma- 
sis

savoms 
akcijoms 
įsigyti

Investici-
joms

Darbuotojams, 
paramai, soc. 

reikmėms

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai)

Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai

2013.01.01-2013.09.30

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

(ataskaitinis laikotarpis)

Nepa- 
skirstytasis 

pelnas  
(nuostoliai)

Apmokėtas  
įstatinis   

kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos (-) ilgalaikio 

materialiojo 
turto

finansinio 
turto

(286439)
160000

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Iš viso

rugsėjo mėn. 30

2013 m. spalio mėn. 15 d. 4

4. Dividendai
5. Sudaryti rezervai
6. Panaudoti rezervai

(1145755) (1145755)
126439 0160000

(160000) 0
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AKCIN Ė BENDROVĖ „SMILTYN ĖS PERKĖLA“ 
140285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPĖDA, (8~46) 36 70 03 

 
 

(Tvirtinimo žyma) 
 
 

2013 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
2013 m. spalio mėn. 15 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. 

 
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 

Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją(-os) ir su tuo susijusiu paslaugų teikimas. Bendrovė 
iš šios veiklos uždirba daugiausia pajamų, kurios sudaro apie 98 proc. visų pajamų. 

Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų 
nuoma, dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelės 
eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų nuoma, keleivių pervežimas autotraukinukais bei jų nuoma. 
Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 2 proc. visų pajamų. 
 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Bendrovė 2013 m. sausio mėn. 1 d. – rugsėjo mėn. 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip 

ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2012 m. gruodžio 
mėn. 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.   
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III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
 III.1. Nematerialusis turtas 

 

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

 

Rodikliai Plėtros 
darbai 

Prestižas Patentai, 
licencijos 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 
Iš viso 

Likutin ė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 86133 0 86133 

a) Įsigijimo savikaina             

2012 m. gruodžio 31 d.       166056   166056 

Pasikeitimai per 2013 m.:             
- turto įsigijimas          0 
- kitiems asmenims perleistas ir     
  nurašytas turtas (-) 

        0 

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

          0 

2013 m. rugsėjo 30 d. 0 0 0 166056 0 166056 
b) Amortizacija              

2012 m. gruodžio 31 d.       79923   79923 

Pasikeitimai per 2013 m.:            

- finansinių metų amortizacija       31773   31773 

- atstatantieji įrašai (-)           0 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto    
  turto amortizacija (-) 

         0 

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

          0 

2013 m. rugsėjo  30 d. 0 0 0 111696 0 111696 

c) Vertės sumažėjimas             

2012 m. gruodžio 31 d.           0 

Pasikeitimai per 2013 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 

2013 m. rugsėjo 30 d. 0 0 0 0 0 0 

d) Likutin ė vertė 2013 m. rugsėjo 30 
d. (a) - (b) - (c) 

0 0 0 54360 0 54360 

 

� Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos  
IV.1. „Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsnyje. 
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2 lentelė 
Nematerialiojo turto amortizacijos metodai ir laikotarpis 

 

Nematerialiojo turto grup ės  Nusidėvėjimo metodas 
Vidutinis amortizacijos 

laikotarpis (metais) 

Programinė įranga Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 3 

Kitas nematerialusis turtas Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 4 
 

� Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2013 m. rugsėjo 
mėn. 30 d. sudarė 37612 Lt. 
� 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 

 

3 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 2012 
m. gruodžio 31 d. 

0 85982 30790356 37009 485128 1488106 0 32886581 

a) Įsigijimo 
savikaina 

                

2012 m. gruodžio 31 
d. 

  4572864 52381018 1184226 1477854 1488106  61104068 

Pasikeitimai per 2013 
m.: 

         

- turto įsigijimas  2579522 145664  1411639 2529178  6666003 

- perleistas ir   
  nurašytas turtas   
  (-) 

     -4464   -4464 

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

        0 

2013 m. rugsėjo 30 
d. 

0 7152386 52526682 1184226 2885029 4017284 0 67765607 

b) Perkainojimas                 

2012 m. gruodžio 31 
d. 

              0 

Pasikeitimai per 2013 
m.: 

                

- vertės  
   padidėjimas   
   (sumažėjimas) +   
   / (-) 

              0 
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- kitiems asmenims  
   perleisto ir   
   nurašyto 
   turto     
   perkainojimas (-) 

              0 

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

              0 

2013 m. rugsėjo 30 
d. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Nusidėvėjimas                 

2012 m. gruodžio 31 
d. 

  4486882 21590662 1147217 992726   28217487 

Pasikeitimai per 2013 
m.: 

         

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

  46117 2483038 15039 198040   2742234 

- atstatantys įrašai  
  (-) 

              0 

- kitiems asmenims   
   perleisto ir    
   nurašyto turto   
   nusidėvėjimas (-) 

     -4462     -4462 

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

           4017284   4017284 

2013 m. rugsėjo 30 
d. 

0 4532999 24073700 1162256 1186304 4017284  34972543 

d) Vertės 
sumažėjimas 

                

2012 m. gruodžio 31 
d. 

              0 

Pasikeitimai per 2013 
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 

2013 m. rugsėjo 30 
d. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Likutin ė vertė 
2013 m. rugsėjo 30 
d. (a) + (b) - (c) - (d) 

0 2619387 28452982 21970 1698725 0 0 32793064 

 

� Pastatai ir statiniai. 2013 m. rugpjūčio mėn. baigtos bendrovės keleivių terminalo (vieno 
aukšto pastatas su keleivių laukimo sale, kavinuke bei atvira terasa ant stogo) Danės g. 1 Klaipėdoje 
(Šiaurės rage) statybos. 
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 Vykdant šio projekto statybos darbus taip pat buvo sutvarkyta apie 3000 kv. m. Šiaurės rago 
teritorijos: paklota nauja granitinė šaligatvių danga, įrengtas gatvės apšvietimas, praplėsta ir 
išasfaltuota aikštelė automobiliams apsisukti, pastatyta informacinė švieslentė, įrengtos automatinės 
bilietų kasos ir nauja praėjimo kontrolės sistema, pastatyta moderni nuotekų siurblinė, pakloti vandens, 
lietaus nuotekų tinklai. 
� Mašinos ir įrengimai. Atliktas s/k „Nida“ dokinis remontas, kurio vertė 145664 Lt. 
� Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. Per 2013 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo 

turto (vaizdo kameros, kelio užtvarai, bilietų skaitytuvai, oro kondicionieriai, mokėjimo kortelių 
atsiskaitymo terminalai, kompiuterinė technika, baldai, automatinės kasos taip pat kita įranga naujajam 
keleivių terminalui) už 1411639 Lt. 
� Nurašytas turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto (oro 

kondicionieriai, 2 vnt.), kurio likutinė vertė 2 Lt. Įsigijimo vertė – 4464 Lt. 
 

4 lentelė 
Ilgalaikio materialiojo turto nusid ėvėjimo metodai ir laikotarpis 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grup ės Nusidėvėjimo metodas Minimali įsigijimo 
savikaina litais 

Vidutinis nusidėvėjimo 
laikotarpis metais 

Pastatai ir statiniai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 1000 8-10 

Mašinos ir įrengimai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 1000 8-16 

Transporto priemonės 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 1000 6 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai 

Tiesiogiai proporcingas 
(tiesinis) 250 3-8 

 

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

 

Turto grup ės pavadinimas Likutin ė vertė (Lt) 

Mašinos ir įrengimai 20491636 
 

� 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. 

 

6 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) 2012 m. gruodžio 31 d. 2687217 8061654 6049714 

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

 
529209 
952923 
1205085 

 
1587631 
2858767 
3615256 

 
635051 
2763476 
2651187 
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    b) 2013 m. rugsėjo 30 d. 268722 8061654 6049714 

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

 
52921 
95292 
120509 

 
1587631 
2858767 
3615256 

 
635051 
2763476 
2651187 

 

� Užstatyto ar kaip nors įkeisto kito ilgalaikio materialiojo turto nėra. 
� Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2013 m. rugsėjo 

mėn. 30 d. sudarė 8105871 Lt. 
 

III.3. Atsargos 
 

7 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         

 
  

2012 m. gruodžio 31 d. 110551     110551 

2013 m. rugsėjo 30 d. 197464  0 0 0 0 197464 
b) Nukainojimas iki 
grynosios galimo 
realizavimo vertės 
(atstatymas)         

 

  
2012 m. gruodžio 31 d.          0 
2013 m. rugsėjo 30 d.          0 
c) Grynoji galimo 
realizavimo vertė 2013 
m. rugsėjo 30 d.(a) - (b) 197464 0 0 0 0 197464 
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 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. sudarė: kuras keltams – 
160521 Lt; kuras lengviesiems automobiliams ir autotraukinukams – 535 Lt; atsarginės dalys keltams – 
15021 Lt; kitos atsargos – 9615 Lt; darbinė apranga – 11772 Lt. 

Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į 
paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame ūkyje). 
Atsargų vertė, pripažinta paslaugos savikainos sąnaudomis per 2013 m. sudarė 1141660 Lt. 
� Įkeistų ar esančių pas trečiuosius asmenis atsargų nėra. 

 
III.4. Išankstiniai apmok ėjimai 
� B-B.I.2. pastaba. Šiame straipsnyje atvaizduotos būsimos sąnaudos sekančiais laikotarpiais, 

tai iš anksto apmokėta prenumerata – 1414 Lt; būsimos turto draudimo sąnaudos – 183683 Lt; iš anksto 
sumokėtas darbo užmokestis – 30375 Lt; iš anksto sumokėtas socialinis draudimas – 204 Lt, 
apmokėtos avansinės sumos tiekėjams už paslaugas – 115156 Lt (iš jų: 100000 Lt laivų remonto 
įmonei už s/k „Nida“ remontą). Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 330832 Lt. 



AB „Smiltynės perkėla“ 2013 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys     

  
 16

III.5. Gautinos sumos 
 

8 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 09 mėn.) 8913 

 2. LAKD (kompensuotina suma už neatlygintiną persikėlimą už 09 mėn.) 411804 

Iš viso: 420717 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas už reklamos plotų nuomos ir kt. paslaugas, iš viso: 47812 

B-B.II.1. Pirk ėjų įsiskolinimas, iš viso: 468529 

  

  B.B.II.2. Kitos gautinos sumos   

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams 14812 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 1210 

3. Operacinė kasa (įplaukos už kelto paslaugas) 11466 

4. Sukauptos pajamos (gautinos palūkanos) 10933 

5. Atskaitingi asmenys 743 

B.B. II.2. Kitos gautinos sumos, iš viso: 39164 

Iš viso: 507693 
 

� Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimą Nr. 258, Kelių  
priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 m. sąmatą, 2013 m. kovo mėn. 25 d. sutartį Nr. S-120 
ir 2013 m. spalio mėn. 1 d. susitarimą dėl sutarties pakeitimo su Lietuvos automobilių kelių direkcija 
prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skirta 5837000 Lt keleivių ir transporto priemonių 
neatlygintinam persikėlimui per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) 
sąnaudoms kompensuoti. 

Patirtos sąnaudos kompensuojamos, kiekvieną mėnesį pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, pagal 
faktiškai perkeltam keleivių ir transporto priemonių kiekiui tenkančias sąnaudas. 2013 m. rugsėjo mėn. 
30 d. balanse atvaizduota gautina iš pirkėjų suma didžiąja dalimi yra kompensuotina suma už 
neatlygintino perkėlimo metu patirtas sąnaudas (už 2013 m. rugsėjo mėn.). 
� Bendrovė nėra suteikusi paskolų kitoms įmonėms. 

 
III.6. Kitas trumpalaikis turtas 
� B-B.III.1. pastaba. 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Bendrovės trumpalaikių investicijų balansinė  

vertė sudarė 801643 Lt (įsigijimo savikaina – 799940 Lt), t.y. investicijos į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės skolos vertybinius popierius (obligacijas). Išpirkimo terminai: 2013 m. lapkričio mėn. 6 d. 
ir 2014 m. balandžio mėn. 16 d. Išpirkimo metu gautinos palūkanos sudarys 3060 Lt. 
� B-B.III.2. pastaba. 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Bendrovė 2100000 Lt laikė terminuotuose 

indėliuose. 
 

III.7. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai 
� B-B.IV. pastaba. 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Bendrovės piniginės lėšos bankų einamosiose 

sąskaitose sudarė 2001755 Lt. 
� Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 
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III.8. Nuosavas kapitalas 
 

9 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 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. – 37  
akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise 
valdanti 295030 akcijų arba 98,99 proc. įstatinio kapitalo, likusias 3000 akcijų (1,01 proc.) valdo 
privatūs asmenys. Vienos akcijos nominali vertė – 60 Lt. Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į 
vertybinių popierių biržos sąrašus. Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi. 
� Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išleista naujų akcijų emisija. 
� Bendrovės visos akcijos yra apmokėtos. 
� Bendrovėje sudaromi rezervai: darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir  

paramai. 
 

10 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 868163 

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: 1028163 
 

III.9. Dotacijos, subsidijos 
 

11 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 71067 8913 79980  0 0 
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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-120, 2013-03-25  0 3103517 411804 3515321  0 0 
 

� Negautų pajamų, susijusių su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytų  
lengvatų teikimu, kompensacijos suma Bendrovėje priskiriama suteiktų paslaugų pajamoms tą 
laikotarpį kada paslauga suteikiama. Negauta kompensacijos suma 8913 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 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 (didinamas pelno (nuostolių) 
ataskaitos kompensuojamųjų pajamų straipsnis). 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. gautina dotacijos suma yra 
kompensuotina suma už neatlygintino perkėlimo metu patirtas sąnaudas ir pateikta balanso straipsnyje 
kaip pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba). 
 

III.10. Įsipareigojimai 
 

12 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) 2012 m. gruodžio 31 d. 2687217 8061654 6049714 

    b) 2013 m. rugsėjo 30 d. 268722 8061654 6049714 

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 
    a) 2012 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2013 m. rugsėjo 30 d. 

2687217 
268722 

8061654 
8061654 

6049714 
6049714 

2. Kredito įstaigoms 
    a) 2012 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2013 m. rugsėjo 30 d.       

3. Kitos finansinės skolos 
    a) 2012 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2013 m. rugsėjo 30 d. 
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Kitos skolos      
    a) 2012 m. gruodžio 31 d. 1209151  939968 
    b) 2013 m. rugsėjo 30 d. 1118833  1455662 
Iš viso:    

    a) 2012 m. gruodžio 31 d. 3896368 8061654 6989682 
    b) 2013 m. rugsėjo 30 d. 1387555 8061654 7505376 

 

� 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 6 lentelėje (14 psl.). Visų lizingo sutarčių valiuta eurai. 
� B-E.I.2. pastaba. Finansinėje apskaitoje Bendrovė naujai įsigytiems keltams taiko 6,25 proc. 

(16 m.) nusidėvėjimo normatyvą, tačiau mokestinėje apskaitoje leidžiamiems atskaitymams taikomas 
12,5 proc. (8 m.) nusidėvėjimo normatyvas. Dėl pasirinkto skirtingo nusidėvėjimo laiko apskaitoje ir 
apskaičiuojant pelno mokestį, šio turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę. Tai reiškia, 
kad bendrovės patirtos išlaidos apskaičiuojant pelno mokestį priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, 
o apskaitoje sąnaudomis jos bus pripažintos vėlesniais laikotarpiais. Jeigu turto balansinė vertė yra 
didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda 
atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, t.y. pelno mokestis, kurį sumokėti dėl šių skirtumų pavėluojama 
(jis atidedamas). Jam apskaityti bendrovė naudoja sąskaitą Nr. 441 Atidėto pelno mokesčio 
įsipareigojimas, kuriame yra atvaizduota suma – 939968 Lt. Tai yra ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, 
kurioje parodomas vėliau nei per sekančius metus mokėtinas pelno mokestis. Balanso E.I.2. straipsnyje 
pateikta suma apskaičiuota sekančiai: 2005 m. pelno mokesčio sąnaudos – 901 Lt; 2006 m. – 77859 Lt; 
2007 m. – -12671 Lt; 2008 m. – 29070 Lt; 2009 m. – 159155 Lt; 2010 m. – 262459 Lt; 2011 m. – 
147263 Lt; 2012 m. – 275932 Lt; 2013 m. – 515694 Lt. 
� B-E.II.1.  pastaba. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – tai UAB „Danske lizingas“ 

įsipareigojimai už keltą „Neringa“ – 52921 Lt; už keltą „Baltija“ – 95292 Lt; už keltą „Žalgiris“ – 
120509 Lt. Už lizingu įsigytą turtą, iš viso – 268722 Lt. 

Kitos skolos – tai: 
� B-E.II.2. pastaba. Skolos tiekėjams – Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai už suteiktas 

paslaugas: fizinė ir elektroninė apsauga – 15852 Lt; teritorijos ir patalpų valymo paslaugos – 5473 Lt; 
elektros energija – 13879 Lt; keltų draudimas – 127320 Lt; žemės nuoma ir uosto rinkliava – 27460 Lt; 
darbo rūbai – 12405 Lt; siurblinės remonto paslaugos – 6598 Lt; kitos paslaugos – 40168 Lt. Skolos 
tiekėjams, iš viso – 249155 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 – 119704 Lt. Būsimos pajamos pagal sudarytas terminuoto 
indėlio sutartis – 7130 Lt. Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 126834 Lt. 
� B-E.II.4. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai: sukauptas nepanaudotų 

atostogų rezervas – 308912 Lt; mokėtinas darbo užmokestis – 154841 Lt; mokėtinas socialinis 
draudimas – 124650 Lt; mokėtinas pajamų mokestis – 34835 Lt, mokėtinas Garantinio fondo mokestis 
– 585 Lt. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, iš viso – 623823 Lt. 
� B-E.II.5. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – tai: įsipareigojimai 

akcininkams (dividendai) – 2213 Lt; pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų – 388 Lt; mokėtinas 
pridėtinės vertės mokestis – 114939 Lt; kitos mokėtinos sumos – 1481 Lt. Kiti įsipareigojimai, iš viso – 
119021 Lt. 
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13 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“ 230728 

                                                             2. Keltas „Baltija“ 697416 
                                                              3.Keltas „Žalgiris“ 474116 

Iš viso: 1402260 
 

� Mokėtinos palūkanos per vienerius metus – 77760 Lt; po vienerių metų – 1324500 Lt. 
 

III.11. Pajamos 
 

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

 

Paslaugų ir preki ų pardavimo pajamos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Keleivių perkėlimas 2179957 1799000 

Transporto priemonių perkėlimas 7015349 6378070 

Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 2879138 2995667 

Transporto lengvatų kompensavimas 73377 65458 

Iš viso: 12147821 11238195 
 

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

 

Kitos veiklos pajamos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Nuoma 167653 142731 

Autotraukinukų pajamos 33453 36458 

Kitos veiklos pajamos 9783 872 

Iš viso: 210889 180061 
 

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

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Banko palūkanos 460 281 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 8362 48071 

Palūkanos iš vertybinių popierių 5886 2357 

Iš viso: 14708 50709 
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III.12. Sąnaudos 
17 lentelė 

Personalo sąnaudos, Lt 
 

Personalo sąnaudos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 2698548 2592505 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos 870326 844473 

Premijos 24653 22840 

Socialinės ir kitos išmokos 50994 37782 

Iš viso: 3644521 3497600 
 

18 lentelė 
Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos, Lt 

 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis 
susijusios sąnaudos 

2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Finansinių ataskaitų audito 5000 7024 

Iš viso: 5000 7024 
 

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

 

Pardavimo savikaina 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Keltų kuras, tepalai 1029988 1115371 
Atsarginės dalys 27241 16699 
Įvairios atsargos keltams 66126 55254 
Laivyno padalinio darbuotojų darbo užmokestis 1901641 1803376 
Socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai 612354 565603 

Remontas, draudiminiai įvykiai -74007 23064 

Nusidėvėjimas 2483037 2469943 

Draudimas 193820 207910 

Spec. rūbai 18306 21578 

Kitos keltų sąnaudos 29294 42435 

Iš viso: 6287800 6321233 
 

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

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Žemės nuomos mokestis 75357 74890 

Nekilnojamojo turto mokestis 20575 20277 

Įvairios atsargos bendram ūkiui 25182 36093 

Tarnybinio transporto kuro sąnaudos 22352 20610 

Reklamos sąnaudos 24203 40709 

Darbuotojų mokymų sąnaudos 29670 47437 

Apsaugos sąnaudos (fizinė, elektroninė) 218382 237292 
Teritorijos tvarkymo, ilgalaikio turto remonto 
išlaidos 29289 33590 

Komunalinės sąnaudos 8781 21196 

Ryšių išlaidos (Internetas, mobilusis, fiksuotas ryšys) 48391 46837 



AB „Smiltynės perkėla“ 2013 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys     

  
 22

Teisinės ir kt. konsultacinės sąnaudos 1300 38478 
Personalo išlaikymas (darbo užmokestis, socialinio 
draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai) 1040388 1040781 

Kompiuterinės technikos priežiūros sąnaudos 45363 45398 

Elektros energijos sąnaudos 176481 152494 

Įvairios veiklos sąnaudos 23071 22982 

Valymo paslaugos 39820 39281 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 279361 347889 

Premijos 24653 22840 

Socialinės ir kitos išmokos 50994 37782 

Kitos sąnaudos 154267 108225 

Iš viso: 2337880 2435081 
 

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

 

Kitos veiklos sąnaudos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Personalo išlaikymas 14491 27219 

Kuras ir kt. eksploatacinės sąnaudos 10149 9959 

Draudimas 377 349 

Nusidėvėjimas 11610 73367 

Iš viso: 36627 110894 
 

� Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios su autotraukinukų, automobilių 
stovėjimo aikštelės ir kelto nuomos veikla. 

 

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

 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Lizingo palūkanos 272528 472468 

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 626 180 

Iš viso: 273154 472648 
 

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

 

Pelno mokesčio sąnaudos 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Pelno mokestis 515694 319366 
 

� Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos 
apskaičiuojamos remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei atliktais pelno 
mokesčio skaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 
 

III.13. Sandoriai su susijusiais asmenimis 
� Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai. Stebėtojų tarybos nariams per ataskaitinį laikotarpį 

nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
� Bendrovės valdybą sudaro 3 nariai. Valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo 

priskaičiuota piniginių sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
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24 lentelė 
Sandoriai su Įmonės vadovais, Lt 

 

Rodikliai 2013 m. rugsėjo 30 d. 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 
santykiais: 

  

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

251192 237885 
  

17153 10890 

  

Vidutinis vadovų skaičius 4 4 
 

� 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. vadovų kategorijai priskiriami: generalinis direktorius, 
ekonomikos ir finansų direktorius, technikos ir saugios laivybos direktorius, klientų aptarnavimo 
direktorius. 

Nuo 2010 m. balandžio 1 d. vadovo, jo pavaduotojų ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamoji 
dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam 
reisui. 

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2013 m. trečią ketvirtį 
nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 

Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ekonomikos ir finansų direktoriui, technikos ir 
saugios laivybos direktoriui, klientų aptarnavimo direktoriui 2013 m. trečią ketvirtį nustatyta 100 proc. 
mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 
� Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė su susijusiais asmenimis daugiau neturėjo jokių sandorių. 

 
III.14. Pagrindin ės veiklos pinigų srautai 
PSA-I. pastaba. Pagrindinės veiklos pinigų srautai – pinigų srautai, susiję su pagrindine keleivių 

ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias Bendrovės veikla, išskyrus finansinę ir 
investicinę veiklą. 

PSA-I.1.1. pastaba. Pinigų įplaukų iš klientų eilutėje pateikiamos ataskaitinio laikotarpio 
pinigų įplaukos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas. 

PSA-I.1.2. pastaba. Kitų įplaukų eilutėje parodomos įplaukos, gaunamos iš netipinės 
Bendrovės veiklos – kitos veiklos. Kitoms įplaukoms priskiriama tik ta kitos veiklos pajamų dalis, kuri 
nesusijusi su ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto perleidimu. 

PSA-I.2.1. pastaba. Pinigų, sumokėtų žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams, eilutėje pateikiamos 
pinigų išmokos atsargoms ir paslaugoms įsigyti. Tai už atsargas ir paslaugas sumokėta suma, visi sumokėti 
su jų pirkimų susiję mokesčiai, įskaitant ir PVM, išmokos, susijusios su atsargų gabenimu, paruošimu 
naudoti, bei kitos tiesiogiai su atsargų pirkimu susijusios išmokos, nepaisant jų apskaitos būdo. 

PSA-I.2.2. pastaba. Pinigų išmokų, susijusių su darbo santykiais, eilutėje pateikiama per 
ataskaitinį laikotarpį darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų – įmokų į 
Valstybinio socialinio draudimo ir Garantinį fondus, gyventojų pajamų mokesčio, atostoginių, 
kompensacijų, premijų, pašalpų ir kitų išmokų – suma. 

PSA-I.2.3. pastaba. Sumokėtų į biudžetą mokesčių eilutėje parodoma per ataskaitinį laikotarpį 
į biudžetą sumokėtų mokesčių, susijusių su Bendrovės veikla, suma. Tai pelno mokestis, PVM ir kiti 
mokesčiai, išskyrus nurodytus I.2.2. eilutėje. 

PSA-I.2.4. pastaba. Kitų išmokų eilutėje pateikiamos ankstesnėse eilutėse neįrašytos pinigų 
išmokos, susijusios su pagrindine Bendrovės veikla. 
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1. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 
Per 2013 m. 9 mėn. iš viso atlikti 19756 reisai, lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, reisų 

skaičius padidėjo 3 proc. arba 668 reisais. 
2013 m. perkelta 1863 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 8 proc. (138 tūkst.) daugiau nei 2012 

m., o transporto priemonių – 6 proc. (29 tūkst. vnt.) daugiau nei 2012 m. (25 lentelė). 
 

25 lentelė 
Perkeltų keleivių ir transporto priemoni ų skaičius per 2012-2013 m. 9 mėn. (vnt.) 

 

 

Per 2013 m. 9 mėn. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 172 tūkst. transporto priemonių 
arba 4 proc. (6 tūkst. vnt.) daugiau nei 2012 m. Keleiviams suteiktų neatlygintino perkėlimo lengvatų 
skaičius 2013 m. iš viso sudarė 169 tūkst. arba 766 vnt. mažiau nei 2012 m. (26 lentelė). 

 

26 lentelė 
Neatlygintino perkėlimo lengvata 2012-2013 m. 9 mėn. (vnt.) 

 

Transporto priemonės tipas 2012 m. 2013 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 290 348 58 20% 

Lengvasis automobilis 148236 152964 4728 3% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 8302 7882 -420 -5% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 4452 5844 1392 31% 

Mikroautobusas 1052 1204 152 14% 

Autobusas 1634 1692 58 4% 

Kitos transporto priemonės 1612 2136 524 33% 

Iš viso: 165578 172070 6492 4% 

Dviratininkas 10992 10478 -514 -5% 

Keleivis 158690 158438 -252 0% 

Iš viso: 169682 168916 -766 0% 
 
 

Transporto priemonės tipas 2012 m. 2013 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 5350 5914 564 11% 

Lengvasis automobilis 461146 483762 22616 5% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 22190 21312 -878 -4% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 7664 11756 4092 53% 

Mikroautobusas 2096 2296 200 10% 

Autobusas 6276 6492 216 3% 

Kitos transporto priemonės 6744 8534 1790 27% 

Iš viso: 511466 540066 28600 6% 

Dviratininkas 202824 232594 29770 15% 

Keleivis 1522601 1630492 107891 7% 

Iš viso: 1725425 1863086 137661 8% 
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2. Finansinių veiklos rezultatų analizė 
 

Pajamos 
Per 2013 m. 9 mėn. Bendrovė uždirbo 12373 tūkst. Lt, gauta 904 tūkst. Lt (8 proc.) daugiau nei 

2012 m. Pajamų augimą lėmė: 21 proc. (389 tūkst. Lt) didesnės pajamos iš keleivių perkėlimo, 10 proc. 
(637 tūkst. Lt) didesnės pajamos iš transporto priemonių perkėlimo taip pat 17 proc. (25 tūkst. Lt) buvo 
gauta daugiau nuomos pajamų. Tačiau per 2013 m. 9 mėn. uždirbta mažiau (4 proc. arba 117 tūkst. Lt) 
iš neatlygintino perkėlimo sąnaudų kompensavimo dėl sumažėjusių perkėlimo sąnaudų. 
 

Sąnaudos 
Per 2013 m. 9 mėn. Bendrovė išleido 8935 tūkst. Lt, t.y. 405 tūkst. Lt (4 proc.) mažiau nei 2012  

m. (27 lentelė). 
27 lentelė 

Bendrovės sąnaudos 2012–2013 m. 9 mėn. (tūkst. Lt) 
 

 Sąnaudų straipsniai 2012 m. 2013 m. Pokytis, tūkst. Lt  Pokytis 

Personalo išlaikymas 3555 3685 130 4% 

Biuro išlaikymas 51 29 -22 -43% 

Tarnybinio transporto išlaikymas 26 33 7 27% 

Ryšių paslaugos 94 91 -3 -3% 

Energija ir komunalinės paslaugos 179 203 24 13% 

Reklama, parama 53 63 10 19% 

Konsultacinės ir kitos paslaugos 115 79 -36 -31% 

Draudimas 218 205 -13 -6% 

Mokesčiai 124 128 4 3% 

Finansinės sąnaudos 489 291 -198 -40% 

Nusidėvėjimas, amortizacija 2891 2774 -117 -4% 

Keltų išlaikymas 1260 1160 -100 -8% 

Kitos sąnaudos 117 41 -76 -65% 

Fizinės apsaugos sąnaudos 168 153 -15 -9% 

Iš viso: 9340 8935 -405 -4% 
 

Veiklos rezultatas 
Per 2013 m. 9 mėn. uždirbta 3438 tūkst. Lt pelno arba 1309 tūkst. Lt (61 proc.) daugiau nei 2012 

m. Pagrindinai pelno augimą lėmė pajamų padidėjimas (904 tūkst. Lt) ir sąnaudų sumažėjimas (405 
tūkst. Lt). 
 

Investicijos 
Per 2013 m. 9 mėn. Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 4137 tūkst. Lt. 
2013 m. rugpjūčio mėn. baigtos bendrovės keleivių terminalo (vieno aukšto pastatas su keleivių 

laukimo sale, kavinuke bei atvira terasa ant stogo) Danės g. 1 Klaipėdoje (Šiaurės rage) statybos. 
Investicijos vertė 3815 tūkst. Lt. 

Vykdant šio projekto statybos darbus taip pat buvo sutvarkyta apie 3000 kv. m. Šiaurės rago 
teritorijos: paklota nauja granitinė šaligatvių danga, įrengtas gatvės apšvietimas, praplėsta ir 
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išasfaltuota aikštelė automobiliams apsisukti, pastatyta informacinė švieslentė, įrengtos automatinės 
bilietų kasos ir nauja praėjimo kontrolės sistema, pastatyta moderni nuotekų siurblinė, pakloti vandens, 
lietaus nuotekų tinklai. 

Atliktas s/k „Nida“ dokinis remontas, kurio vertė 146 tūkst. Lt. 
Tai pat per 2013 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto (vaizdo kameros, kelio užtvarai, 

bilietų skaitytuvai, oro kondicionieriai, mokėjimo kortelių atsiskaitymo terminalai, kompiuterinė 
technika, baldai ir kt. ilgalaikis materialusis turtas) už 176 tūkst. Lt. 
 

3. Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 
Bendrovės 2011-2013 m. 9 mėn. pagrindiniai finansiniai rodikliai pateikti 28 lentelėje. 

 

28 lentelė 
AB „Smiltyn ės perkėla“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2011-2013 m. 

 

Finansinis rodiklis 2011 m. rugsėjo 
mėn. 30 d. 

2012 m. rugsėjo 
mėn. 30 d. 

2013 m. rugsėjo 
mėn. 30 d. 

Pajamos, tūkst. Lt 11628 11469 12373 
EBITDA, tūkst. Lt 
   EBITDA marža 

5396 
47,4% 

5424 
48,3% 

6311 
52,0% 

Bendrasis pelnas, tūkst. Lt 
   Bendrojo pelningumo marža 

4926 
43,2% 

4917 
43,8% 

5860 
48,2% 

EBIT, tūkst. Lt 
   EBIT marža 

2582 
22,7% 

2533 
22,5% 

3537 
29,1% 

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

1947 
17,1% 

1810 
16,1% 

2922 
24,1% 

Finansinis rodiklis 
2011 m. gruodžio 

mėn. 31 d. 
2012 m. gruodžio 

mėn. 31 d. 
2013 m. rugsėjo 

mėn. 30 d. 

Savininkų nuosavybė, tūkst. Lt 
Finansinės skolos, tūkst. Lt 
Visas turtas, tūkst. Lt 

19891 
19486 
40864 

20207 
16799 
39155 

21832 
14380 
38787 

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

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

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

 
7,5% 
13,4% 
8,1% 

Įsiskolinimo rodikliai: 
 Bendras skolos rodiklis 
Sverto koeficientas 

 
51,3% 

1,1 

 
48,4% 

0,9 

 
43,7% 

0,8 

Likvidumo rodikliai: 
   Bendrasis likvidumo koeficientas 
   Skubaus padengimo koeficientas 

 
1,7 
1,7 

 
1,6 
1,6 

 
4,3 
4,1 

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

 
66,7 
4,27 

 
67,80 
4,91 

 
73,25 
9,80 

 

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

amortizacija 
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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 

 
4. Su  personalo klausimais susijusi informacija 
Per 2013 m. 9 mėn. AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirbo 84 darbuotojai. Iš jų laivyne – 48, 

laivyną aptarnaujančiame personale ir administracijoje – 36 (30 lentelė). 
2013 m. 9 mėn. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 2723 tūkst. Lt (2012 m. 9 mėn. – 

2615 tūkst. Lt). 2013 ir 2012 m. 9 mėn. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes 
pateiktas 30 lentelėje. 

30 lentelė 
Bendrovės žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2012–2013 m. 9 mėn. 

 

Žmogiškieji ištekliai 2012 m. 2013 m. 
Darbuotojų skaičius: 
Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija 
Laivynas 

86 
4 
34 
48 

84 
4 
32 
48 

   
Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Lt: 
Vadovaujantis personalas 
Administracija ir laivyną aptarnaujantis personalas 
Laivynas 

 
6935 
2639 
3340 

 
7572 
2781 
3452 

   
Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigas (III ketv.), Lt:  
Generalinis direktorius 
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Skyriaus vadovas 
Specialistas 
Kapitonas 
Vyr. mechanikas 
Motoristas-denio upeivis 
Denio upeivis 
Dispečeris 
Darbininkas 
Kasininkas 

 
7534 
6808 
3894 
3384 
4189 
3506 
2779 
2711 
2398 
1858 
1875 

 
8190 
6931 
4273 
3663 
4653 
3591 
2932 
2897 
2297 
2426 
1923 

 

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2013 m. trečią ketvirtį 
nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 

AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2013 
m. trečią ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 
 Vadovaujantis Bendrovėje galiojančiais Darbo apmokėjimo nuostatais ir Darbuotojų 
motyvavimo ir rėmimo tvarka už darbo kokybę ir rezultatyvumą per 2013 m. trečią ketvirtį dvidešimt 
dviems darbuotojams buvo išmokėta priedų ir premijų už 23 tūkst. Lt. 
 
 
 






