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(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. d. BALANSAS

Nr.

B-B.IV. 1233427

(tęsinys kitame puslapyje)

B-B.III.2. 200000

11730171TURTO, IŠ VISO: 10449453
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

200000

501532

1008530
III.2. Terminuoti indėliai 359129
III.1. Trumpalaikės investicijos B-B.III.1. 0

7173
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

B-B.II. 374390

1367659
II.2. Kitos gautinos sumos B-B.II.2. 21551

15334

B-B.I.2. 68682

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas B-B.II.1. 352839
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 22507

I.2. Išankstiniai apmokėjimai 69308

B-B.I.1. 56453
70766

1932952

I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai B-B.I.1.1. 56453

140074

I.1. Atsargos 70766

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

125135

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2031772

0IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0
0III. FINANSINIS TURTAS 0

281489
0

7638009

II.5. Nebaigta statyba 21304

1930
II.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 365793
II.3. Transporto priemonės 482

636635
II.2. Mašinos ir įrengimai 8692589
II.1. Pastatai ir statiniai 540172

9696947II. MATERIALUSIS TURTAS B-A.II. 8481456
1452I.1. Programinė įranga 35045

8516501

1452

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

I. NEMATERIALUSIS TURTAS B-A.I. 35045

Praėję 
finansiniai metai

A. ILGALAIKIS TURTAS

gruodžio 31

2016 m. sausio 29 d. 1
(ataskaitos sudarymo data)

9698399

TURTAS
Pastabos 

Nr.
Finansiniai 

metai

2015.01.01-2015.12.31

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"

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

eurais

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
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AKCINES BENDR0VES ,SMILTYNES PERKELA" FINANSINES ATASKAITOS UZ 2015 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS
(1mon6s vadovo pareigq pavadinimasJ

EKONOMIKOS IR FINANSU

DIREKTORIUS

(vardas ir pavardd)

TOMAS MASYS

(vyriausioj o buhalterio (buhalerio)
pareigq pavadinimasJ

(vardas ir pavardd)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejq

finansiniai metai

C. NUOSAVAS KAPITALAS 6620L55 6941948
I KAPITALAS 5751911, 51.78927

I.1. Istatinis [pasiraSWasisl B-C.I.1 575191.1 51.78927

II. PERKAINOIIMO REZERVAS TREZULTATAII 0 0

III REZERVAI B.C.III 70+935 621.393

III.1. Privalomasis B-C.III.1, 5751,92 51.7893

ill.2. Kiti rezervai B.C.III.2. 729743 103500

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS [NUOSTOLIAI] 163309 11.41.628

IV.1,. Ataskaitiniu metu pelnas fnuostoliai) L63309 7741.628

D. DOTACIIOS, SUBSIDIIOS B.D. 0 0

E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOIIMAI 3829298 4788223

I.
PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS IR

ILGALAIKIAI ISIPAREIGOIIMAI
B.E.I. 2433863 3389246

I.1. Finansin6s skolos 7797832 2827533

I.1.1. Lizineo ffinansinds nuomos] ar pana5fls isipareigoiimai B-E.1.1.1. 1752L1.8 2530390

LL.2. Kredito istaisoms B-E.t.1..2. 45714 297',1.43

1.2. Atidetoio mokesdio isipareigoiimas B-E.t.2. 636031 s6171.3

II.
PERVIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR

TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI B-E.II.
1395435 1.398977

II.1. Ilealaikiu skolu einamuiu metu dalis B.E.II.1 778272 778272

11.2. Finansines skolos 251.428 274286

Lt.2.1 Kredito istaieoms B-E.11.2.1. 251.428 274286

.3. Skolos tiekeiams B-E.II.3. 73584 77525

4 Gauti iSankstiniai aomok6iimai B-E.II.4. 38145 33044
5 Pelno mokesdio isipareisoiimai 37L34 56854

,6, Su darbo santykiais susiiq isipareigojimai B-E.II.5. 1.73539 148856
1 Kitos mokdtinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai B-E.II.6. 43333 30140

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGO]IMU,
IS VISO:

1.0449453 77730771



AKCINES BENDRoVES ..SMILTYNES PERKELA, FINANSINES ATASKAITOS UZ 2015 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

AKCINE BENDROVE'SMILTYNES PERKELA'
(lmonds pavadinimas)

740285526, NEMUNO G. 8 LT-91191 KLAIPEDA, (8-46) 36 70 03

[imonds kodas, adresas, kiti duomenys)

[Tvirtinimo Zyma)

20 15 m. gruodZio 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

201.6m. sausio 29 d. Nr. 2

Iataskaitos sudarymo dataJ

20 1,5.01.01. -20 1.5.1.2.31 eurals
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

DIREKTORIUS TOMAS MASYS

(ryriausiojo buhalterio [buhalerio)
pareigq pavadinimas)

ataskaitinis laikota

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejq
finansiniai

PARDAVIMO PAIAMOS PTNIA-I. 4547246 451.3259

II. PARDAVIMO SAVIKAINA Pf N]A.II 2466985 2706732

III BENDRASIS PELNAS INUOSTOLIAI) 2080261 7806527

w. VEIKLOS SANAUDOS t38t795 1300882

IV.1. Bendrosios ir administracinds PTN]A-IV.1 t38t795 1300882

V. TIPINES VEIKLOS PELNAS [NUOSTOLIAI) 698466 505645

u. KITAVEIKLA 156606 933368

u.1. Paiamos PTNIA-VI.1 308003 L1,49592

vt.2. Sanaudos PTMA-VI.2. 1.51.397 21.6224

uI. FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA (566097) (90774)

uI 7 Paiamos PTNIA.VII.l 1.4637 5450

vil.2. Sanaudos PI'NIA-VII.2 580734 96224

vIII. TPRASTINES VEIKLOS PELNAS TNUOSTOLIAI) 288975 1.348239

x. PAGAUTE
x. NETEKIMAI
xI. PELNAS INUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA 288975 1.348239

XII. PELNO MOKESTIS PTNIA-XII r25666 20661.1

xIII. GRYNASIS PELNAS TNUOSTOLIAI) -T-\ 163309 1747628

GENERALINIS DIREKTORIUS
([mon6s vadovo pareigq pavadinimasJ

EKONOMIKOS IR FINANSU

,/a
,,/

4-V, DARIUS BUTVYDAS
(vardas ir pavarddJ

(vardas ir pavarddJ



AKCINES BENDROVES..SMILTYNES PERKELA" FINANSINES ATASKAITOS UZ 2015 M, GRUODZIO 31 D, PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

(tUkst, eur{. iei nenurodyta kitaipl

AKCINE BENDROVE "SMILTYNES PERKELA"
(imonds pavadinimas)

L40285526, NEMUNO G.8 LT-91191 KLAIPEDA, (8-46) 36 70 03
(lmonds kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo Zyma)

20 15 m. gruodZio men.31 d. PINIGU SRAUTU ATASKAITA

20L6 m. sausio men. 29 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

20 15.0 7.0 7-20 t5.12.3 7 eurals
fataskaitos tikslumo lygis ir valiuta]

DIREKTORIUS TOMAS

[vyriausiojo buhalterio (buhalerioJ
pareigq pavadinimas)

ataskaitinis

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejq
finansiniai metai

I.
11.

11,1.

1.7.2.

t.2.

1.2.t.

1.2.2.

t.2.3.

t.2.4.

II,
II.1.
1.2.
II.3.

il.4
II.5.
II.6.

Pagrindinds veiklos pinigq srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinigq iplaukos (su PVM)

Pinigq iplaukos i5 klientq
Kitos [plaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinigq iSmokos

Pinigai, sumoketi Zaliavq, prekiq ir paslaugq tiekejams
PVM)
Pinigq i5mokos, susijusios su darbo santykiais
Sumoketi i biudZet4 mokesiiai
Kitos iSmokos

Grynieji pagrindines veiklos pinigq srautai
Investicinds veiklos pinigq srautai
Ilgalaikio turto (iSskyrus investicijasl isigijimas
Ilgalaikio turto (i5skyrus investicijasJ perleidimas
Paskolq suteikimas
Gauti dividendai, palukanos
Kiti investicinds veiklos pinigq srautq padidejimai

Kiti investicinds veiklos pinigq srautq sumaZejimai

Grvnieii investicines veiklos Dinisu srautai

(su

5426123
5147977
278146

[361 1889)

(1243016)

(rs7412s)
(74s32s)
(49423)

5985368
5548840
436528

(3e064e3)

t1620637)

{7s87646)
(66976s)
(2B4sL)

18L4234 2078875

(163848J
48671

[s00000]
2427

1168333

(130)

(10013s4)
669709

0

4385
249073

{861677)
555387 {940464)

III.
III.1..

III.1.1.
ilLz.
fi1.2.t.
Int.z.7.7.

InI.2.7.2.

rr.2.2.3.
fiLz.2.

IV.

V.

VI.
ut.

Finansinds veiklos pinigq srautai
Pinigq srautai, susijQ su imones savininkais
Dividendq iSmokdjimas
Pinigq srautai, susijq su kitais finansavimo Saltiniais
Finansiniq skolq sumaZdjimas
Paskolq gr4Zinimas
Sumokdtos palukanos
Lizingo [finansines nuomosJ mokejimai
Kiti finansinds veiklos pinigq srautq sumaiejimai

Grynieji finansinds veiklos pinigq srautai
Valiutq kursq pasikeitimo itaka grynqiq pinigq ir pinigq
ekvivalentq likuiiui
Grynasis pinigq srautq padideiimas (sumaZeiimas)
Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradZigie--1
Pinisai ir oinisu ekvivalentai laikotaroio oabaifoie l

[48s684)
(4Bs6B4)
(17s2042)
(77s2042)
(274286)
(672e7)

[B104se]
0

{443804)
(443804)
(1t34847)
(1.1.34223)
(228s72)
(es1e2)

[B104seJ
(624)

1637726) r1578651')

0 0

731895 @40240)
501532 941772
1233427 501532

GENERALINIS DIREKTORIUS
@

EKONOMIKOS IR FINANSU
ffi DARIUS BUTVYDAS

fvardas ir pavarde)

MASYS

fvardas ir pavarddJ
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(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr.

AKCINĖ BENDROVĖ "SMILTYNĖS PERKĖLA"
(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Iš viso

gruodžio 31

2016 m. sausio 29 d. 4

2015.01.01-2015.12.31

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

privaloma- 

sis

savoms 

akcijoms 

įsigyti

Investici-

joms

Darbuotojams, 

paramai, soc. 

reikmėms

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

Įstatymo numatyti 

rezervai
Kiti rezervai

1. 2013 m. gruodžio 31 d. likutis 5178927 251437 46339 767652 6244355
2. 2013 m. gruodžio 31 d. 
perskaičiuotas likutis

5178927 251437 46339 767652 6244355

3. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas (nuostoliai)

1141628 1141628

7. 2014 m. gruodžio 31 d. likutis 5178927 517893

(ataskaitos sudarymo data)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

103500 1141628 6941948

(tęsinys kitame puslapyje)

4. Dividendai
5. Sudaryti rezervai
6. Panaudoti rezervai

(444035) (444035)
266456 103500 (369956) 0

(46339) 46339 0
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AKCINĖ BENDROVĖ „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 

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

              
(Tvirtinimo žyma) 

 
2015 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
2016 m. sausio 29 d. Nr. 5 
  (ataskaitos sudarymo data) 
 
I. BENDROJI DALIS 
 
AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Įmonė ar Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Jos buveinės adresas: Nemuno g. 8, 91191 Klaipėda, Lietuva. Bendrovė įregistruota 1991 m. 
gegužės mėn. 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje. 2004 m. gruodžio mėn. 3 d. perregistruota VĮ 
„Registrų centras“ rejestre. 
 
Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, įsikūrusiose 
Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 
 
Pagrindinė Bendrovės 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 93% visų pajamų. 
 
Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų nuoma, dalies 
nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimas ir nuoma, reklaminių plotų 
nuoma, keleivių perkėlimas per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą maršrutu Klaipėda-Juodkrantė-Nida ir 
atgal. Iš šių veiklų Bendrovė uždirba apie 7% visų pajamų. 
 
2015 m. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 84 (2014 m. – 85). 
 
II. APSKAITOS POLITIKA 
 
II.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 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 
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valiutos kurso pasikeitimas“; 23-asis VAS „Turto nuvertėjimas“; 24-asis VAS „Pelno mokestis“; 29-asis 
VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“; 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“, 40-asis VAS „Euro įvedimas“. 

 
� Buhalterinės apskaitos įstatymą; 
 
� Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 
 
� kitus teisės aktus, nustatančius akcinių bendrovių buhalterinės apskaitos vedimo ir finansinės
 atskaitomybės sudarymo tvarką. 
 
Finansinės ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos nacionaline valiuta – eurais (Eur). 
 
Žemiau pateiktos pagrindinės apskaitos politikos. 
 
II.2. Bendrovės apskaitos politika 
 
Apskaitos politikos pakeitimai 

 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pakeitė apskaitos politiką. Esminiai pakeitimai susijęs su nacionalinės 
valiutos pasikeitimu, t.y. nuorodos iš litų buvo pakeistos į eurus. Apskaitos politikos pakeitimai neturėjo 
reikšmingos įtakos atvaizduojamoms sumoms einamaisiais ir ankstesniais metais. 
 
Esminių klaidų taisymas 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė neatliko esminių klaidų ir perklasifikavimo koregavimų. 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Atskirai įsigytas nematerialusis turtas 
Atskirai įsigyjamas nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija yra pripažįstama taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą per numatytą naudingo tarnavimo laiką. Naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos 
metodas yra peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, perspektyviai atliekant bet kokius 
pakeitimus apskaitiniame įvertinime. 
 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: 

1 lentelė 
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės naudingo tarnavimo laikas 

 

NT grupė Taikomas naudingo tarnavimo laikas metais 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialusis turtas 4 

 
Nematerialiojo turto įsigijimo savikainai priskiriama: 
 
a) įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė), įskaitant muitus 
ir kitus negrąžinamus mokesčius; 
 
b) kitos tiesioginės turto paruošimo naudoti ateityje išlaidos (išmokos darbuotojams, mokėjimai 
specialistams, išlaidos turto funkcionalumui patikrinti), patirtos iki jo naudojimo pradžios. 
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Jei nematerialusis turtas įsigyjamas išsimokėtinai (kai mokėjimo terminas ilgesnis nei 12 mėnesių), o 
įsigijimo sutartyje palūkanos nenurodytos arba jos reikšmingai mažesnės už esamą rinkos palūkanų 
normą, tokio turto įsigijimo savikaina turi būti apskaičiuojama diskontuojant visą mokėtiną sumą iki 
dabartinės vertės, taikant vidutinę rinkos palūkanų normą, esančią turto įsigijimo metu. Skirtumas tarp 
dabartinės vertės ir mokėtinos sumos turi būti pripažįstamas finansinės veiklos (palūkanų) sąnaudomis 
tolygiai per visą mokėjimo už įsigytą turtą laikotarpį. 
 
Įmonėje pasigamintas (sukurtas) nematerialusis turtas – tyrimų ir plėtros išlaidos 
Įmonėje sukurtas nematerialusis turtas atsirandantis dėl plėtros (ar iš vidinio plėtros etapo rengimo) yra 
pripažįstamas tada ir tik tada, jei yra visos šios sąlygos: 
 
� techninės galimybės užbaigti šį nematerialųjį turtą taip, kad jį bus galima naudoti arba parduoti;  
� ketinama užbaigti nematerialųjį turtą ir jį naudoti arba parduoti;  
� gebėjimas naudoti arba parduoti nematerialųjį turtą;  
� tikėtina, kad nematerialusis turtas teiks ekonominę naudą ateityje;  
� prieinami tinkami techniniai, finansiniai ir kiti ištekliai užbaigti plėtrą ir naudoti ar parduoti 

nematerialųjį turtą; ir  
� gebėjimas patikimai įvertinti išlaidas, priskirtinas nematerialiajam turtui, jo turto kūrimo metu.  
 
Kuriant turtą Įmonės darbuotojų jėgomis, kūrimo išlaidos traktuojamos kaip plėtros arba tyrimų išlaidos: 
 
a) plėtros išlaidoms Įmonėje priskiriamos: pavyzdžių ir modelių projektavimo, konstravimo ir testavimo 
prieš jų gamybos pradžią arba naudojimą išlaidos, instrumentų, įrankių projektavimo pagal naujas 
technologijas išlaidos, pasirinktų alternatyvių naujų arba pagerintų medžiagų, įrangos, sistemų arba 
paslaugų projektavimo, konstravimo ir testavimo išlaidos; 
 
b) tyrimo išlaidoms Įmonėje priskiriamos: naujų žinių įgijimo išlaidos; siekio gauti tyrimo rezultatus arba 
kitų žinių, jų įvertinimo ir galutinio taikymo parinkimo išlaidos; alternatyvių medžiagų, priemonių, 
gaminių, procesų, sistemų arba paslaugų paieškos išlaidos; naujų arba pagerintų medžiagų, priemonių, 
gaminių, procesų, sistemų arba paslaugų galimų alternatyvų formavimo, kūrimo, įvertinimo ir galutinės 
atrankos išlaidos. 
 
Įmonėje sukurto nematerialaus turto suma pirminio pripažinimo metu yra išlaidos, patirtos nuo tos datos, 
kai nematerialusis turtas atitinka pripažinimo kriterijus pateiktus aukščiau. Jei Įmonėje sukurtas 
nematerialusis turtas negali būti pripažintas, plėtros išlaidos yra pripažįstamos pelnu ar nuostoliais tuo 
laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. 
 
Po pirminio pripažinimo Įmonėje sukurtas nematerialus turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus 
sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, taikant tokius pačius, kaip atskirai 
įsigyto nematerialiojo turto, principus. 
 
Nematerialiojo turto tikrąją turto vertę nustato turto vertintojai arba įmonės administracija, 
atsižvelgdama į prieinamą tinkamą informaciją apie tokio turto rinkos kainas (katalogus, internetą, 
spaudą ir t. t.). 
 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Bendrovėje įsigytas materialusis turtas 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 
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už minimalią materialaus turto įsigijimo savikainą, nustatytą kiekvienai turto grupei; turtas priklauso 
nuosavybės teise arba juo Bendrovė disponuoja lizingo sutarties pagrindu.  
 
Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Likvidacinė vertė – 0,29 Eur. 
 
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo 
mokesčius ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu eksploatuoti arba 
perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam 
materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno 
(nuostolių) ataskaitoje. 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo 
laikotarpius, nurodytus 2 lentelėje. 

2 lentelė 
Ilgalaikio materialiojo turto grupės, minimali įsigijimo savikaina 

ir naudingo tarnavimo laikas 
 

MT grupė 
Minimali įsigijimo savikaina, 

Eur  

Taikomas naudingo 

tarnavimo laikas metais 

Pastatai ir statiniai 300 8-10 

Mašinos ir įrengimai (keltai, tilteliai ir kt.) 300 8-16 

Transporto priemonės  300 6 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  70 3-8 
 
Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir nusidėvėjimo metodas yra reguliariai peržiūrimi 
užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas ir kiti įvertinimai atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto 
naudingo tarnavimo laikotarpį. 
 
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos 
tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra 
baigta, ir turtas neparuoštas naudoti. 
 
Remonto ir priežiūros išlaidos, susijusios su jau atiduotu į eksploataciją ilgalaikiu materialiuoju turtu, 
pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei jos pailgina turto naudingo tarnavimo 
laikotarpį ar pagerina jo naudingąsias savybes. Visos kitos patirtos remonto išlaidos pripažįstamos 
sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės sumažėjimo nuostoliai priskiriami Įmonės veiklos sąnaudoms. 
 
Nuomojamo ir/ar pagal panaudos sutartis naudojamo turto remonto, kuris prailgina nuomojamo turto 
naudingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina naudingąsias savybes, išlaidos yra priskiriamos turtui ir yra 
pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos laikotarpį. 
 
Turtas, įsigytas finansinės nuomos būdu, yra nudėvimas naudojant tuos pačius kaip ir nuosavo turto, 
naudingo tarnavimo laikotarpius. 
 
Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs 
nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostoliai, 
apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pajamų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, 
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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Turto vertės sumažėjimas 
 

Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Įmonė peržiūri likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar yra 
kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Įmonė įvertina šio turto 
atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma 
įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Įmonė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis 
turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo 
pagrindas, Įmonės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams arba 
Įmonės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali 
būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš grynosios galimo pardavimo kainos, atėmus pardavimo sąnaudas, ir 
naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki 
dabartinės vertės naudojant ikimokestinę diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, 
egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities 
pinigų srautus. 
 
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto 
apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas 
generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelnu ar 
nuostoliais, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra 
apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 
 
Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas 
generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet 
taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei 
nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo 
atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo 
atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas. 
 
Atsargos 
 
Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. 
 
Įmonėje atsargoms priskiriama degalai, tepalai, atsarginės dalys ir kitos įvairios medžiagos. 
 
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, 
atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš 
jų yra mažesnė. 
 
Įmonė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja 
kiekvieną atsargų operaciją. 
 
Apskaičiuodama savo reikmėms sunaudotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia 
sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo 
įsigytos vėliausiai. 
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Finansinis turtas 
 
Visas finansinis turtas yra pripažįstamas ir nurašomas prekybos dieną, kai įgyjama teisė ar pareiga pagal 
pasirašytą finansinių priemonių sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo rinkos 
terminais, ir pirminio pripažinimo metu yra vertinamas tikrąja verte, pridėjus sandorio išlaidas. 
 
Finansinis turtas yra klasifikuojamas į šias grupes: finansinis turtas, „laikomas parduoti”, finansinis turtas, 
„laikomas iki išpirkimo termino “ ir „paskolos ir gautinos sumos“. Klasifikacija priklauso nuo finansinio 
turto pobūdžio ir paskirties ir nustatoma pirminio pripažinimo metu.  
 
Finansinis turtas, laikomas parduoti 
Parduoti laikomas finansinis turtas yra toks finansinis turtas, kuris buvo įsigytas parduoti arba siekiant 
gauti pelno iš jo kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas, kuris nepriskiriamas prie iki išpirkimo 
termino laikomo finansinio turto ar paskolų ir gautinų sumų. 
 
Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas, skirtas parduoti, yra įvertinamas savikaina, pridedant 
tiesiogines išlaidas, susijusias su operacija. Vėlesniais laikotarpiais finansinis turtas, skirtas parduoti, yra 
apskaitomas tikrąja verte. Finansinis turtas, kurio kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurio tikrosios 
vertės negalima patikimai nustatyti, finansinėse ataskaitose yra įvertintas įsigijimo savikaina, atėmus 
nuvertėjimą (nuostolius dėl vertės sumažėjimo). Pelnas ir nuostoliai iš finansinio turto, skirto parduoti, 
tikrosios vertės pasikeitimo yra įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą. 
 
Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino 
Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas yra toks finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti 
iki nustatyto išpirkimo termino, gaunant fiksuotas arba galimas nustatyti sumas, išskyrus parduoti 
laikomą finansinį turtą, paskolas ir gautinas sumas. Finansinis turtas priskiriamas iki išpirkimo termino 
laikomam finansiniam turtui tik tada, kai Įmonė ketina ir sugeba jį išlaikyti iki išpirkimo termino ir 
nesinaudos galimybe jį parduoti. 
 
Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, yra įvertinamas savikaina, 
pridedant tiesiogines išlaidas, susijusias su operacija. Vėlesniais laikotarpiais šis finansinis turtas yra 
apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant efektyvią palūkanų normą.  
 
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos 
Iš pirkėjų gautinos sumos, paskolos ir kitos su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais 
mokėjimais gautinos sumos, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, yra priskiriamos „Suteiktoms 
paskoloms ir gautinoms sumoms“.  
 
Paskolos ir gautinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų 
normos metodą, atėmus bet kokius vertės sumažėjimo nuostolius. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, 
naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų 
pripažinimas būtų nereikšmingas. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai bankų sąskaitose, indėliai iki 
pareikalavimo ir kitos trumpalaikės iki trijų mėnesių labai likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai 
iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
Kiekvieną finansinės ataskaitos sudarymo datą finansinis turtas yra įvertinamas, ar yra kokių nors vertės 
sumažėjimo požymių. Yra laikoma, kad finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, 
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kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kuri turėjo įtakos 
iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų srautams.  
 
Reikšmingas arba ilgalaikis listinguojamų ir nelistinguojamų nuosavybės investicijų, klasifikuojamų kaip 
finansinis turtas laikomas galimam pardavimui, tikrosios vertės sumažėjimas žemiau vertybinių popierių 
savikainos yra laikomas objektyviu vertės sumažėjimo įrodymu.  
 
Viso kito finansinio turto, įskaitant išperkamąsias obligacijas, klasifikuojamo kaip finansinis turtas 
laikomas galimam pardavimui, ir finansinės nuomos gautinų sumų, objektyvus vertės sumažėjimo 
įrodymas galėtų būti: 
� reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba 
� palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba 
� tampa tikėtina, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdytas finansinis reorganizavimas. 
 
Tam tikrų finansinio turto kategorijų, kaip prekybos gautinos sumos, turtas, kuriam nėra individualiai 
nustatyto vertės sumažėjimo, yra, be to, vertinamas bendrai. Objektyvus gautinų sumų portfelio vertės 
sumažėjimo įrodymas galėtų apimti Įmonės patirtį rinkti mokėjimus pagal mokėjimų uždelsimą, gautinų 
sumų portfelyje išaugęs uždelstų mokėjimų skaičius, kurių vidutinis kredito terminas viršija 60 dienų, taip 
pat pastebimi nacionalinių ar vietinių ekonominių sąlygų pokyčiai, kurie koreliuoja su gautinų sumų 
įsipareigojimų nevykdymu. 
 
Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolio suma yra pripažįstama 
kaip skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir diskontuotų, naudojant pirminę finansinio turto 
efektyvią palūkanų normą, numatomų ateities pinigų srautų dabartinės vertės.  
 
Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo nuostoliais, 
išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama per atidėjimų sąskaitą. Kai 
prekybos gautina suma yra neatgaunama, ši suma yra nurašoma per atidėjimų sąskaitą. Vėliau atgautomis, 
bet anksčiau nurašytomis sumomis yra mažinama atidėjimų sąskaita. Atidėjimų apskaitinės vertės 
pasikeitimai yra pripažįstami pelnu ar nuostoliais. 
 
Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti 
objektyviai susietas su įvykiu, kuris įvyko po vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie 
anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi per pelną ar nuotolius, bet tik tiek, kad 
vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos 
savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę 
pripažinti. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 
Sutartiniai įsipareigojimai perduoti grynuosius pinigus ar kitą finansinį turtą yra klasifikuojami kaip 
finansiniai įsipareigojimai. 
 
Vertindama finansinius įsipareigojimus Įmonė juos skirsto į šias grupes: susijusius su rinkos kainomis bei 
nesusijusius su rinkos kainomis. 
 
Finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis 
Tai tokie finansiniai įsipareigojimai, kurių vertė priklauso nuo tam tikrų vertybinių popierių tikrosios 
vertės arba rinkos indekso, lemiančio vertybinių popierių tikrąją vertę, pokyčio. 
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Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, yra įvertinami savikaina, 
su sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi tikrąja verte. 
 
Finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis 
Finansinius įsipareigojimus, nesusijusius su rinkos kainomis, sudaro: paskolos bei prekybos mokėtinos 
sumos. 
 
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis yra įvertinami 
savikaina, su sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno 
(nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomas amortizuota 
savikaina, naudojant efektyvią palūkanų normą. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi 
savikaina, kadangi efektyvios palūkanų normos taikymo poveikis yra nereikšmingas. 
 
Efektyvios palūkanų normos metodas 
Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos savikainos 
skaičiavimo ir palūkanų pajamų ir sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi 
palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų srautus 
(įskaitant visus sumokėtus ar gautus mokesčius kurie yra neatskiriama efektyvios palūkanų normos dalis, 
sandorio išlaidos ir kitas priemokas ar nuolaidas) iki grynosios pirminio pripažinimo apskaitinės vertės 
per numatytą finansinio turto ir įsipareigojimų laikotarpį arba (jei tinkama) per atitinkamą trumpesnį 
laikotarpį. 
 
Dotacijos 

 
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys: 
 
a) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar 
ilgalaikiam turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat dotacijos (subsidijos) 
trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas 
nepanaudotos dotacijos (subsidijos) likutis;  
 
b) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio 
išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijos), taip pat visos kitos dotacijos 
(subsidijos), nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms (subsidijoms). 
 
Dotacija (subsidija) registruojama apskaitoje, kai atitinka du pripažinimo kriterijus: 
 
a) Bendrovė atitinka dotacijos (subsidijos) suteikimo sąlygas; 
 
b) yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad dotacija (subsidija) bus gauta. 
 
Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su 
dotacija (subsidija) susijusios sąnaudos.  
 
Dotacija (subsidija), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį 
priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas pelno (nuostolių) 
ataskaitos nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis ir balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos.  
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Negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį 
laikotarpį priskaičiuojama negautų pajamų. Didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų 
pajamų straipsnis ir mažinamas balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos.  
 
Pajamų pripažinimas 
 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai 
galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 
 
Bendrovės pagrindinė veikla yra keleivių ir transporto priemonių perkėlimas per Klaipėdos valstybinį 
jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) 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. 
 
Palūkanų pajamos 
Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įmonė gaus ekonominę naudą ir pajamų suma gali 
būti patikimai įvertinta. Palūkanų pajamos yra kaupiamos per laikotarpį, atsižvelgiant į negrąžintą dalį ir 
taikomą efektyvią palūkanų normą, kuri tiksliai diskontuoja numatomas būsimas pinigų įplaukas per 
numatomą to finansinio turto laikotarpį iki to turto grynosios pirminio pripažinimo balansinės vertės. 
 
Sąnaudų pripažinimas 
 
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. 
 
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais 
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis 
įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma. 
 
Nuomos apskaita 
 
Nuoma yra pripažįstama finansine nuoma, kai pagal nuomos sąlygas yra perduodama iš esmės visa turto 
nuosavybės rizika ir nauda. Visos kitos nuomos yra klasifikuojamos kaip veiklos nuoma. 
 
Įmonė kaip nuomininkas 
Finansine nuoma išsinuomotas turtas pirminio pripažinimo metu yra pripažįstamas kaip Įmonės turtas 
verte, lygia išsinuomoto turto tikrajai vertei nuomos pradžioje, arba, jei mažesnė, dabartine minimalių 
nuomos įmokų verte. Atitinkamas nuomotojo įsipareigojimas yra pateikiamas balanse kaip finansinės 
nuomos įsipareigojimas. 
 
Nuomos mokėjimai yra paskirstomi tarp finansinių sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo taip, 
kad atspindėtų pastovų įsipareigojimo grąžos rodiklį nuo neapmokėto įsipareigojimų likučio. Finansinės 
sąnaudos yra nedelsiant pripažįstamos pelnu ar nuostoliais. Neapibrėžti nuomos mokesčiai yra 
pripažįstami sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. 
 
Veiklos nuomos mokėjimai yra apskaitomi sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, tiesiogiai 
proporcingu metodu per nuomos laikotarpį, nebent labiau tiktų taikyti kitą sistemingą būdą, laiko 
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atžvilgiu labiau tinkantį ekonominės naudos iš išnuomoto turto gavimui atspindėti. Neapibrėžti veiklos 
nuomos mokesčiai yra pripažįstami sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. 
 
Užsienio valiuta 
 
Operacijos užsienio valiuta atvaizduojamos kita valiuta nei eurais yra konvertuojamos į eurus, oficialiu 
Lietuvos banko skelbiamu valiutos santykiu operacijos atlikimo dieną, kuris apytiksliai lygus rinkos 
kursui. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, piniginiai vienetai denominuoti užsienio valiuta yra 
perkonvertuojami tos dienos valiutos kursu. 
Ne piniginiai vienetai, denominuoti užsienio valiuta apskaitomi tikrąja verte, yra perkonvertuojami tos 
dienos valiutos kursu, kurią buvo nustatyta tikroji vertė. Ne piniginiai vienetai, apskaitomi įsigijimo 
savikaina įvertinti užsienio valiuta nėra konvertuojami. 
 
Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į eurus finansinių ataskaitų sudarymo datos kursu. 
Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginį turtą ar įsipareigojimus į 
eurus, įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą. 
 
Skolinimosi išlaidos 
 
Skolinimosi išlaidos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje kaupimo principu, kai patiriamos. 
 
Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčio sąnaudos atspindi mokėtino einamųjų metų mokesčio ir atidėtojo mokesčio sumą. 
 
Einamųjų metų mokestis 
Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. 
Apmokestinamasis pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto pelno (nuostolių) ataskaitoje, nes jis neapima 
pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie kitais metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima 
straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar įskaitomi. Pelno mokestis apskaičiuojamos naudojant 
galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą. 2015 m. ir 2014 m. Įmonei 
taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15%. 
 
Atidėtasis pelno mokestis 
Atidėtasis pelno mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų 
apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtojo mokesčio 
įsipareigojimai yra bendrai pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, o atidėtojo mokesčio turtas 
pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins turimą apmokestinamąjį pelną realizuojant 
laikinuosius skirtumus. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra susiję su 
prestižu, arba jei sandorio metu (kito nei verslo jungimas) pripažįstamas turtas ar įsipareigojimai 
neįtakojama nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinių ataskaitų sudarymo datai ir yra sumažinamas, 
jei nėra tikėtina, kad Įmonė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui realizuoti, iki 
sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 
  
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri 
bus taikoma tais metais, kuriais numatoma šiuos laikinus skirtumus padengti arba apmokėti, remiantis 
mokesčio normomis (ir mokesčių įstatymais), kurios yra ar bus patvirtintos iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai atspindi mokestines pasekmes, kurių Įmonė tikisi 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama apmokėti ar padengti savo turtą ar įsipareigojimus. 
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Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai yra teisiškai leidžiama sudengti einamųjų 
metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus ir kai jie yra susiję su pelno mokesčiais, nustatytais tų pačių 
institucijų, ir Įmonė ketina sudengti einamųjų metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus grynąja verte. 
 
Einamųjų metų ir atidėtasis mokestis už laikotarpį 
Einamųjų metų ir atidėtasis mokestis yra apskaitomi sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, išskyrus 
atvejus, kai jie susiję su straipsniais, pripažįstamais ne pelno (nuostolių) ataskaitoje (tiesiogiai 
nuosavybėje), tokiu atveju mokestis taip pat pripažįstamas ne pelno (nuostolių) ataskaitoje, arba jei jie 
atsirado verslo jungimo pirminio pripažinimo metu. 
 
Finansinės rizikos valdymo politika 
 
Kredito rizika 
Kredito rizika yra susijusi su rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų įtakodama 
Įmonės finansinius nuostolius. Įmonė laikosi politikos sudaryti sandorius tik su patikimais partneriais ir 
gauti pakankamą užstatą, kur reikia, kaip nuostolių, kylančių iš finansinių įsipareigojimų nevykdymo, 
rizikos valdymo priemonę. Įmonė sandorius vykdo tik su patikimo ar geresnio finansinio lygio 
bendrovėmis. Ši informacija yra gaunama, jei įmanoma, iš nepriklausomų kredito reitingų agentūrų, o jei ji 
neprieinama, Įmonė naudoja kitą viešai prieinamą finansinę informaciją ir savo prekybos duomenis kad 
įvertinti savo pagrindinius klientus. Įmonės klientų ir rizikos koncentracija yra pastoviai stebima ir 
sandoriai yra sudaromi tik su patvirtintais klientais. 
 
Prekybos gautinos sumas sudaro didelis klientų skaičius. Nuolat atliekamas kredito įvertinimas yra 
grindžiamas gautinų sumų finansine būkle, ir jei reikia, yra perkamas kredito garantinis draudimas.  
 
Vykdomas kredito vertinimas yra atliekamas įmonės finansinės padėties bei gautinas sąskaitas, jei reikia, 
kredito garantijų draudimo perkama.  
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Įmonė atlieka operacijas su bankais, turinčiais 
gerus užsienio kredito reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. 
 
Palūkanų normos rizika 
Įmonėje yra palūkanų normos koncentracijos rizika, nes Įmonė skolinasi lėšas fiksuotomis ir kintamomis 
palūkanų normomis. Įmonė valdo riziką išlaikydama tinkamą fiksuotų ir kintamų paskolų palūkanų derinį. 
 
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonė nenaudojo jokių finansinių išvestinių priemonių, kurių paskirtis 
būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. 
 
Likvidumo rizika 
Įmonė valdo likvidumo riziką, išlaikydama pakankamus rezervus, bankininkystės paslaugas ir rezervines 
kredito priemones, nuolat stebėdama faktinius ir prognozuojamus pinigų srautus, ir derindama finansinio 
turto ir įsipareigojimų grąžinimo terminus. 
 
Įmonės politika yra palaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą 
atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus 
įsipareigojimus. 
 
Užsienio valiutos rizika 
Įmonė nevykdo sandorių denominuotų užsienio valiutomis, todėl valiutos kurso svyravimo rizikos nėra. 
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Atidėjiniai 
 
Atidėjinys apskaitomas tada, kai dėl įvykio praeityje Įmonė turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą), ir 
tikėtina, kad jam įvykdyti Įmonei bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo 
suma gali būti patikimai įvertinta.  
 
Suma pripažinta atidėjiniu yra geriausias įvertinimas, reikalingas padengti dabartinius ataskaitinio 
laikotarpio įsipareigojimus, atsižvelgiant į rizikas ir neapibrėžtumus kylančius iš šio įsipareigojimo. Kai 
atidėjinys vertinamas naudojant numatomus pinigų srautus įsipareigojimui padengti, jo apskaitinė vertė 
yra dabartinė šių pinigų srautų vertė. 
 
Kai yra tikimasi, kad dalis ar visa ekonominė nauda reikalinga padengti atidėjinį bus atgauta iš trečiosios 
šalies, gautina suma yra prižįstama turtu jei yra tikrai aišku, kad kompensacija bus gauta ir kad gautina 
suma gali būti patikimai įvertinta. 
 
Pobalansiniai įvykiai  
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį finansinių ataskaitų 
sudarymo datą (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Pobalansiniai įvykiai, kurie 
nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga. 
 
Tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos 
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras Verslo apskaitos standartai leidžia būtent tokį užskaitymą. 
 
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
III.1. Apskaitos politikos keitimas 
 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pakeitė apskaitos politiką. Esminiai pakeitimai susijęs su nacionalinės 
valiutos pasikeitimu, t.y. nuorodos iš litų buvo pakeistos į eurus. Apskaitos politikos pakeitimai neturėjo 
reikšmingos įtakos atvaizduojamoms sumoms einamaisiais ir ankstesniais metais. 
 
III.2. Apskaitinių įvertinimų tikslinimas 

 
2015 m. gruodžio 31 d. buvo atlikti apskaitinio įvertinimo tikslinimai susijęs su suteiktomis paskolomis ir 
Įmonės darbuotojų atostogų rezervų kaupimu (3 lentelė). 

3 lentelė 
Informacija apie apskaitinių įvertinimų tikslinimą, Eur 

 

Tikslinamo straipsnio 
pavadinimas 

Apskaitinio įvertinimo tikslinimo pobūdis 
Suma, daranti įtaką 
2015 m. rezultatui 

Kitos gautinos sumos 
(paskolos) 

Nurašyta skola ir sukauptos palūkanos. 
-512472 

Atostogų rezervo sąnaudos 

Dėl patikslinto Įmonės darbuotojų vidutinio darbo 
užmokesčio ir nepanaudotų atostogų dienų skaičiaus 

2015 m. gruodžio 31 d. 

-15128 

Socialinio draudimo nuo 
atostogų rezervo sąnaudos -4686 

Garantinio fondo nuo 
atostogų rezervo sąnaudos -30 
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III.3. Nematerialusis turtas 
4 lentelė 

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

Rodikliai 
Plėtros 

darbai 
Prestižas 

Patentai, 

licencijos 

Programinė 

įranga 

Kitas 
nematerial

usis turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė 2014 m. 
gruodžio 31 d. 

0 0 0 1452 0 1452 

a) Įsigijimo savikaina             

2014 m. gruodžio 31 d.       46722   46722 

Pasikeitimai per 2015 m.:             

- turto įsigijimas       38369   38369 

- kitiems asmenims perleistas ir    
  nurašytas turtas (-) 

        0 

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

          0 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 85091 0 85091 

b) Amortizacija              

2014 m. gruodžio 31 d.       45270   45270 

Pasikeitimai per 2015 m.:            

- finansinių metų amortizacija       4776   4776 

- atstatantieji įrašai (-)           0 

- kitiems asmenims perleisto ir  
   nurašyto turto amortizacija (-) 

         0 

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

          0 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 50046 0 50046 

c) Vertės sumažėjimas             

2014 m. gruodžio 31 d.           0 

Pasikeitimai per 2015 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 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 

d) Likutinė vertė 2015 m. 

gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c) 
0 0 0 35045 0 35045 
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2015 m. buvo įsigytos personalo valdymo, darbo užmokesčio ir bilietų pardavimo internete programos. 
Bendra įgijimo vertė 38138 Eur. 
 
2015 m. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 4776 Eur amortizacijos sąnaudų 
(2014 m. – 11263 Eur). Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno 
(nuostolių) ataskaitos „IV.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ straipsnyje. 
 

5 lentelė 
Nematerialiojo turto amortizacijos metodai ir laikotarpis 

 

Nematerialiojo turto grupės  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 2015 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 45876 Eur (2014 m. – 13514 Eur). 
 
Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra. 
 
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar sutartys, nėra. 
 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra. 
 
III.4. Ilgalaikis materialusis turtas 

6 lentelė 
B-A.II. pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, Eur 

 

Rodikliai 
Že
mė 

Pastatai 
ir 

statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita 
įranga, 

prietaisai, 
įrankiai 

ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
materi
alusis 
turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė 2014 m. 
gruodžio 31 d. 

0 636635 8692589 1930 365793 0 0 9696947 

a) Įsigijimo savikaina                 

2014 m. gruodžio 31 d.  1651029 16899516 295864 879898 1163486  20889793 
Pasikeitimai per 2015 
m.: 

         

- turto įsigijimas      71500 21304  92804 

- perleistas ir   
  nurašytas turtas (-) 

    254984 4187   259171 

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

        0 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 1651029 16899516 40880 947211 1184790 0 20723426 

b) Perkainojimas                 
2014 m. gruodžio 31 d.               0 
Pasikeitimai per 2015 
m.: 

                

- vertės 
   padidėjimas   
   (sumažėjimas) +/(-) 

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

              0 

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

              0 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Nusidėvėjimas                 

2014 m. gruodžio 31 d.  1014394 8206926 293934 514105 1163486  11192845 

Pasikeitimai per 2015 
m.: 

         

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

  96463 1054581 1448 155726   1308218 

- atstatantys įrašai  
  (-) 

              0 

- kitiems asmenims   
   perleisto ir    
   nurašyto turto   
   nusidėvėjimas (-) 

    254984 4109     259093 

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

              0 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 1110857 9261507 40398 665722 1163486 0 12241970 

d) Vertės sumažėjimas                 

2014 m. gruodžio 31 d.               0 

Pasikeitimai per 2015 
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 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0 
e) Likutinė vertė 2015 
m. gruodžio 31 d. 
(a) + (b) - (c) - (d) 

0 540172 7638009 482 281489 21304 0 8481456 

 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 
Per 2015 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto  už 71500 Eur. Didžiausią šių investicijų dalį sudarė 
įsigytas savitarnos kasos aparatas, kurio vertė 43 tūkst. Eur ir įsigyta kompiuterinė technika, vertė 21 
tūkst. Eur. 
 
Nurašytas turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė 78 Eur. Įsigijimo vertė 
– 4187 Eur. 
 
Perleistas turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį parduoti du autotraukinukai, kurių likutinė vertė 0,6 Eur. Įsigijimo vertė – 
254984 Eur. Gautos pajamos iš pardavimo – 39669 Eur. 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA" FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS 
  

      

24 
 

Nebaigta statyba 
Šiame straipsnyje kaupiamos išlaidos susijusios su Bendrovės teritorijos perplanavimu ir remontu taip 
pat keleivių terminalo ir administracinio pastato statyba adresu Nemuno g. 8 Klaipėdoje. 
Per ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos sudarė 21304 Eur. 

7 lentelė 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodai ir laikotarpis 

 

Ilgalaikio materialiojo turto 
grupės 

Nusidėvėjimo 
metodas 

Minimali įsigijimo 
savikaina eurais 

Vidutinis nusidėvėjimo 
laikotarpis metais 

Pastatai ir statiniai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 300 8-10 

Mašinos ir įrengimai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 300 8-16 

Transporto priemonės 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 300 6 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai 

Tiesiogiai proporcingas 
(tiesinis) 70 3-8 

 
8 lentelė 

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

 

Turto grupės pavadinimas 
Likutinė vertė (Eur) 

2015.12.31 
Likutinė vertė (Eur) 

2014.12.31 

Mašinos ir įrengimai 4604264 5103211 
 
Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti trys savaeigiai keltai: „Neringa“ (2004 m.), „Baltija“ (2005 m.), 
„Žalgiris“ (2009 m.). Jų įsigijimo vertė 10644189 Eur. Keltus planuojama išpirkti 2018-2019 m. 
 
Pagal lizingo sutartis Įmonės skoloms taikomos kintamos palūkanos, susijusios su 6 mėn. EURIBOR ir 
svyruojančios nuo EURIBOR+0,99% iki EURIBOR+2,45%. 

9 lentelė 
Mokėtinos įmokos pagal lizingo sutartis, Eur 

 

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) 2014 m. gruodžio 31 d. 778272 2530390 0 

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“ 

 
153270 
275985 
349017 

 
337193 

1076343 
1116854 

 
0 
0 
0 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 778272 1752118 0 

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“ 

 
153270 
275985 
349017 

 
183923 
800358 
767837 

 
0 
0 
0 
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Bendrovė yra įkeitusi įsigytą keleivinį laivą-keltą „Smiltynė“, kurio įsigijimo vertė 1650000 Eur. Gauta 
paskolos suma 800000 Eur. Paskolos terminas 36 mėn., palūkanų norma – fiksuota 1,57%. Per vienerius 
metus mokėtina paskolos suma 251429 Eur, po vienerių metų bet ne vėliau kaip per penkerius metus – 
45714 Eur. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Įmonės veikloje, įsigijimo 
savikaina 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 1897628 Eur (2014 m. – 1983685 Eur), iš jų: 
 
a) pastatai ir statiniai 879324 Eur (2014 m. – 879324 Eur); 
b) mašinos ir įrengimai 673945 Eur (2014 m. – 526639 Eur); 
c) transporto priemonės 32191 Eur (2014 m. – 287176 Eur); 
d) kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 312168 Eur (2014 m. – 290546 Eur). 
 
Bendrovės nekilnojamojo turto, pastato, esančio Danės g. 1, Klaipėdoje, viena dalis naudojama pajamoms 
iš turto nuomos gauti, kita dalis naudojama paslaugoms teikti. Šis turtas priskirtas pastatų ir statinių 
grupėje, kadangi ši dalis (pajamoms iš nuomos gauti) sudaro nereikšmingą to turto dalį. 
Reikšmingumo dydis nustatomas pagal išnuomoto turto dalies dydį. Bendras pastato patalpų plotas 
sudaro 178 m2. Išnuomotas plotas – 29 m2 arba 16% viso pastato ploto. 
Patalpų nuomos sutartis sudaryta iki 2018 m. Nuomos mokesčio dydis sudaro 1086 Eur per mėnesį. 
 
III.5. Atsargos 

9 lentelė 
B-B.I.1. pastaba. Atsargos, Eur 

 

Rodikliai 

Žaliavos ir 
komplektavi

mo 
gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Pagaminta 
produkcija 

Pirktos prekės, 
skirtos 

perparduoti 

Ilgalaikis 
materialusis 

turtas, 
skirtas 

parduoti 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo 
savikaina         

 
  

2014 m. gruodžio 31 d. 70766     70766 

2015 m. gruodžio 31 d. 56453 0 0 0 0 56453 

b) Nukainojimas iki 
grynosios galimo 
realizavimo vertės 
(atstatymas) 

      

2014 m. gruodžio 31 d.      0 

2015 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 

c) Grynoji galimo 
realizavimo vertė 2015 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) 

56453 0 0 0 0 56453 

Atsargų vertė, 
pripažinta paslaugų 
savikainos sąnaudomis 

328174     328174 

Įkeistų atsargų vertė      0 

Atsargos pas trečiuosius 
asmenis 

     0 

 
B-B.I.1.1. pastaba. Bendrovės atsargas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė: kuras keltams – 44926 Eur; 
tarnybinio transporto kuras – 171 Eur; keltų atsarginės dalys – 3134 Eur; kitos atsargos – 8222 Eur. 
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Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į paslaugos 
savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame ūkyje). 
 
III.6. Išankstiniai apmokėjimai 
 
B-B.I.2. pastaba. 2015 m. gruodžio 31 d. išankstinius apmokėjimus sudarė: 
 

10 lentelė 
B-B.I.2. pastaba. Išankstiniai apmokėjimai 

 

Išankstinių apmokėjimų grupės 
Balansinė vertė 

2015.12.31 (Eur) 

Balansinė vertė 

2014.12.31 (Eur) 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3163 5172 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 50081 49814 

Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos 414 661 

Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos 9973 10451 

Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo mokesčio sąnaudos 2964 3211 

Ateinančių laikotarpių narystės mokesčio sąnaudos 2087 0 

B-B.I.2. Išankstinių apmokėjimų, iš viso: 68682 69308 

 
III.7. Gautinos sumos 

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

 

Stambiausios gautinų sumų grupės 
Balansinė vertė 

2015.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2014.12.31 (Eur) 

B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas   

1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lengv. bilietų komp. už 12 
mėn.) 1244 610 

2. LAKD (neatlygintino perkėlimo kompensuotina suma už 10-12 
mėn.) 343081 0 

3. Kiti klientai (už perkėlimų, nuomos ir kt. paslaugas) 8514 14724 

Atimti: abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas 0 0 

B-B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas, iš viso: 352839 15334 

 B.B.II.2. Kitos gautinos sumos   

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams 9014 0 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 770 1092 

3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo paslaugas) 11105 3987 

4. Sukauptos pajamos (gautinos palūkanos) 652 2094 

5. Atskaitingi asmenys 10 0 

6. Kitos gautinos sumos (paskolos) 512472 0 

Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (512472) 0 

B.B. II.2. Kitos gautinos sumos, iš viso: 21551 7173 

Iš viso: 374390 22507 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15–30 dienų. 
 
Iš pirkėjų gautinų sumų įsisenėjimo analizė 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. yra tokia: 
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12 lentelė 
Iš pirkėjų gautinų sumų termino analizė 

 

 

Gautinos sumos, kurių 
mokėjimo terminas nėra 

pradelstas (vertės 
sumažėjimas 

nepripažintas) 

Pradelstos gautinos sumos (vertės sumažėjimas 
nepripažintas) 

Iš viso 

mažiau kaip 30 d. 30−90	d. daugiau kaip 90 d. 

2014 m. 5763 7890 434 1247 15334 

2015 m. 151448 158757 41648 986 352839 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų, kurių terminas yra nepradelstas bei joms nėra nustatytas nuvertėjimas, 
finansinių ataskaitų dieną nėra jokių požymių, jog skolininkai neįvykdys savo mokėjimų įsipareigojimų, 
nes Bendrovė bendrauja tik su stabilią finansinę padėtį turinčiomis trečiosiomis šalimis. 
 
2015 m. gegužės 13 d. Bendrovė suteikė 1 mėn. trukmės 500000 Eur dydžio trumpalaikę paskolą AB 
„Lietuvos jūrų laivininkystė“. 2015 m. gruodžio 31 d. ši skola su sukauptomis palūkanomis, sumoje 
512472 Eur, pripažinta abejotina. 
 
III.8. Kitas trumpalaikis turtas 

13 lentelė 
B-B.III.1. ir B-B.III.2. pastaba. Kitas trumpalaikis turtas 

 

Kitas trumpalaikis turtas 
Balansinė vertė 

2015.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2014.12.31 (Eur) 

B.B.III.1. Trumpalaikės investicijos   

Investicijos į Lietuvos Respublikos valstybės skolos vertybinius 
popierius 0 1008530 

B.B.III.2. Terminuoti indėliai   

Trumpalaikiai terminuoti indėliai, iš jų: 200000 359129 

AB DNB banke (Eur, terminas 2016.03.05. palūkanų norma 0,15%) 100000 - 

AB Šiaulių banke (Lt, terminas 2015.06.14, palūkanų norma 1,20%) - 98471 

AB Šiaulių banke (Eur, terminas 2016.12.03, palūkanų norma 0,10%) 100000 - 

AB SEB banke (Lt, terminas 2015.06.14, palūkanų norma 0,35%) - 115848 

AB SEB banke (Lt, terminas 2015.07.09, palūkanų norma 0,35%) - 144810 

Kitas trumpalaikis turtas, iš viso: 200000 1367659 

 
B-B.III.2. pastaba. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė 200000 Eur laikė terminuotuose indėliuose. 
 
Bendrovė įgyvendina laisvų lėšų investicijų politiką, kurioje orientuojamasi į investavimo sandorius su 
patikimais (ilgalaikio skolinimosi reitingas pagal Fitch A-, išskyrus LR Vyriausybės vertybinius popierius) 
bankiniais instrumentais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Investicijų politikoje numatyta prioriteto 
tvarka lėšas investuoti Lietuvoje ir tik nesant alternatyvos, užsienio valstybėse, taip pat numatyta 
galimybė investuoti į Lietuvos Vyriausybės vertybinius popierius. Pagal investicijų politiką Bendrovė per 
2015 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas sueina vėliau nei po 
vienerių finansinių metų. 
 
Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių 
popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei. 
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III.9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
B-B.IV. pastaba. Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 

14 lentelė 
B-B.IV. pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grupės 
Balansinė vertė 

2015.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2014.12.31 (Eur) 

Pinigai banke 1184523 470899 

Pinigai kasoje 
 

17324 12521 

Pinigai kelyje 31580 18112 

B-B.IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai , iš viso: 1233427 501532 

 
Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 
 
III.10. Įstatinis kapitalas, privalomasis ir kiti rezervai 
 
B-C.I.1. pastaba. 2015 m. gruodžio 31 d. Įmonės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2014 m. – 298030 
vnt.) paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
 
2015 m. ir 2014 m. Įmonė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 
2015 m. balandžio 30 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo padidintas nuo 5178927 Eur iki 5751911 Eur 
papildomai išleidžiant 32920 vnt. akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 17,38 Eur. Įstatinis 
kapitalas buvo didinamas iš įmonės lėšų (pelno). 
Taip pat įstatinis kapitalas 834 Eur padidėjo dėl nominalios akcijų vertės perskaičiavimo iš litų į eurus. 
 
Su naujų akcijų emisijos išleidimu Bendrovė patyrė 624 Eur išlaidų susijusių su įstatų pakeitimu, jų 
įregistravimu ir vertybinių popierių apjungimu su esama akcijų emisija. 

 
Gruodžio 31 d. Įmonės akcininkus sudarė: 

15 lentelė 
Akcininkų struktūra 

 

Rodikliai 

Išleistų akcijų skaičius, 
vnt. (dalis, %) 

Neapmokėtų akcijų 
skaičius, vnt. 

Nominalioji vertė, Eur 

2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 

Akcinio kapitalo struktūra 
finansinių metų pabaigoje    

  
   

   1. Pagal akcininkus         

   1.1. LR susisiekimo ministerija 
327619 
(98,99) 

295030 
(98,99) 

 
0 

 
0 5694018 5126796 

   1.1. Privatūs asmenys 
3331 
(1,01) 

3000 
(1,01) 

 
0 

 
0 57893 52131 

Iš viso: 330950 298030 0 0 5751911 5178927 
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2015 m. gruodžio 31 d. AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų skaičius – 37 akcininkai. Valstybei atstovauja 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise valdanti 327619 akcijų arba 98,99% 
įstatinio kapitalo, likusią 3331 akciją (1,01%) valdo privatūs asmenys. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
 
Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus. 
 
Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę, teisę į dividendą. 
 
B-C.III.1., B-C.III.2. pastaba. Bendrovėje sudaromi privalomasis ir kiti rezervai. 
 
Privalomasis rezervas 
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet 
pervesti ne mažiau kaip 5% grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Verslo apskaitos standartus, kol rezervas 
pasieks 10% įstatinio kapitalo. Jis gali būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti. 
 
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas buvo pilnai sukauptas ir sudarė 575192 Eur (2014 
m. – 517893 Eur). 
 
Kiti rezervai 
Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno 
paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. 
Bendrovėje kiti rezervai daugiausiai formuojami darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms 
reikmėms ir paramai 
 
2015 m. gruodžio 31 d. kiti rezervai sudarė 129743 Eur (2014 m. – 103500 Eur). 

16 lentelė 
B-C.III., B-C.III.1. ir B-C.III.2. pastaba. Rezervai 

 

Rezervai 
Balansinė vertė 

2015.12.31 (Eur) 

Balansinė vertė 

2014.12.31 (Eur) 

B-C.III.1. Privalomasis rezervas 575192 517893 

B-C.III.2. Kiti rezervai   

 1. Darbuotojų premijoms 34491 32701 

 2. Socialinėms, kultūrinėms reikmėms 76426 66455 

 3. Paramai 18826 4344 

B-C.III.2. Kiti rezervai, iš viso: 129743 103500 

B-C.III. Rezervai, iš viso: 704935 621393 
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Pelno paskirstymas 
17 lentelė 

Pelno paskirstymo projektas 
 

Straipsniai Suma (Eur) 

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

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 163309 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 
(nuostoliai) 0 

Pervedimai iš rezervų 129742 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 293051 

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

 
58610 

234441 

 
2015 m. paskirstytinąjį pelną sudaro: grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 163309 Eur ir 
pervedimai iš rezervų – 129742 Eur. Iš viso paskirstytinojo pelno – 293051 Eur. Siūlomas pelno 
paskirstymas: 20% (58610 Eur) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno į rezervą skirtą 
darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir paramai, 80% (234441 Eur) paskirstytinojo 
ataskaitinių finansinių metų pelno dividendams. 
 
III.11. Dotacijos, subsidijos 

 
18 lentelė 

B-D. pastaba. Dotacijos, subsidijos, Eur 
 

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.  0 28924 1244 30168  0 0 

2. Negautų pajamų, 
susijusių su 
neatlygintinu keleivių ir 
transporto priemonių 
perkėlimu keltais per 
Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto akvatoriją į 
(iš) Kuršių neriją (-os), 
kompensavimas. 
Sutartis su LAKD prie 
Susisiekimo 
ministerijos.  0 1708758 343081 2051839  0 0 
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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 1244 Eur yra pateikta balanso straipsnyje kaip pirkėjo 
įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.II.1. pastaba). 
 
Pagal 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 
įstatymą Nr. VIII-2032 (nauja įstatymo redakcija nuo 2014 m. lapkričio 1 d.) Bendrovė vykdo 
neatlygintiną perkėlimą įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, 
Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame įstatyme. 
Kompensacijos dydis nustatomas pagal faktinį perkeltų per ataskaitinį laikotarpį keleivių ir transporto 
priemonių skaičių ir faktinę bilieto kainą. Todėl kompensacijos suma vertinama kaip perkėlimo paslaugos 
pardavimo pajamos ir apskaitoje atvaizduojamos kaip ataskaitinio laikotarpio uždirbtos pajamos 
(didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų pajamų straipsnis). Per 2015 m. spalio, 
lapkričio ir gruodžio mėn. neatlygintinai persikėlusiems keleiviams ir transporto priemonėms 
apskaičiuota kompensuotina suma 343081 Eur pateikta balanso straipsnyje kaip pirkėjo įsiskolinimas per 
vienerius metus (B-B.II.1. pastaba). 
 

III.12. Įsipareigojimai 
19 lentelė 

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

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:   
  

  
  

  
  

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 1052558 2827533 0 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 1029701 1797832 0 

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 
    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 

 
 

778272 
778272 

 
 

 274286 
251429 

 
 

0 
0 

 
 

2530390 
1752118 

 
 

297143 
45714 

 
 

0 
 0  

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
0 

2. Kredito įstaigoms 
    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 

3. Kitos finansinės skolos 
    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 

Kitos skolos      

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 346419 10815 550898 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 365524 161241 474790 

Iš viso:    

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 1398977 2838348 550898 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 1395225 1959073 474790 
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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 9 lentelėje (24 psl.). Visų lizingo sutarčių valiuta eurai. 
Taikomos kintamos palūkanos susijusios su 6 mėn. EURIBOR ir svyruojančios nuo EURIBOR+0,99% iki 
EURIBOR+2,45%. 
 
B-E.I.1.2. pastaba. Tai ilgalaikė paimtos iš banko paskolos dalis keleiviniam laivui-keltui įsigyti. Paskolos 
valiuta eurai. Palūkanų norma fiksuota visam terminui ir siekia 1,57%. Paskolą planuojama grąžinti 2017 
m. 
 
B-E.I.2. pastaba. Finansinėje apskaitoje Bendrovė naujai įsigytiems keltams taiko 6,25% (16 m.) 
nusidėvėjimo normatyvą, tačiau mokestinėje apskaitoje leidžiamiems atskaitymams taikomas 12,5% (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 – 636031 Eur (2014 m. – 561713 Eur). 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 – 261 Eur; 2006 m. – 22550 Eur; 2007 m. 
– -3669 Eur; 2008 m. – 8419 Eur; 2009 m. – 46095 Eur; 2010 m. – 76013 Eur; 2011 m. – 42650 Eur; 2012 
m. – 79915 Eur; 2013 m. – 139722 Eur; 2014 m. – 149757 Eur; 2015 m. – 74318 Eur. 
 
B-E.II.1. pastaba. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – tai UAB „Danske lizingas“ įsipareigojimai už keltą 
„Neringa“ – 153270 Eur; už keltą „Baltija“ – 275985 Eur; už keltą „Žalgiris“ – 349017 Eur. Už lizingu 
įsigytą turtą, iš viso – 778272 Eur. 
 
B-E.II.2.1. pastaba. Finansinės paskolos trumpalaikė dalis už laivą-keltą, kuri sudaro 251429 Eur. 
 
B-E.II.3. pastaba. Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų 
atsiskaitymo laikotarpis. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 73584 
Eur (2014 m. – 77525 Eur). Didžiausi įsiskolinimai: fizinė ir elektroninė apsauga – 7495 Eur; keltų 
draudimas – 15006 Eur; kompiuterinės technikos priežiūros paslaugos – 3537 Eur; elektros energija – 
12498 Eur, teritorijos Nemuno g. 8 Klaipėdoje projektavimo paslaugos – 23595 Eur; kiti įsiskolinimai – 
11453 Eur. 
 
B-E.II.4. 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 – 37653 Eur. Būsimos pajamos pagal sudarytas terminuoto indėlio sutartis – 492 Eur. 
Išankstiniai apmokėjimai, iš viso – 38145 Eur (2014 m. – 33044 Eur). 
 
B-E.II.5. pastaba. Pelnas apmokestinamas 15% pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos 
apskaičiuojamos remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei atliktais pelno 
mokesčio skaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 2016 m. į valstybės biudžetą 
mokėtina pelno mokesčio suma už 2015 m. uždirbtą pelną 37134 Eur (2014 m. – 56854 Eur). 
 
B-E.II.6. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai sukauptas nepanaudotų atostogų 
rezervas – 116105 Eur; mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 57434 Eur. Su darbo santykiais 
susijusių įsipareigojimų, iš viso – 173539 Eur (2014 m. – 148856 Eur). 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA" FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS 
  

      

33 
 

B-E.II.7. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – tai: įsipareigojimai akcininkams (dividendai) 
– 1052 Eur; pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų – 185 Eur; mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 
– 34340 Eur; nekilnojamojo turto mokestis – 1043 Eur, aplinkos teršimo mokestis – 6712 Eur, kitos 
mokėtinos sumos – 2 Eur. Kiti įsipareigojimai, iš viso – 43334 Eur (2014 m. – 30140 Eur). 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo 
laikotarpis. 
 
III.13. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 
 
Veiklos nuomos 
 
Bendrovė yra sudariusi su VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ žemės nuomos sutartis, kurios 
galioja iki 2020 m. Nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su 
dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės 
žemės nuomos sąnaudos sudarė 25854 Eur (2014 m. – 26122 Eur). 
 
Bendra būsimų nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 25854 Eur; nuo vienerių iki penkerių metų 
103416 Eur. 
 
Bendrovė yra sudariusi su AB SEB banku dviejų lengvųjų automobilių veiklos nuomos sutartis. Nuomos 
sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis 
ar papildoma ilgalaike nuoma. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės automobilių veiklos nuomos sąnaudos 
sudarė 10955 Eur (2014 m. – 8642 Eur). 
 
Bendra būsimų nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 8248 Eur; nuo vienerių iki penkerių metų 
2314 Eur. 
 
Finansinė nuoma 
 
2003 m. vasario 28 d., 2004 m. lapkričio 30 d. ir 2008 m. sausio 31 d. Bendrovė su UAB „Danske lizingas“ 
pasirašė trijų savaeigių keltų nuomos sutartis su keltų išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės 
nuomos kriterijus. 
 
2014 m. sausio 20 d. su Danske bank A/S pasirašyta paskolos sutartis. Paskola skirta keleivinio laivo-kelto 
įsigijimui. 2015 m. gruodžio 31 d. bendra būsimųjų mokėjimų (palūkanų) suma sudarė: 

 
20 lentelė 

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse, Eur 
 

Rodikliai Suma 

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos Įmonės garantijos 0 

Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai 0 

Kita – lizingu ir su paskola pirkto turto mokėtinos palūkanos:   

1. Keltas „Neringa“ 11445 

2. Keltas „Baltija“ 59658 

3. Keltas „Žalgiris“ 22071 

4. Laivas-keltas „Smiltynė“ 2752 

Iš viso: 95926 
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III.14. Pajamos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo pajamas sudarė: 

21 lentelė 
P(N)A-I. pastaba. Pardavimo pajamos, Eur 

 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Keleivių perkėlimas 696081 746350 

Transporto priemonių perkėlimas 2119860 2373690 

Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 1703627 1367670 

Transporto lengvatų kompensavimas 27678 25549 

Iš viso: 4547246 4513259 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos pajamas sudarė: 

22 lentelė 
P(N)A-VI.1. pastaba. Kitos veiklos pajamos, Eur 

 

Kitos veiklos pajamos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Nuoma (reklaminių plotų, infrastruktūros, 
„Muzikuojančio kelto“) 55671 45066 

Keltų nuoma sunkiosios technikos perkėlimui 
SkGD terminalo krantinės statybai 71206 298469 

Pajamos iš NT pardavimo 39949 668794 

Pajamos iš atsargų pardavimo 0 514 

Autotraukinukų veiklos pajamos 0 7859 

Reiso į Juodkrantę ir Nidą pajamos 137529 124985 

Kitos veiklos pajamos 3648 3905 

Iš viso: 308003 1149592 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudarė: 

23 lentelė 
P(N)A-VII.1. pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, Eur 

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Banko palūkanos 218 1170 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 1272 2370 

Palūkanos iš vertybinių popierių 674 1910 

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 12473 0 

Iš viso: 14637 5450 
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III.15. Sąnaudos 
24 lentelė 

Personalo sąnaudos, Eur 
 

Personalo sąnaudos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 1178581 1175947 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos 378425 379007 

Premijos 33939 30964 

Socialinės ir kitos išmokos 75055 57250 

Iš viso: 1666000 1643168 

 
25 lentelė 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos, Eur 
 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis 
susijusios sąnaudos 

2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Finansinių ataskaitų audito 1448 1448 

ISO standartų diegimo ir audito 1450 927 

Iš viso: 2898 2375 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo savikainą sudarė: 

26 lentelė 
P(N)A-II. pastaba. Pardavimo savikaina, Eur 

 

Pardavimo savikaina 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Keltų kuras, tepalai 238722 365361 

Atsarginės dalys 37178 171749 

Įvairios atsargos keltams 39755 20281 

Darbo užmokestis 743472 764975 

Socialinio draudimo ir Garantinio fondo mokesčiai 231718 239693 

Remontas 62808 53150 

Nusidėvėjimas 1011322 991918 

Draudimas 64542 66493 

Spec. rūbai 12518 10274 

Kitos keltų sąnaudos 24950 22837 

Iš viso: 2466985 2706732 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė: 

27 lentelė 
P(N)A-IV.1. pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur 

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Žemės nuomos mokestis 25854 26122 

Nekilnojamojo turto mokestis 4173 4694 

Įvairios atsargos bendram ūkiui 11481 4021 
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Tarnybinio transporto kuro sąnaudos 9964 8698 

Reklamos sąnaudos 18569 11826 

Darbuotojų mokymų sąnaudos 11536 14254 

Apsaugos sąnaudos (fizinė, elektroninė) 99124 92998 

Teritorijos tvarkymo, ilgalaikio turto remonto 
išlaidos 10416 28647 

Komunalinės sąnaudos 3247 3533 

Ryšių išlaidos (Internetas, mobilusis, fiksuotas) 17247 17720 

Teisinės ir kt. konsultacinės sąnaudos 11173 46131 

Personalo išlaikymas (darbo užmokestis, 
socialinio draudimo ir Garantinio fondo 
mokesčiai) 547827 493489 

Kompiuterinės technikos priežiūros sąnaudos 32863 30290 

Elektros energijos sąnaudos 72238 80172 

Įvairios veiklos sąnaudos 6016 12480 

Valymo paslaugos 19207 16696 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 243224 250876 

Premijos 33939 30964 

Socialinės ir kitos išmokos 75055 57250 

Kitos sąnaudos 128642 70021 

Iš viso: 1381795 1300882 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos sąnaudas sudarė: 

28 lentelė 
P(N)A-VI.2. pastaba. Kitos veiklos sąnaudos, Eur 

 

Kitos veiklos sąnaudos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo ir (ar) 
pardavimo 78 340 

Nusidėvėjimas (išnuomoto ir kitai veiklai 
naudojamo ilgalaikio turto) 8129 8143 

Personalo išlaikymo sąnaudos (keltų nuomos) 8655 19078 

Kuro ir kt. eksploatacinės  sąnaudos (keltų 
nuomos) 5935 21177 

Reiso Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-
Klaipėda sąnaudos 128600 167486 

Iš viso: 151397 216224 

 
Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios automobilių stovėjimo aikštelės, kelto nuomos 
veikla taip pat sąnaudos, susijusios su Klaipėda-Juodkrantė-Nida maršrutu. 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė: 
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29 lentelė 
P(N)A-VII.2. pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, Eur 

 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Paskolos palūkanos 7080 625 

Valiutos pirkimo mokestis 0 10577 

Lizingo palūkanos 60217 84615 

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 513437 407 

Iš viso: 580734 96224 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 

30 lentelė 
P(N)A-XII. pastaba. Pelno mokestis, Eur 

 

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Ataskaitinių metų pelno mokestis 171160 189514 

Atidėtojo mokesčio sąnaudos (45494) 17097 

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno 

(nuostolių) ataskaitoje 125666 206611 

 
Pelnas apmokestinamas 15% pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei atliktais pelno mokesčio skaičiavimais pagal 
Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 
 
2015 m. ir 2014 m. Bendrovės pelno mokesčio sąnaudų ir rezultato iš Bendrovės apmokestinamų pajamų 
padaugintų iš pelno mokesčio tarifo suderinimas yra pateikiamas 31 lentelėje. 

31 lentelė 
Pelno mokestis, Eur 

 

 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Apskaitytas pelnas prieš apmokestinimą 288975 1348239 

Taikant Bendrovės 15% pelno mokesčio tarifą 43346 202236 

Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio 
koregavimas 0 0 

Pelno mokestį didinančios sąnaudos (neleidžiami 
atskaitymai) 187959 70639 

Pelno mokestį mažinančios sąnaudos (ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo ir paramos) (60145) (83361) 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos 171160 189514 
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32 lentelė 
Atidėtojo pelno mokesčio sudėtis, Eur 

 

 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Pagreitintas nusidėvėjimas mokesčių tikslais (45494) 17097 

Gautinų sumų laikinieji skirtumai mokesčių 
tikslais 0 0 

Kiti laikinieji skirtumai 0 0 

 (45494) 17097 

 
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė, įvertindama atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo 
komponentus, naudojo 15% pelno mokesčio tarifą. 
 
III.16. Dividendai 

33 lentelė 
Dividendai, Eur 

 

 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Paskelbti dividendai 485936 444035 

Akcijų skaičius 298030 298030 

Paskelbti dividendai vienai akcijai (išreikšti eurais) 1,63 1,49 

 
2015 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2014 m. pelno 
paskirstymą ir skyrė 485936 Eur dividendų akcininkams už 2014 metus. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. balanso ataskaitos straipsnio „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai“ eilutėje „Kitos motinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ apskaitytos likusios 
neišmokėtos paskelbtų dividendų sumos akcininkams, kurių nepavyko rasti nurodytais adresais. 2015 m. 
gruodžio 31 d. likusi neišmokėta ankstesnių finansinių metų dividendų suma – 1052 Eur (2014 m. – 837 
Eur). 
 

III.17. Sandoriai su susijusiais asmenimis 
 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus 
pavaduotojai, skyrių vadovai. 

34 lentelė 
Sandoriai su Įmonės vadovais, Eur 

 

Rodikliai 2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 
darbo santykiais: 

  

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

344908 342475 

536 
 

5165 
 37473 

 
40277 

 
74228 88040 

Vidutinis vadovų skaičius 23 28 
 



AKCINES BENDROVES,,SMILTYNES PERKELA" FINANSINES ATASKAITOS UZ 2015 M. GRUODZIO 31 D, PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

Nuo 2010 m. balandZio 1 d. vadovo, jo pavaduotojq ir vyr. buhalterio menesinds algos kintamoji dalis
priklauso nuo Siq veiklos rodikliq: pelno [prieS apmokestinim4) ir s4naudq tenkaniiq vienam reisui.

AB ,,Smiltynds perkela" valdybos sprendimu generaliniam direktoriui per 2015 m. ketvirt4 ketvirti
nustatyta 7000/o mdnesin6s algos pastoviosios dalies dydZio kintamoji dalis.

Bendrovds generalinio direktoriaus [sakymu ekonomikos ir finansq direktoriui, technikos ir saugios

laivybos direktoriui, infrastrukttiros prieZiuros ir pldtros direktoriui 2075 m, ketvirtE ketvirti nustatyta
1000/o mdnesinds algos pastoviosios dalies dydZio kintamoji dalis.

Atlyginimai vadovybei yra itraukti i bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsni ,,Personalo i5laikymo

s4naudos".

Bendrovds stebetojq tarybos (3 nariai) ir valdybos [3 nariai) nariams nebuvo priskaidiuota pinigq sumq,

nebuvo suteikta paskolq, nei5duota garantijq, neperleista turto.

III.1B. Euro ivedimas

Nuo 2015 m. sausio 1" d. lmonds finansiniq ataskaitq valiuta yra euras. Finansines ataskaitos sudaromos
sveiko euro tikslumu.

Litais i5reik5tus apskaitos duomenis perskaidiuojant i eurus, ataskaitinio laikotarpio finansin6s ir
investicinds veiklos s4naudomis pripaZinta 835 Eur, i5 jq B3  Eur s4naudq susidard del litais i5reik5tos
akcijq nominaliosios vertes perskaidiavimo i eurus ir apvalinimo.

lstatinio kapitalo struktira ir nominaliosios akcijq vertes pokytis:
3S lentele

Akciiq r[Sis Akcijq
skaiEius

Suma (Lt) Nominalioii verte
prieS apvalinimq

fEurl

Nominalioji verte
po apvalinimo

fEur)

Suma

IEur)

1,. Paprastosios akcijos
L.1. Valstybes akcijos
1.2. Privadiu asmenu akciios

298030
295030

3000

17881800
1.7701.800
180000

1.7,3772
1.7,3772
1.7,3772

1.7,38
17,38
1.7,38

5L79761.
51.27627
52140

I5 viso fltl 298030 17881800
I5 viso fEurl 51.78927 51.79767

Skirtumu suma fEurl 834

Euro ivedimo pasiruo5imui [mond 20L4 m. patyre ir pripaZino 7777 Eur veiklos sqnaudq. S4naudos
patirtos programinei irangai pritaikyti litais isreik5tiems apskaitos duomenims perskaidiuoti i eurus,

apskaitos duomenims eurais registruoti ir finansindms eurais sudaryti.
Taip pat buvo isigyti pinigq tikrinimo aparatai, kuriq it ikaina sudard 864 Eur.

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

EKONOMIKOS IR FINANSU DIREKTORIUS TOMAS MASYS

39
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 
 
Pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šiame pranešime 
AB „Smiltynės perkėla“ dar gali būti vadinama Įmone ar Bendrove. 
 
2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę 
 
Bendrovės pavadinimas:  Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ 
Teisinė forma:    Akcinė bendrovė 
Įstatinis kapitalas:   5751911 Eur 
Įregistravimo data ir vieta:  1991 m. gegužės 30 d., Klaipėdos m. savivaldybė 
Bendrovės kodas:   140285526 
Buveinės adresas:   Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda, Lietuva 
Bendrovės registras:   Valstybės įmonė „Registrų centras“ 
Telefono numeris:   +370 46 36 70 03 
Fakso numeris:   +370 46 38 18 42 
Elektroninio pašto adresas:  info@keltas.lt 
Interneto svetainės adresas:  www.keltas.lt 
 
3. Bendrovės veiklos ir paslaugos rinkos apibūdinimas 
 
Ūkio šaka – vidaus vandenų transportas. 
 
Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos 
valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os), kurios profesionaliam lygmenyje daugiau nevykdo niekas. 
Bendrovė iš šios veiklos uždirba daugiausia pajamų, kurios sudaro apie 93% visų pajamų. Vasaros sezono 
metu keleivių perkėlime savo paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali prilygti reguliariai dirbantiems 
keltams ir garantuoti keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo. Jų užimamos keleivių perkėlimo rinkos 
dalis sudaro apie 10%. Transporto priemonių perkėlimo rinkoje konkurencijos nėra. 
 
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 perkėlimas per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą maršrutu Klaipėda-
Juodkrantė-Nida ir atgal. Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 7% visų pajamų. 
 
Bendrovės misija – užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per 
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) taip pat, atsižvelgiant į klientų poreikius ir 
lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. 
 
Bendrovės vizija – moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma, laimingų ir įsitraukusių darbuotojų, socialiai 
atsakinga, „žalioji“ Įmonė, teikianti plataus spektro viešojo transporto paslaugas ir pasižyminti išskirtiniu, 
išmaniu klientų aptarnavimu. 
 
4. Bendrovės klientai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ klientai yra įvairaus pobūdžio sričių fiziniai ir juridiniai asmenys, nes per 
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą 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. 
 
 
 



AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. | 43 
 

 
 

5. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Įmonės laivyną sudarė 5 keltai ir 1 laivas-keltas: 

36 lentelė 
Bendrovės keltų parkas 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

Pavadinimas Šalis gamintoja Statybos metai 

Keltas „Kintai“ Rusija 1977 

Laivas-keltas „Smiltynė“ Olandija 1999 

Keltas „Neringa“ Bulgarija 2004 

Keltas „Baltija“ Bulgarija 2005 

Keltas „Nida“ Bulgarija 2006 

Keltas „Žalgiris“ Bulgarija 2009 

 
Šiuo metu Įmonė turi penki savaeigius keltus ir vieną greitaeigį laivą-keltą. Naujojoje perkėloje (Nemuno 
g. 8, Klaipėdoje) dirba 3 savaeigiai keltai: „Baltija“ (2005 m.), „Neringa“ (2004 m.) ir „Žalgiris“ (2009 m.). 
Vienas tokio tipo keltas vienu metu gali gabenti iki 33 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 priemonių srautams, garantuoti nenutrūkstamą kėlimą, būtini visi trys keltai. 
 
Senojoje perkėloje (Danės g. 1, Klaipėdoje) šiuo metu dirba trys keleiviniai keltai: „Kintai“ (1977 m.), 
„Smiltynė“ (1999 m.) ir „Nida“ (2006 m.). Šiais keltais vežami tik keleiviai. Keltas „Nida“ gali pilnai 
aptarnauti esamus keleivių srautus sezono metu (kelia iki 700 keleivių vienu metu).  
 
2014 m. Bendrovė įsigijo laivą-keltą „Smiltynė“. „Smiltynė“ – Olandijoje pagamintas „River Runner® 
150MkII x 5“. Laivo ilgis – 30,44 metrų, plotis - 7 metrai, aukštis – 6 metrai, svoris – 37 tonos, greitis - 25 
mazgai (~46,25 km/h). Laive yra 72 sėdimos vietos keleiviams ir iki 43 vietų dviračiams. Pagrindiniame 
laivo denyje įrengtas uždaras keleivių salonas su panoraminiais langais, taip pat atviras keleivių denis su 
apžvalgos aikštele. Laive veikia baras, WC. Už papildomą mokestį keleiviai gali naudotis audio gidu. Šiuo 
laivu vasaros sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) vykdomi reguliarūs reisai Klaipėda-Juodkrantė-Nida ir 
atgal. Ne sezono metu jis dirba Senojoje perkėloje ir kelia keleivius iš Klaipėdos į Smiltynę. 
 
Atnaujinus keltų bazę Bendrovė gali užtikrinti susisiekimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš) Kuršių 
neriją (-os) esant ekstremalioms oro sąlygoms (stiprus vėjas >20 m/sek., ledų sangrūdos). 
 
Bendrovėje nuolat yra atliekama keltų techninė apžiūra. Taip pat vykdomi einamieji remonto darbai, kas 5 
metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje. Atnaujintos visos gelbėjimo 
priemonės keltuose. 
 
Bendrovei taip pat priklauso keleivių terminalas Danės g. 1 ir administracinis pastatas Nemuno g. 8, 
Klaipėdoje. 
 
2011 m. viduryje Danės g. 1, Klaipėdoje pastatytas naujas pirsas. Senoji perkėla (Žvejų g. 16 (buv. 8), 
Klaipėdoje) buvo iškelta į naująją vietą. Čia įrengta laikina infrastruktūra keleivių aptarnavimui. 2013 m. 
viduryje šioje vietoje baigtas statyti naujas keleivių terminalas (vieno aukšto pastatas su keleivių laukimo 
sale, kavine bei atvira terasa ant stogo). 
Vykdant šio projekto statybos darbus taip pat buvo sutvarkyta apie 3000 m2 teritorijos: paklota nauja 
granitinė šaligatvių danga, įrengtas gatvės apšvietimas, praplėsta ir išasfaltuota aikštelė automobiliams 
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apsisukti, pastatyta informacinė švieslentė, įrengtos automatinės bilietų kasos ir nauja praėjimo kontrolės 
sistema, pastatyta moderni nuotekų siurblinė, pakloti vandens, lietaus nuotekų tinklai. 
 
Per 2015 m. perkelta 2194 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 1% (27 tūkst. vnt.) mažiau nei 2014 m., o 
transporto priemonių – 637 tūkst. vnt. arba 23 vnt. mažiau nei 2014 m. (37 lentelė). 
Per ataskaitinį laikotarpį perkelta 3,4 tūkst. vnt. daugiau lengvųjų automobilių, bet lygiai tiek pat mažiau 
sunkiojo transporto. 

37 lentelė 
Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius 2014-2015 m. (vnt.) 

 

Transporto priemonės tipas 2014 m. 2015 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 6555 7466 911 14% 

Lengvasis automobilis 561922 565356 3434 1% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 27556 26760 -796 -3% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 18082 15472 -2610 -14% 

Mikroautobusas 3340 3208 -132 -4% 

Autobusas 8464 7692 -772 -9% 

Kitos transporto priemonės 11198 11140 -58 -1% 

Iš viso: 637117 637094 -23 0% 

Dviratininkas 251132 251815 683 0% 

Keleivis 1970255 1942607 -27648 -1% 

Iš viso: 2221387 2194422 -26965 -1% 

 
Maršrutu Klaipėda-Juodkrantė-Nida ir atgal perkelta 14,1 tūkst. keleivių (2014 m. – 15,7 tūkst.). 
 
Pagal 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 
įstatymą Nr. VIII-2032 (nauja įstatymo redakcija nuo 2014 m. lapkričio 1 d.) Bendrovė vykdo 
neatlygintiną perkėlimą įstaigoms, organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, 
Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame įstatyme. 
Lėšas už neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų 
uostą Bendrovei kompensuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 
 
Per 2015 m. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 244 tūkst. transporto priemonių arba 9% (19 
tūkst. vnt.) daugiau nei 2014 m. Keleiviams suteiktų neatlygintino perkėlimo lengvatų skaičius išliko 
panašus kaip ir 2014 m., t.y 218 tūkst. (38 lentelė). 

38 lentelė 
Neatlygintino perkėlimo lengvata 2014-2015 m. (vnt.) 

 

Transporto priemonės tipas 2014 m. 2015 m. Pokytis, vnt. Pokytis 

Motociklas, mopedas 368 362 -6 -2% 

Lengvasis automobilis 198604 216802 18198 9% 

Krovininis automobilis (bendra masė <3,5 t) 9954 9968 14 0% 

Krovininis automobilis (bendra masė >3,5 t) 8958 9978 1020 11% 

Mikroautobusas 1450 1496 46 3% 

Autobusas 2300 2094 -206 -9% 

Kitos transporto priemonės 3310 3652 342 10% 

Iš viso: 224944 244352 19408 9% 
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Dviratininkas 19394 23156 3762 19% 

Keleivis 198140 194568 -3572 -2% 

Iš viso: 217534 217724 190 0% 

 
6. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Įmonė susiduria, apibūdinimas 
 
Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės veikla: 
 
Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai. 
 
Keleivių ir transporto priemonių pervežimas per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą – pagrindinė AB 
„Smiltynės perkėla“ veikla. Paslauga teikiama monopolinėje rinkoje, todėl kol kas konkurentų įtakos nėra. 
Dėl šios priežasties perkėlimo keltais paslauga uždirba bendrovei didžiausią dalį pajamų, nes šiai 
paslaugai nereikia konkuruoti atitinkamų paslaugų rinkoje. Tik vasaros sezono metu keleivių perkėlimo 
paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti keleiviams 
saugaus ir savalaikio persikėlimo. Jų užimamos keleivių perkėlimo rinkos dalis sudaro apie 10%. 
Transporto priemonių perkėlimo rinkoje konkurencijos nėra. 
 
Ekonominiai rizikos veiksniai. 
 
Bendrovės pajamos tiesiogiai priklauso nuo perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičiaus. 
Bendrovės pajamoms įtakos turi bendra ekonominė šalies situacija – didėjančios gyventojų pajamos, 
turizmo plėtra Kuršių nerijoje turi teigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams. Teigiamos įtakos 
Bendrovės veiklos rezultatams taip pat turi vykdomi tiek valstybiniai strateginiai (elektros jungčių, SkGD 
krantinės statybos), tiek vietinės reikšmės projektai (kelių tvarkymas Neringoje, Jūrų muziejaus 
rekonstrukcija ir kt.), tai leidžia Bendrovei uždirbti papildomų pajamų. 
Prie neigiamų ekonominių veiksnių galima priskirti paklausos sezoniškumą (perkėlimo apimčių 
sumažėjimas žiemos sezono metu (spalio-balandžio mėn.)), medžiagų ir energetinių resursų kainų augimą 
pasaulinėje rinkoje. Bendrovės vidutinės materialinės sąnaudos sudaro apie 1 mln. Eur per metus, tai 
joms padidėjus/sumažėjus 1%, bendrovės pelnas sumažėtų/padidėtų apie 10 tūkst. Eur. 
 
Apsirūpinimo galimybės – žaliavomis, komplektavimo dalimis, darbo jėga bei finansiniais ištekliais – nėra 
apribotos. Žaliavos bei paslaugos perkamos iš įvairių tiekėjų, todėl Bendrovė nėra priklausoma nuo 
konkrečių tiekėjų. Tiekėjai parenkami skelbiant viešuosius konkursus, tai leidžia taupiai naudoti 
finansinius resursus žaliavų ir paslaugų pirkimui. 
 
Politiniai rizikos veiksniai. 
 
Įmonės veiklai įtakos turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, nenusistovėjusi mokesčių 
sistema, politinės aplinkos kitimai neišvengiamai įtakojantys Įmonės veiklą bei jos rezultatus, o mažas 
stabilumas neleidžia tiksliai prognozuoti galimų Įmonės veiklos pokyčių. Bendrovės veiklai didėlę įtaką 
daro valstybės politikos pokyčiai šiose srityse: 
� Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimai dėl akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės teise 

priklauso akcijų, pelno dalies įmokų į valstybės biudžetą; 
� valstybės mokesčių (pelno, pridėtinės vertės, socialinio draudimo ir kt.) politikos keitimas; 
� galimi sprendimai dėl Bendrovės privatizavimo ar tilto statybos per Kuršių marias; 
� taip pat sprendimas Bendrovę įtraukti į naujai kuriamą transporto holdingą. 
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Teisiniai rizikos veiksniai. 
 
Bendrovės veikla aiškiai reglamentuota įstatymais ir kitais teisės aktais. Bendrovės vykdomai veiklai 
teisiniai veiksniai turi labai didelę įtaką, kadangi jie reglamentuoja bendrovę ir kaip subjektą, ir jos darbo 
santykius, mokamus mokesčius ir kt. Politiniai veiksniai nubrėžia Įmonės veiklos reguliavimo ribas ir 
pagrindžia teisinius pamatus, todėl teisinio reguliavimo pokyčiai daro didelę įtaką AB „Smiltynės perkėla“ 
veiklai. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 str. 1 dalimi, kainų 
reguliavimo funkciją keleivių ir transporto priemonių keltais perkėlimo rinkoje atlieka Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija, parengusi naujos redakcijos didžiausio tarifo derinimo metodiką. Pagal 
2012 m. gegužės mėn. 14 d. komisijos nutarimu Nr. O3-106 patvirtintą didžiausio tarifo derinimo 
metodiką, tarifų dydis priklauso nuo faktinių ataskaitinio laikotarpio investicijų ir sąnaudų. Bendrovės 
pelnas ribojamas VKEKK kasmet nustatoma vidutine svertine kapitalo kaina (angl. WACC). 
 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovė taikė sumažintus (vidutiniškai 5%) keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo keltais tarifus. 
 
Neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą reglamentuoja 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos 
Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas Nr. VIII-2032 (nauja įstatymo 
redakcija nuo 2014 m. lapkričio 1 d.) Vadovaujantis šiuo įstatymu iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros 
ir plėtros programos fondo) kompensuojamos negautos pajamos. Šios kompensacijos sudaro apie 30% 
Bendrovės veiklos pajamų. 
 
Bendrovės vykdomus pirkimus reglamentuoja 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymas Nr. X-471. Kartais dėl užsitęsiančių teisminių ginčų negalima laiku įgyvendinti ir 
pradėti eksploatuoti svarbių investicinių projektų. 
Netobula viešųjų pirkimų reguliavimo tvarka lemia užsitęsusį projektų įgyvendinimo laikotarpį dėl ne 
visada pagrįstų skundų nagrinėjimo. 
 
Palūkanų normos rizikos veiksniai. 
 
Įmonės pinigų srautai iš finansinės veiklos yra priklausomi nuo rinkos palūkanų normų (EURIBOR) 
pokyčių dėl to ji susiduria su palūkanų normos rizika. Įmonės skoloms taikomos kintamos palūkanos, 
susijusios su EURIBOR ir svyruojančios nuo EURIBOR+0,99% iki EURIBOR+2,45%. 
 
Jei Bendrovės skoloms su kintama palūkanų norma taikoma vidutinė metinė palūkanų norma padidėtų 
(arba sumažėtų) 1 procentu, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų palūkanų sąnaudos ir 
metų pelnas būtų sumažėję (arba padidėję) apytikriai 39 tūkst. Eur (2014 m. – 41 tūkst. Eur). 
 
Įmonė išperkamosios nuomos būdu ir yra įsigijusi tris krovininius-keleivinius keltus, o su paimta ilgalaike 
paskolą vieną keleivinį laivą-keltą. Bendra Bendrovės turimų paskolų (įsipareigojimai iš viso) suma 2015 
m. gruodžio 31 d. siekė 2828 tūkst. Eur (39 lentelė). 
 
Bendrovė yra įkeitusi 2014 m. įsigytą keleivinį laivą-keltą „Smiltynė“, kurio įsigijimo vertė 1650 tūkst. Eur. 
Gauta paskolos suma 800 tūkst. Eur. Paskolos terminas 36 mėn., palūkanų norma – fiksuota 1,57%. 
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39 lentelė 
AB „Smiltynės perkėla“ įsipareigojimai finansinėms institucijoms (Eur) 

 

Skolinanti institucija Nuoroda 
Paskolos 

suma 
Likutis 

2015-12-31 
Likutis 

2014-12-31 

UAB „Danske lizingas“ a) 3305264 337193 490463 

UAB „Danske lizingas“ b) 4090884 1076343 1352329 

UAB „Danske lizingas“ c) 4879000 1116854 1465871 

Danske Bank A/S d) 800000 297143 571429 

Iš viso įsipareigojimų:  2827533 3880091 

Minus trumpalaikė dalis  1029701 1052558 

Iš viso įsipareigojimų ilgalaikė dalis:  1797832 2827533 

 
a) Lizingo sutartis keltui „Neringa“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta iki 2018 m. 
birželio 30 d; 
 
b) Lizingo sutartis keltui „Baltija“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta iki 2019 m. 
rugsėjo 30 d; 
 
c) Lizingo sutartis keltui „Žalgiris“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta iki 2019 m. 
birželio 20 d; 

 
d) Paskolos sutartis laivui-keltui „Smiltynė“ įsigyti. Vertė dengiama kas mėnesį ir turi būti išmokėta iki 
2017 m. sausio 20 d. 
 
Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos yra nepriklausomi nuo palūkanų normų 
pasikeitimų rinkoje. 
 
Bendrovės investicijos laikomos iki išpirkimo yra su fiksuota palūkanų norma. 
 
Technologiniai rizikos veiksniai. 
 
Įmonės turima techninė bazė lemia, kaip Bendrovė sugebės greitai ir efektyviai patenkinti klientų 
poreikius, kartu generuoti papildomas pajamas. 
 
Siekiant valdyti šią rizikos rūšį, Įmonės laivynas nuolat atnaujinamas, keltams nuolat atliekamas techninės 
būklės patikrinimas. Įmonės keltų techninę būklę prižiūri įgaliotos valstybinės laivų techninės būklės 
priežiūros institucijos, kurios patvirtina, kad keltai atitinka laivų techninės būklės standartus ir gali būti 
eksploatuojami. Taip pat vykdomi einamieji remonto darbai, o kas 5 metus atliekami dokiniai remonto 
darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje. 
 
Bendrovės turimas darbuotojų bei laivų potencialas šiuo metu leidžia sėkmingai dirbti šioje rinkoje, 
tačiau, norint išlaikyti savo paslaugų konkurencingumą ir ateityje, būtina skirti dėmesį laivyno 
atnaujinimui. Tai siekiama įgyvendinti parduodant senus keltus, reikalaujančius didelių eksploatacijos 
išlaidų, ir įsigyjant naujesnius. 
 
Bendrovėje taip pat atnaujinta kasų darbo vietų ir važiavimo kontrolės informacinė sistema. Šios 
priemonės leido gerokai sumažinti piktnaudžiaujančių neatlygintino perkėlimo lengvata skaičių. 
 
Klientų patogumui perkėlose įrengtos šešios savitarnos kasos. 
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Aplinkosauginiai rizikos veiksniai. 
 
Bendrovė pagal savo veiklos pobūdį teršalų į gamtą neišleidžia. Bendrovės veiklos sustabdymo dėl 
neigiamos įtakos aplinkai tikimybės nėra. 
 
Savo veikloje AB „Smiltynės perkėla“ naudoja tik pažangias priemones, atitinkančias visus ekologinius 
standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Bendrovė ypatingą dėmesį skiria energijos ir 
pavojingų medžiagų panaudojimui, atliekų vadybai, darbo ir produktų reikalavimams, duomenų ir 
informacijos apie organizacijos poveikį aplinkai teikimui. 
 
Pagrindinis ekologinis rizikos faktorius yra susijęs su bendrovės keltų eksploatacija – yra tikimybė, kad 
neigiama įtaka aplinkai gali būti padaryta kelto avarijos atveju. Tačiau bendrovės keltai yra apdrausti 
avarijų ir jų pasekmių atžvilgiu, todėl šiais atvejais žalą aplinkai atlygintų ir baudas sumokėtų draudimo 
kompanija, o bendrovės finansinei būklei avarija ir jos pasekmės įtakos neturėtų. 
 
Personalo valdymo rizikos veiksniai. 
 
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). 
 
Bendrovės veiklą labai sąlygoja sezonai. Vasaros sezono metu sudaromos laikinos darbo sutartys su 
papildomai reikalingais klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojais (kasininkais). 
 
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. 
 
Bendrovėje yra galiojanti kolektyvinė sutartis sudaryta tarp AB „Smiltynės perkėla“, kaip darbdavio, ir AB 
„Smiltynės perkėla“ darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo Bendrovės profesinės sąjungos. Bendrovės 
Kolektyvinėje darbo sutartyje numatyta nemažai papildomų socialinių garantijų. 
 
Akcines bendrovės „Smiltynės perkėla“ vadovybė yra numačiusi darbuotojų skatinimo ir motyvavimo 
sistemą, kuri yra Bendrovėje galiojančios kolektyvinės sutarties sudedamoji dalis. Pagal galiojančią 
motyvavimo ir rėmimo tvarką paskatinimai skiriami už pasiekimus ir nuopelnus darbe, už labai gerą 
darbų kokybę ir kt. Parengta darbuotojų veiklos vertinimo sistema. 
 
Taip pat prioritetiniu tikslu Bendrovės vadovybė laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga. Akcinės bendrovės 
„Smiltynės perkėla“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės 
darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika 
ir tikslai yra reguliariai peržiūrimi, analizuojami bei atnaujinami, kad nuolat išliktų aktualūs ir tinkami. 
 
Kredito rizika. 
 
Bendrovė siekdama valdyti šią riziką, sudaro keleivių ir transporto priemonių perkėlimo sutartis su 
įmonėmis ir įstaigomis, kuriose reikalauja, kad už paslaugas būtų sumokama iš anksto, dėl to Įmonė 
balanso sudarymo dienai neturėjo pradelstų įsiskolinimų už perkėlimo paslaugas. 
 
Bendrovė siekia nuolat užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos patikimiems klientams. 
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Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno 
finansinio turto vieneto apskaitinė vertė todėl Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš 
pirkėjų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius bei pinigų ir iki išpirkimo 
laikomų investicijų sumai finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. 
 
Likvidumo rizika. 
 
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba 
užsitikrinti finansavimą atitinkamų kredito instrumentų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose 
planuose numatytus įsipareigojimus. 
 
Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš 
viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso - atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų 
ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2015 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1,38 ir 1,34 – atitinkamai 1,45 
ir 1,40 2014 m. gruodžio 31 d). 
 
Bendrovės tikslas palaikyti santykį tarp tęstinio finansavimo ir lankstumo. Bendrovės veikla generuoja 
pakankamą grynųjų pinigų sumą, todėl pagrindinė vadovybės atsakomybė yra prižiūrėti, kad Bendrovės 
likvidumo rodiklis būtų artimas arba aukštesnis nei 1. 2015 m. ir 2014 m. Bendrovės likvidumas yra 
aukštas, o pinigines lėšas kaupia numatytiems strateginiams tikslams įvykdyti. 
 
40 lentelė apibendrina finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. 

 
40 lentelė 

Įmonės įsipareigojimų būklė, Eur 
 

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:       

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 1052558 2827533 0 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 1029701 1797832 0 

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 

įsipareigojimai 

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

 

778272 

778272 

 

 

 274286 

251429 

 

 

0 

0 

 

 

2530390 

1752118 

 

 

297143 

45714 

 

 

0 

 0  

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

2. Kredito įstaigoms 

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 

3. Kitos finansinės skolos 

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 

Kitos skolos      

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 346419 10815 550898 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 365524 161241 474790 

Iš viso:    

    a) 2014 m. gruodžio 31 d. 1398977 2838348 550898 

    b) 2015 m. gruodžio 31 d. 1395225 1959073 474790 
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Kapitalo valdymas. 
 
Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus. 
Kapitalas apima nuosavą kapitalą, priskirtiną akcininkams. 
 
Bendrovė koreguoja ir valdo kapitalo struktūrą, atsižvelgiant į ekonominės padėties pasikeitimus ir pagal 
jos veiklos rizikos pobūdį. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali pakeisti 
dividendų išmokėjimą akcininkams, išmokėti kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų emisiją. 
 
Bendrovė privalo palaikyti ne mažesnį nei 50%  savo nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykį, kaip to 
reikalauja LR akcinių bendrovių įstatymas. 
 
Bendrovės veikla finansuojama naudojant akcininkų kapitalą, paskolas ir finansinę nuomą. 
 
7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 
 
Pajamos 
 
AB „Smiltynės perkėla“ iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais paslaugos gauna daugiau nei 
90% visų Bendrovės pajamų (2015 m. – 95,5%, 2014 m. – 96,0% (nevertinant ilgalaikio materialaus turto 
pardavimo ir keltų nuomos sunkiosios technikos perkėlimui SkGD terminalo krantinės statybai pajamų)). 

 
41 lentelė 

Bendrovės pardavimo pajamų struktūra 2014–2015 m. 
 

Pajamų grupės 
2014 m. 2015 m. Pokytis, 

tūkst. Eur 
Pokytis, 

% tūkst. Eur % tūkst. Eur % 

Keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo pajamos 4513 96,0 4547 95,6 34 0,8 

Kitos veiklos pajamos* 182 3,9 197 4,1 15 8,2 

Finansinės, investicinės veiklos 
pajamos 6 0,1 15 0,3 9 150 

Iš viso: 4701 100,0 4759 100,0 58 1,2 
* Nevertinant ilgalaikio materialaus turto pardavimo ir keltų nuomos sunkiosios technikos perkėlimui SkGD terminalo krantinės  

   statybai pajamų. 

 
2015 m. Bendrovė uždirbo 4870 tūkst. Eur, gauta 798 tūkst. Eur (14%) mažiau nei 2014 m. Pajamų 
mažėjimą lėmė kitos veiklos pajamų (842 tūkst. Eur) sumažėjimas. 2014 m. buvo gauta papildomų pajamų 
iš Bendrovės nenaudojamų keleivių paviljonų Žvejų g. 16 ir Smiltynės g. 32 Klaipėdoje paradavimo ir keltų 
nuomos SkGD krantinės statybai. Šios pajamos 2014 m. sudarė 967 tūkst. Eur (2015 m. – 111 tūkst. Eur). 
2015 m. uždirbta 10% (13 tūkst. Eur) daugiau pajamų iš maršruto Klaipėda-Juodkrantė-Nida. 
 
Per 2015 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už neatlygintiną 
perkėlimą kompensavimui, panaudota 25% (336 tūkst. Eur) daugiau nei 2014 m. Augimą lėmė išaugę 
neatlygintino perkėlimo srautai ir sunkiojo transporto perkėlimo kainos padidėjimas. 
 
Kitos veiklos pajamas sudaro Bendrovės nekilnojamojo turto, infrastruktūros, keltų nuomos, automobilių 
stovėjimo aikštelės eksploatavimo taip pat pajamos, susijusios su vykdomu maršrutu Klaipėda-
Juodkrantė-Nida. 
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1 pav. Pardavimo pajamos ir perkėlimų apimtys 

 
Sąnaudos 
 
Per 2015 m. Bendrovė patyrė 4581 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 261 tūkst. Eur (6%) daugiau nei 2014 m. (2 
pav.). Iš jų: pardavimo savikaina sumažėjo 240 tūkst. Eur (9%), veiklos sąnaudos padidėjo – 81 tūkst. Eur 
(6%), finansinės veiklos sąnaudos padidėjo 485 tūkst. Eur (6 kartus) ir kitos veiklos sąnaudos sumažėjo 
65 tūkst. Eur (30%). 
 

 
2 pav. Bendrovės sąnaudos 

 
Veiklos sąnaudos didėjo dėl darbuotojų darbo užmokesčio augimo, biuro išlaikymo sąnaudų augimo ir 
suteiktos paramos. 
Finansinės veiklos sąnaudos padidėjo dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ suteiktos paskolos ir sukauptų 
palūkanų perkėlimo į abejotinas skolas. 
Detalios sąnaudos ir jų pokytis lyginant su 2014 m. pateiktos formoje FP-2 „Bendrovės 2015 m. 12 mėn. 
sąnaudos“, 75-76 psl.). 
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Pelnas 
 
2015 m. grynasis pelnas – 163 tūkst. Eur, lyginant su 2014 m. grynuoju pelnu (1142 tūkst. Eur), sumažėjo 
86% arba 978 tūkst. Eur. 
2015 m. grynojo pelno rodiklio sumažėjimui įtakos turėjo 798 tūkst. Eur sumažėjusios pajamos ir 261 
tūkst. Eur padidėjusios sąnaudos (priežastys pateiktos aukščiau). 
2015 m. pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 2026 tūkst. Eur, lyginant 
su 2014 m. (1801 tūkst. Eur), padidėjo 12%. Bendrovės kapitalo grąža 2015 m. sudarė 3,6% (2014 m. – 
25,3%), turto grąža – 1,6% (2014 m. – 9,7%). 
 

 
3 pav. Paradavimo pajamos ir grynasis pelnas 

 
Investicijos 
 
Bendrovės ilgalaikis turtas 2015 m. sumažėjo iki 8517 tūkst. Eur (2014 m. – 9698 tūkst. Eur). Tokį 
sumažėjimą lėmė tai, kad turto nusidėvėjimas (nusidėvėjimo sąnaudos 1313 tūkst. Eur) buvo didesnis 
negu investicijos (131 tūkst. Eur) į jį. 
 
Per 2015 m. Bendrovė į ilgalaikį turtą investavo 131 tūkst. Eur (42 lentelė). 

42 lentelė 
Investicijos į ilgalaikį turtą 2014-2015 m. (tūkst. Eur) 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 2014 m. 2015 m. 
1. Nematerialusis turtas 0 38 
2. Pastatai, statiniai 0 21 
3. Mašinos ir įrengimai 5940 0 
4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai 210 72 

Iš viso: 6150 131 
 
Per 2015 m. Bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto už 131 tūkst. Eur, iš jų: 
- personalo valdymo ir darbo užmokesčio programa – 16 tūkst. Eur; 
- bilietų pardavimo internetu programa – 23 tūkst. Eur; 
- 21 tūkst. Eur išlaidos susijusios su Bendrovės teritorijos perplanavimu ir remontu taip pat keleivių 

terminalo ir administracinio pastato statyba adresu Nemuno g. 8 Klaipėdoje; 
- savitarnos kasos aparatas – 43 tūkst. Eur; 
- kitas įvairus turtas – 29 tūkst. Eur (detalus šio turto sąrašas pateiktas „Bendrovės 2015 m. 12 mėn. turto 

įsigijimo ir skolinimosi ataskaitoje“, 83 psl.). 
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Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 
43 lentelė 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2013-2015 m. 
 

Veiklos rodikliai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Perkelta keleivių tūkst. vnt. 
Perkelta transporto priemonių, tūkst. vnt. 
Investicijos, tūkst. Eur 

2091 
651 

1202 

2221 
637 

1781 

2194 
637 
131 

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur    

Pajamos 
Bendrasis pelnas 
Veiklos pelnas 
EBITDA 
EBIT 
Pelnas prieš apmokestinimą 
Grynasis pelnas 
 
Ilgalaikis turtas 
Trumpalaikis turtas 
Iš viso turto 
Nuosavas kapitalas 

4567 
1907 
918 

2037 
923 
907 
768 

 
9208 
1857 

11065 
6244 

5668 
1807 
506 

1801 
511 

1348 
1142 

 
9699 
2032 

11730 
6942 

4870 
2080 
698 

2026 
713 
289 
163 

 
8517 
1933 

10449 
6620 

Pelningumas    

Kapitalo grąža (ROE) 
Turto grąža (ROA) 
Bendrojo pelno marža 
Veiklos pelno marža 
EBITDA marža 
EBIT marža 
Grynojo pelno marža 

12,3% 
6,9% 

42,8% 
20,6% 
46,7% 
20,7% 
17,2% 

16,4% 
9,7% 

40,0% 
11,2% 
39,9% 
11,3% 
25,3% 

2.5% 
1,6% 

45,7% 
15,4% 
44,6% 
15,7% 
3,6% 

Apyvartumas    

Gautinos sumos, dienos 
Mokėtinos sumos, dienos 

1 
3 

- 
1 

25 
0 

Finansų struktūra    

Bendras skolos rodiklis 
Kapitalo ir turto santykis 
Bendrasis likvidumo koeficientas 

43,6% 
56,4% 

1,7 

40,8% 
59,2% 

1,5 

36,6% 
63,4% 

1,4 

Rinkos vertės rodikliai    

Akcijos buhalterinė vertė, Eur 
Pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai 
santykis (P/E), kartai 

20,95 
2,58 

 
7 

23,29 
3,83 

 
5 

20,00 
0,49 

 
35 

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 
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Bendras skolos rodiklis = Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Visas turtas 

Sverto koeficientas = Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai / Savininkų nuosavybė 

 
8. Su  aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija 
 
Bendrovės keltai yra valdomi pagal aukščiausius aplinkosaugos standartus. Per 2015 m. Bendrovės 
keltuose neįvyko jokie taršos atvejai. Be to, Bendrovės keltai yra apdrausti avarijų ir jų pasekmių atžvilgiu, 
todėl šiais atvejais žalą aplinkai atlygintų ir baudas sumokėtų draudimo kompanija. 
 
2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 85 darbuotojai (2014 m. – 88). 
2014 m. laivyno padalinio darbuotojai sudarė 56% (2014 m. – 55%) visų Bendrovės darbuotojų. 
Bendrovėje dirbo 72% vyrų ir 28% moterų. Vidutinis bendrovės darbuotojų amžius – 46,5-eri metai 
(2014 m. – 46,4-eri metai). 
Bendrovės veiklą labai sąlygoja sezonai. Vasaros sezono metu sudaromos laikinos darbo sutartys su 
papildomai reikalingais klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojais (kasininkais). 
Bendrovė nuolat instruktuoja ir moko visus savo darbuotojus saugių darbo metodų. Darbuotojai, 
dirbantys keltuose, mokomi licencijuotose mokymo įstaigose, kas 5-eri metai personalas peratestuojamas. 
Taip pat periodiškai vykdomi mokymai ir pratybos, kurių metu ugdomi praktiniai darbuotojų įgūdžiai 
avarijų likvidavimo tema. 
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų profesionalumui, nes visos Bendrovės teritorijos, o ypatingai patys 
keltai, yra padidinto pavojingumo zona, dėl to keltų įguloms keliami ypatingai griežti reikalavimai, 
atliekant savo pareigas darbe. Bendrovės vykdoma kadrų politika orientuota į kvalifikuoto personalo, 
ypatingai laivyno darbuotojų, pasirengimą. Laivyno padalinyje teisę dirbti turi tik specialistai, turintys 
atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą ar diplomą. Naujo, kvalifikuoto personalo rengimas Klaipėdoje 
padeda Bendrovei lengviau apsirūpinti aukštos kvalifikacijos specialistais. Administracijos darbuotojai 
nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei kursuose. 
Taip pat prioritetiniu tikslu Bendrovės vadovybė laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata. AB 
„Smiltynės perkėla“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės 
darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika 
ir tikslai yra reguliariai peržiūrimi, analizuojami bei atnaujinami, kad nuolat išliktų aktualūs ir tinkami. 
2015 m. Bendrovėje neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo darbe. 
 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2012 m. įdiegtais kokybės vadybos ISO 9001, darbuotojų saugos ir 
sveikatos OHSAS 18001 ir aplinkosaugos apsaugos ISO 14001 sistemų standartais. 
 
2015 m. rugsėjo mėn. Bendrovėje vyko vadybos sistemų (ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 
18001:2007) persertifikavimo auditas. Audito grupės išvadose nustatyta, kad Bendrovės vadybos sistema 
atitinka standartų reikalavimus, organizacijos procedūras. Audito sprendimas – sertifikatus pratęsti iki 
2018 m. rugsėjo 21 d. 
 
2015 m. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 1213 tūkst. Eur (2014 m. – 1200 tūkst. Eur). 2015 ir 
2014 m. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes pateiktas 44 lentelėje. 

44 lentelė 
Žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2014–2015 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai 2014 m. 2015 m. 

Darbuotojų skaičius: 
Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija  
Laivynas 

88 
5 

35 
48 

85 
5 

32 
48 
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Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Eur: 
Vadovaujantis personalas 
Laivyną aptarnaujantis personalas ir administracija 
Laivynas 

 
2293 
910 

1132 

 
2354 
1094 
1107 

Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes, Eur: 
Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai) 
Vadovaujantys darbuotojai* 

Specialistai 
Keltų įgulos nariai 
Kasininkės 
Kvalifikuotas darbininkas 

 
2293 
1525 
1098 
912 
602 
774 

 
2354 
1504 
1069 
903 
623 
866 

*Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai. 

 
Darbuotojams mokamas darbo užmokestis susideda iš: gaunamo fiksuoto atlyginimo už atliktą sutartą 
darbą – mėnesinės algos ir ketvirtinio priedo mokamo pagal kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo 
nuostatuose numatytą tvarką. Bendra ketvirtinių priedų suma negali viršyti 100% fiksuoto mėnesinio 
atlyginimo dalies. Taip pat darbuotojams gali būti mokamos metinės ar vienkartinės premijos siekiant 
paskatinti. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybei priskiriami: generalinis direktorius, jo pavaduotojai, skyrių 
vadovai.  
Bendrovės generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1318. Pagal šį 
nutarimą generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios dalies ir 
kintamosios dalies. Nuo 2010 m. balandžio 1 d. mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių Įmonės 
veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui. 
2015 m. generalinio direktoriaus pastovios dalies koeficientas buvo lygus 4,90 minimalios mėnesinės 
algos (maksimalus galimas – 4,90), jo pavaduotojų – 4,41 (maksimalus galimas – 4,41). 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui per 2015 m. buvo nustatyta 100% 
mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. Tokio pat dydžio kintamosios dalys, 
generalinio direktoriaus įsakymu, buvo nustatytos ir jo pavaduotojams. 
 
Bendrovėje įdiegta darbuotojų veiklos vertinimo ir premijavimo tvarka. Darbuotojų veiklos vertinimas yra 
vienas svarbiausių valdymo ir efektyvaus vadovavimo būdų, padedantis siekti organizacijos tikslų ir kurti 
pozityvius santykius tarp vadovų ir jų pavaldinių, leidžiantis planuoti darbuotojų karjerą, didinti jų 
motyvaciją. Metinis pokalbis Bendrovėje yra darbuotojų veiklos valdymo priemonė, užtikrinanti, kad 
darbuotojų asmeniniai tikslai būtų keliami atsižvelgiant į Bendrovės tikslus. Metinis pokalbis padeda 
įvertinti darbuotojo išsikeltų tikslų pasiekimą ir nustatyti naujus, formuoja grįžtamojo ryšio kultūrą tarp 
vadovo ir pavaldinio. Pokalbio metu aptariamos ir darbuotojų kompetencijos kėlimo, mokymosi ir 
karjeros galimybės. 
 
Bendrovėje 2015 m. galiojo 2012 m. balandžio 1 d. 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. 
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9. Bendrovės vykdomos socialinės iniciatyvos ir politika 
 
2015 m. Bendrovė iš viso paramai skyrė 17 tūkst. Eur (2014 m. – 1,4 tūkst. Eur). Parama buvo skirta 
Klaipėdos krepšinio klubui „Neptūnas“, Klaipėdos miesto vaikų ligoninei, irklavimo klubui ir džiazo 
festivalio organizavimui Klaipėdoje. 
 
Taip pat Bendrovė teikia didelę reikšmę saugai darbe. Modernizuojamos darbo vietos, papildomai lėšų 
skiriama asmeninėms apsaugos priemonėms, kurios numatytos Kolektyvinėje sutartyje. Organizuojami 
saugos darbe mokymai, vykdoma nelaimingų atsitikimų prevencija ir atliekamų darbų kontrolė. Bendrovė 
siekia sukurti saugią ir sveiką darbo aplinką. 
 
Visi Bendrovės darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ir papildomu sveikatos draudimu. 
 
10. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę 
 
Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra audituoti ir apskaityti pagal verslo 
apskaitos standartus. 
Bendrovės auditorius – UAB „Jungtinė auditorių kontora“. 
 
11. Bendrovės valdymas 
 
Akcininkai ir akcijos 
 
Bendrovės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 37 akcininkai. Bendrovės akcijos yra vienos klasės 
paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. 
 
Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias turtines teises: 
1.  gauti Bendrovės pelno dalį (dividendus); 
2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant išmokėti Bendrovės lėšas 

akcininkams; 
3.  gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 
4. nemokamai gauti akcijų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (išskyrus 

galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytas išimtis); 
5.  pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai 

visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė ¾ visų 
visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų 
akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti 
Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos 
konvertuojamų obligacijų; 

6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi 
teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti 
paskolos davėjo gyvenamojo ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, 
galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama 
susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 

7.  kitas įstatymuose nustatytas turtines teises. 
 
Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias neturtines teises: 
1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal turimų akcijų suteikiamas teises 

(išskyrus įstatymų nustatytas išimtis); 
2.  gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę; 
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3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir 
valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatymuose, nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais; 

4. teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų 
numatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją; 

5.  kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Įmonės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2014 m. – 298030 vnt.) paprastųjų 
akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
 
2015 m. ir 2014 m. Įmonė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 
2015 m. balandžio 30 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo padidintas nuo 5178927 Eur iki 5751911 Eur 
papildomai išleidžiant 32920 vnt. akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 17,38 Eur. Įstatinis 
kapitalas buvo didinamas iš įmonės lėšų (pelno). 
Taip pat įstatinis kapitalas 834 Eur padidėjo dėl nominalios akcijų vertės perskaičiavimo iš litų į eurus. 
 
Su naujų akcijų emisijos išleidimu Bendrovė patyrė 624 Eur išlaidų susijusių su įstatų pakeitimu, jų 
įregistravimu ir vertybinių popierių apjungimu su esama akcijų emisija. 
 
Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi. 
 
Dividendų politika 
 
Vadovaujantis 1997 m. sausio 14 d. (nauja nutarimo redakcija 2012 m. balandžio 4 d. Nr. 359) Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 20 Bendrovė privalo skirti dividendams ne mažiau 7% nuosavo 
kapitalo, jeigu tai neviršija 80% Bendrovės paskirstytinojo pelno. 
 
Įmonė kiekvienais metais moka dividendus. 2015 m. balandžio 30 d. vyko eilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kuris patvirtino 2014 m. finansines ataskaitas ir pelno paskirstymo projektą. Akcininkams iš 
2014 m. pelno skirta 486 tūkst. Eur (2014 m. – 444 tūkst. Eur). 
 
Valdymo struktūra 
 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų 
įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.  
Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose nurodyti šie organai:  
� Visuotinis akcininkų susirinkimas,  
� Stebėtojų taryba,  
� Valdyba,  
� Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.  

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas, sprendžiantis akcinių bendrovių 
įstatymo bei Bendrovės įstatų jo išimtinei nedeleguotinai kompetencijai priskirtus veiklos klausimus. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės 
įstatuose. 
 

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus veiklos priežiūros organas, sudarytas iš 3 narių (45 lentelė), 
Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Stebėtojų tarybos nariai 
atšaukiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo stebėtojų tarybos sudėties pakeitimų. 
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45 lentelė 
Stebėtojų tarybos sudėtis 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

Pareigos Vardas, Pavardė Kadencija 

Stebėtojų tarybos 
pirmininkas 

Tomas Karpavičius 
Susisiekimo ministerijos kancleris 

Bendrovės akcijų neturi. 

2013 m. lapkritis – 
2017 m. lapkritis 

Stebėtojų tarybos 
narys 

Andrius Šniuolis 
Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto 
politikos departamento direktorius 

Bendrovės akcijų neturi. 

2013 m. lapkritis – 
2017 m. lapkritis 

Stebėtojų tarybos 
narė 

Roma Andruškevičienė 
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo 

departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų 
skyriaus vyriausioji specialistė 

Bendrovės akcijų neturi. 

2013 m. lapkritis – 
2017 m. lapkritis 

 
2015 m. Bendrovės stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta 
paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
 
Bendrovės valdyba yra Bendrovės valdymo organas, sudarytas iš 3 narių (46 lentelė), Akcinių bendrovių 
įstatymo nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Valdybos nariai atšaukiami Akcinių 
bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
 
Bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba sprendžia pagrindinius gamybinius, organizacinius, 
finansinius ir ūkinius Bendrovės klausimus, analizuoja ir aprobuoja veiklos strategiją, finansinių išteklių 
naudojimą, tvirtina Bendrovės organizacinę ir valdymo struktūrą, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą bei 
vykdo kitas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo valdybos sudėties pakeitimų. 

46 lentelė 
Valdybos sudėtis 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

Pareigos Vardas, Pavardė Kadencija 

Valdybos 
pirmininkas 

Saulius Girdauskas 
Susisiekimo viceministras 

Bendrovės akcijų neturi. 

2014 m. lapkritis – 
2018 m. kovas 

Valdybos narys 
Arvydas Saročka 
UAB „LitCapital Asset Management“ partneris 
Bendrovės akcijų neturi. 

2014 m. kovas – 
2018 m. kovas 

Valdybos narė 
 

Ona Barauskienė 
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo 

departamento Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėja 
Bendrovės akcijų neturi. 

2014 m. kovas – 
2018 m. kovas 

 
Bendrovės valdybos nariams nebuvo priskaičiuota piniginių sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota 
garantijų, neperleista turto. 
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Bendrovei vadovauja generalinis direktorius, kurį renka ir atšaukia valdyba, Akcinių bendrovių įstatymo 
nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis 
direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. 
Bendrovės vadovo kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme – Bendrovės vadovas atsako už 
Bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, turi teisę sudaryti sandorius vienvaldiškai, 
išskyrus atvejus, kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais sprendimą dėl sandorio priima 
valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi visuotinio susirinkimo bei valdybos sprendimais. 
Bendrovės vadovybės sudėtis pateikta 47 lentelėje. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams buvo priskaičiuota 121 tūkst. Eur 
(2014 m. – 123 tūkst. Eur) darbo apmokėjimo lėšų ir už gerus 2014 m. rezultatus – 5 tūkst. Eur (2014 m. –  
5 tūkst. Eur) premijų. 
Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 

47 lentelė 
Vadovybės sudėtis 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

Pareigos Vardas, Pavardė Dirba nuo 

Generalinis direktorius 
 
Ekonomikos ir finansų direktorius 
 
Technikos ir saugios laivybos direktorius 
 
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros direktorius 

Darius Butvydas 
 
Tomas Masys 
 
Rolandas Bučmys 
 
Vladas Šeporaitis 

2010 m. sausis 
 
2006 m. vasaris 
 
2011 m. spalis 
 
2014 m. gegužė 

 
12. 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. 
 
13. Svarbūs finansinių metų įvykiai 
 
2015 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 
 
2015-01-15 valdyba patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ 2015-2018 m. strateginį veiklos planą ir 2015 m. 
pagrindinius finansinius rodiklius. 
 
2015-04-30 eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
- išklausyta auditoriaus išvada apie Bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį;  
- išklausytas Bendrovės 2014 m. metinis pranešimas; 
- patvirtintas AB „Smiltynės perkėla“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas; 
- padidintas AB „Smiltynės perkėla“ įstatinis kapitalas Bendrovės lėšomis – 572150 Eur suma ir  išleistos 

32920 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė – 17,38 Eur, o bendra nominali 
vertė – 572150 Eur. 

- pakeisti AB „Smiltynės perkėla“ įstatai. 
 
2015-04-29 valdyba: 
patvirtino Bendrovės 2015 m. 3 mėn. tarpinį pranešimą, pritarė Bendrovės 2015 m. 3 mėn. finansinių 
ataskaitų rinkiniui ir 2015-2018 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2015 m. 3 mėn. veiklos ataskaitai; 
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2015-07-30 valdyba patvirtino Bendrovės 2015 m. 6 mėn. tarpinį pranešimą, pritarė Bendrovės 2015 m. 6 
mėn. finansinių ataskaitų rinkiniui ir 2015-2018 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2015 m. 6 mėn. 
veiklos ataskaitai. 
 
2015-10-29 valdyba patvirtino Bendrovės 2015 m. 9 mėn. tarpinį pranešimą, pritarė Bendrovės 2015 m. 9 
mėn. finansinių ataskaitų rinkiniui ir 2015-2018 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2015 m. 9 mėn. 
veiklos ataskaitai. 
 
2015-11-16 valdyba: 
- pritarė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausiam tarifui; 
- patvirtino perskaičiuotas Bendrovės keleivių, transporto priemonių ir gyvūnų perkėlimo keltais per 

Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją kainas nuo 2016 m. 
sausio 1 d. 

 
2015-12-07 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta Bendrovės 2015–2017 metų metinių 
finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti UAB „Jungtinė auditorių kontora“. 
 
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. 
 
14. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 
 
2016-01-06 valdybos posėdyje patvirtintas Bendrovės 2016-2019 m. strateginis planas ir 2016 m. 
pagrindiniai finansiniai rodikliai. 
 
15. Įmonės veiklos planai, prognozės ir planuojamos 2016 m. investicijos 
 
AB „Smiltynės perkėla“ planuoja toliau stiprinti Įmonės pozicijas keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo per Kuršių marias rinkoje. Ir toliau bus vykdomas keleivių ir transporto priemonių perkėlimas 
bei tęsiamas klientų aptarnavimo kokybės gerinimas. 
 
2016 m. planuojama perkelti 1% daugiau keleivių ir dviratininkų nei 2015 m. ir 2% mažiau transporto 
priemonių. Maršrutu Klaipėda-Juodkrantė-Nida ir atgal 2016 m. planuojama pervežti 14,3 tūkst. keleivių, 
t.y. 1% daugiau nei 2015 m. 
 
2016 m. planuojama uždirbti 4603 tūkst. Eur pajamų, t.y. 4% (196 tūkst. Eur) mažiau nei 2015 m. Pajamų 
mažėjimą lems mažesnės: 
- pagrindinės veiklos pajamos (94 tūkst. Eur) dėl sumažėjusių perkėlimo srautų; 
- kitos veiklos pajamos (110 tūkst. Eur) neplanuojamų papildomų pajamų iš keltų nuomos ir ilgalaikio 
materialus turto pardavimo. 
2017-2019 m. planuojamas vidutinis 1% per metus bendrovės pajamų augimas. 
 
2016 m. planuojama išleisti 4223 tūkst. Eur, t.y. 129 tūkst. Eur (3%) daugiau nei 2015 m. Sąnaudų 
augimas planuojamas dėl didesnių personalo išlaikymo, reklamos, paramos, konsultacinių paslaugų, keltų 
išlaikymo ir fizinės apsaugos sąnaudų augimo. 
2016 m. planuojama atlikti s/k „Žalgiris“ dokinį remontą, kurio vertė 70 tūkst. Eur. 
2017-2019 m. prognozuojamas vidutinis metinis 2% sąnaudų mažėjimas. 
2016 m. planuojama, kad Bendrovė uždirbs 380 tūkst. Eur ikimokestinio pelno, t.y. 91 tūkst. Eur arba 31% 
daugiau nei 2015 m., dėl sumažėjusių sąnaudų. 
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Prognozuojama, kad nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 2016 m. sudarys 4,7%, o 2017-2019 m. vidutinis 
metinis sieks 7,2%. 
2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1511 nustatyta, kad 2013-2015 m. 
valstybės valdomų įmonių vidutinė siektina metinė nuosavo kapitalo kaina siektų nemažiau 5%. Tuo 
laikotarpiu Bendrovės vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža sudarė 10,4%, t.y. 2 kartus daugiau nei 
reikalaujama. 
 
2016 m. planuojama investuoti 354 tūkst. Eur: 
- 40 tūkst. Eur programinės įrangos įsigijimui; 
- 190 tūkst. Eur įvažiavimo į Varnėnų g. ir infrastruktūros tvarkymo projektavimo, infrastruktūros 

sutvarkymo darbams, teritorijos Nemuno g. 8 detalaus plano korektūrai ir keleivių pastato Nemuno g. 8 
projektavimui; 

- 62 tūkst. Eur reguliuojamų rampų rekonstrukcijos projektui; 
- 62 tūkst. Eur kito įvairaus turto įsigijimui. 
 
Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos 
valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os), laikantis numatytų strateginių krypčių, planuojami 
įgyvendinti šie prioritetiniai projektai: 
  
Reguliuojamų rampų rekonstrukcija. Reguliuojamos, užvažiavimo ant keltų rampos įrengtos 1982 m., 
rekonstruotos 1997 m. Šiuo metu rampos yra susidėvėjusios, neleidžia sklandžiai ir saugiai įvažiuoti į 
keltus autobusams bei kitiems automobiliams, kyla daug eksploatacinių problemų. 
Rekonstravus reguliuojamas užvažiavimo ant keltų rampas pagreitės keltų pakrovimas ir iškrovimas, 
sumažės automobilių laukimo eilėje bei perkėlimo laikas. 
Orientacinė projekto vertė 0,9 mln. Eur. 
 
Įvažiavimo į Varnėnų g. ir viešosios infrastruktūros AB „Smiltynės perkėla“ teritorijoje (žemės sklypas 
adresu Nemuno g. 8) sutvarkymas. Parengus techninius projektus planuojama rekonstruoti inžinerinius 
tinklus, automobilių laukimo aikštelę bei esamus pastatus. Pagal galimybes diegti šiuolaikines 
elektronines keleivių aptarnavimo sistemas, intelektines eismo saugos, saugumo, informavimo ir srautų 
valdymo transporto sistemas. Išplėtus automobilių laukimo aikštelę bendrovės teritorijoje ir pertvarkius 
privažiavimus, nebūtų trikdomas eismas Minijos ir Varnėnų gatvėse. 
 
Numatoma: 
-  įrengti 9000 m2 aikštelę, kurioje tilptų apie 150 automobilių; 
-  rekonstruoti įvažiavimą į Varnėnų g. bei kitus privažiavimus; 
 - rekonstruoti/įrengti naujus vandentiekio, lietaus kanalizacijos, elektros jėgos, apšvietimo ir valdymo  
 inžinerinius tinklus; 
-  rekonstruoti fekalinės kanalizacijos siurblinę ir slėgiminę liniją; 
-  įrengti eismo valdymo sistemą (šviesoforai, užtvarai ir pan.). 
Bendra projekto vertė 0,2 mln. Eur. 
  
Keleivių aptarnavimo ir biurų pastato Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) statyba. Keičiant sklypo 
tvarkymo ir naudojimo režimą (užstatymo tankis, intensyvumas ir kt.) planuojama parengti ir patvirtinti 
naują teritorijos planavimo dokumentą, kas leistų pastatyti keleivių aptarnavimo pastatą ir biurų pastatą, 
įrengti automobilių parkavimo vietas bei sutvarkyti keleivių srautus. 
Bendra projekto vertė 1,6 mln. Eur. 
 
Šios investicijos bus finansuojamos iš Bendrovės lėšų. 
2016 m. pagal esamus paskolų grąžinimo grafikus reikės grąžinti 1030 tūkst. Eur paskolų ir sumokėti 47 
tūkst. Eur palūkanų. 
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16. Informacija apie Įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė nevykdė tyrimų ir plėtros veiklos.  
 
17. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ strateginės veiklos kryptys yra: 
1. Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams; 
2. Formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą; 
3. Didinti veiklos ir vidinių procesų efektyvumą; 
4. Didinti Bendrovės vertę. 
 
Vykdant saugų, savalaikį, draugišką aplinkai ir kokybišką keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per 
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os) ir didinant Bendrovės veiklos efektyvumą 
siekiama šių strateginių tikslų: 

 teikiamų paslaugų spektro didinimas; 
 paslaugų kokybės gerinimas; 
 vertybių sistemos formavimas, komunikavimas ir diegimas; 
 darbuotojų įsitraukimo skatinimas; 
 darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas; 
 veiklos ir vidinių procesų tobulinimas; 
 nuosavybės grąžos (ROE) didinimas. 

 
18. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams 
 
Per 2015 m. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams pateikta „AB „Smiltynės 

perkėla“ 2015-2018 m. strateginio veiklos plano vykdymo 2015 m. 12 mėn. veiklos ataskaitoje“ (žr. 66-87 
psl.). 
 
19. Informacija apie specialiuosius įpareigojimus 
 
Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – 
Rekomendacijos) Bendrovė vykdoma funkcija (keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per 
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os)) neatitinka Rekomendacijų 8.1. ir 8.2. punktuose 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo kriterijų, dėl to funkcija laikoma komercine. Bendrovė iš šios veiklos 
uždirba daugiausiai pajamų, kurios sudaro apie 75% visų perkėlimo veiklos pajamų. 
 
Bendrovė vykdo neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os). Šią veiklą reglamentuoja 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos 
Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 str. 5 dalis (nauja 
įstatymo redakcija 2014 m. gegužės 15 d. Nr. XII-898). Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei už pirmiau 
minėtų asmenų perkėlimą, iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo) 
kompensuojamos negautos pajamos. Šios kompensacijos sudaro apie 35% Bendrovės perkėlimo veiklos 
pajamų. 
 
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 pervėžimas reisu Klaipėda-Juodkrantė-Nida. Šios 
atliekamos funkcijos yra komercinės ir Bendrovės veiklai nėra reikšmingos. Pajamos iš minėtų veiklų 
sudaro tik  apie 4% visų pajamų, dėl to Rekomendacijų nuostatų šioms funkcijoms Bendrovė netaiko 
(Rekomendacijų 5 p.). 



AB,,sMrLTyNrs prnxEm" METINIs pRarur5Iuas ui zots M. I 6,

Bendrov6s atliekamq funkcijq apra5ymas pagal kriterijus ir poZymius pateiktas 1 priede.

t@. Skaidrumo gairiq nuostatq laikymasis

Bendrov6 savo veikloje vadovaujasi 2010 m.liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr.

1052 patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis, isskyrus siq nuostatq 16 punkt4 ddl apskaitos

tvarkymo pagal tarptautinius apskaitos standartus:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansq ministerijos parengtomis rekomendacijomis del

tarptautiniq apskaitos standartq taikymo valstyb6s valdomose imonese, Siq standartq taikymas neteiktq
Bendrovei reik3mingos naudos, o perejimo prie Siq standartq ka5tai butq dideli.
LR finansq ministerijos parengtose rekomendacijose numatyti finansiniai ir nefinansiniai kriterijai, kurie

apsprendZia tarptautiniq apskaitos standartq taikym4:

Finansiniai:
Y ,,pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus - 14 mln. Eur" (Bendrovds 2014 m.

pajamos sudare 4,9 mln. Eur);

Y ,,balanse nurodyto turto vertd - 29 mln. Eur" (Bendrovds 2015 m. turto vertd - 10,4 mln. Eur);

Nefinansiniai:
Y ,,numatoma leisti obligacijas ar kitus ne nuosavybds vertybinius popierius". Bendrovd niekada nesiek6 ir
neplanuoja ateityje siekti pritraukti le5q i5 tarptautiniq institucijq bei skolintis vietineje ir tarptautindje
rinkoje, i5leidZiant obligacijas ar kitus ne nuosavybds vertybinius popierius;

D ,,numotoma lmonds akcijomis prekiauti reguliuojamoje rinkoje". Bendrovds akcijomis neprekiaujama ir
neplanuojama prekiauti reguliuojamoje rinkoje taip pat Siuo metu neplanuojamas jos privatizavimas far
dalinis privatizavimas).

Perejimo procesui igyvendinti Bendrovd patirtq papildomas s4naudas fbuhalteriq kvalifikacijos kdlimo,

ekspertiniq paslaugq pirkimo apskaitos standartq nuostatq taikymo klausimams sprqsti ir kt.J.

Remiantis auk5tiau i5destytu 20'1,L m. liepos 20 d. Bendrovds valdybos nutarimu buvo nusprQsta

Bendrov6s buhalterinq apskaitq ir toliau vesti, finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo apskaitos

standartus.

2. Bendrovd vie5ai skelbia tikslus ir uZduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esama darbuotojq
skaidiq, metini darbo uZmokesiio fond4, lmonds vadovq ir jq pavaduotojq mdnesinq algq, finansiniais
metais ivykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas.

3. Informacija apie Bendrovq pasiekiama visuomenei [skelbiama imonds interneto svetaindie).

4. Bendroverengiatarpinius(3,6,9ir12mdnesiq)finansiniqataskaitqrinkiniusirtarpiniusprane5imus.

5. Visa informacija interneto svetaindje talpinama Skaidrumo gairdse numag/ta tvarka ir terminais.

GENERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS



AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. | 64 
 

 
 

1 priedas 
AKCINĖ BENDROVĖ „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ APRAŠYMO PAGAL KRITERIJUS IR POŽYMIUS FORMA 
 
2016 m. sausio mėn. 29 d. Nr. 6 
   (ataskaitos sudarymo data) 

 
2015.01.01-2015.12.31 
     (ataskaitinis laikotarpis) 

Eil. 
Nr. 

 

Funkcija 
(nurodyti visas 

įmonės 
atliekamas 
funkcijas) 

Funkcijos 
aprašymas 

(pagal 
poreikį) 

 

Funkcijos tipas (pažymėti 
tik vieną) 

Specialiųjų įpareigojimų nustatymo 
kriterijai 

Specialiųjų įpareigojimų požymiai 

Komercinė 
funkcija 

 

Specialusis 
įpareigojim

as 
 

Ar įmonė įstatymu 

ar kitais teisės 

aktais yra įpareigota 

atlikti funkciją, 

neprivalomą kitiems 

ūkio subjektams? 

Reguliuojantys 

teisės aktai 

 

Ar įmonė turi 

išskirtines 

(monopolines) 

teises atlikti 

funkciją? 

Reguliuojantys 

teisės aktai 

 

Ar teikiamos paslaugos kainodara 

reguliuojama? Reguliuojantys teisės 

aktai ir institucijos 

 

Ar 

kompensuojamos 

vykdant 

specialiuosius 

įpareigojimus 

patiriami 

nuostoliai? Kokiu 

būdu? 

Reguliuojantys 

teisės aktai 

1. Keleivių ir 

transporto 

priemonių 

perkėlimas keltais 

per Klaipėdos 

valstybinio jūrų 

uostą į (iš) Kuršių 

neriją (-os). 

- X  Ne Ne Reguliuojama įtraukiant pagrįsto dydžio 

pelno normą. 

Vidaus vandenų transporto kodekso 30 

str. 1 d. 

2012-05-14 Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 

nutarimas Nr. O3-106 "Dėl keleivių ir 

transporto priemonių perkėlimo keltais 

per Kuršių marias (per Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) 

Kuršių neriją didžiausių tarifų 

nustatymo metodikos patvirtinimo". 

- 

2. Neringos, 

Smiltynės 

gyventojų, ten 

registruotų 

juridinių asmenų, 

  X Taip. 

2000 m. spalio 12 d. 

Kelių priežiūros ir 

plėtros programos 

finansavimo įstatymo 

Taip Reguliuojama įtraukiant pagrįsto dydžio 

pelno normą. 

Vidaus vandenų transporto kodekso 30 

str. 1 d. 

2012-05-14 Valstybinės kainų ir 

Nekompensuojama 

(funkcija 

nenuostolinga). 
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I. ĮMONĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

48 lentelė 
Strateginių tikslų žemėlapis 

 

Strateginis tikslas 
Rodiklis, 

matavimo vienetai 

2015 metais 

siektinos 

rodiklių 

vertės 

Faktinės 

2015 metų 

rodiklių 

vertės 

Siektina 

rodiklio vertė Komentarai, 

paaiškinimai 
2016 2017 

Perkėlimo paslaugų saugumo 

ir patikimumo didinimas. 

Įvairių incidentų 

sk., vnt. 
2 2 2 2  

Keleivių ir transporto 

priemonių perkėlimo 

paslaugų kokybės gerinimas. 

Klientų 

pasitenkinimo 

indeksas, % 

99 Neatlikta 99 99 

Klientų 

pasitenkinimo 

tyrimą 

planuojama 

atlikti 2016 m. 

Darbuotojų motyvacijos ir 

našumo skatinimas. 

Pasitenkinimo 

indeksas, %.: 

- labai tenkina 

- tenkina 

- netenkina 

 

 

45 

40 

15 

 

Neatlikta 

 

 

50 

35 

15 

 

 

50 

38 

12 

Darbuotojų 

pasitenkinimo 

tyrimą 

planuojama 

atlikti 2016 m. 

Finansinio efektyvumo, 

pelingumo, pajamų ir 

efektyvaus sąnaudų valdymo 

didinimas, teikiant 

kokybiškas paslaugas. 

Nuosavybės grąža 

(ROE), % 

 

1,7 

 

2,5 

 

7,2 

 

8,4 
 

Bendrovės veiklos sričių 

plėtimas. 

Pajamų iš kitos 

veiklos procentinė 

dalis visose 

pajamose, % 

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

 
49 lentelė 

Uždavinių žemėlapis 
 

Strateginis 

tikslas 
Uždavinys 

Rodiklis, 

matavimo 

vienetai 

2015 metais 

siektinos 

rodiklių 

vertės 

Faktinės 

2015 metų 

rodiklių 

vertės 

Siektina 

rodiklio vertė Komentarai, 

paaiškinimai 
2016 2017 

Perkėlimo 

paslaugų 

saugumo ir 

patikimumo 

didinimas. 

Užtikrinti keltų 

eksploatavimo, 

darbuotojų ir 

klientų 

saugumą. 

Avarinių situacijų 

ir incidentų 

keltuose sk., vnt. 

0 2 0 0  

Laiku ir 

efektyviai 

atlikti 

eksploatuojamų 

keltų dokinio ir 

profilaktinio 

remonto 

darbus. 

Keltų darbo 

sutrikimų dėl 

techninių 

problemų sk., vnt. 

0 1 0 0 

Laivo-kelto 

„Smiltynė“ 

remontas. 
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Laikytis 

bendrovėje 

įdiegtų kokybės 

ISO 9001, 

aplinkosaugos 

ISO 14001 ir 

darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos 

OHSAS 18001 

standartų 

reikalavimų. 

Nesilaikomų 

standartų 

reikalavimų sk., 

vnt. 

0 0 0 0  

Keleivių ir 

transporto 

priemonių 

perkėlimo 

paslaugos 

kokybės 

gerinimas. 

Užtikrinti 

saugų 

transporto 

priemonių 

patekimą į/iš 

keltą(-o). 

Incidentų sk. 

pakraunant/iškr

aunant 

transporto 

priemones į/iš 

keltą(-o) sk., vnt. 

2 0 2 2  

Išplėsti bilietų 

įsigijimo 

galimybes. 

Procentinė dalis 

įsigytų bilietų iš 

automatinių kasų 

ir internetu, %. 

25 28 30 35  

Atlikti klientų 

pasitenkinimo 

tyrimą. 

Atliktas klientų 

pasitenkinimo 

tyrimas. 

Atlikta Neatlikta 
Atlikt

a 

Atlikt

a 

Klientų 

pasitenkinimo 

tyrimą 

planuojama 

atlikti 2016 m. 

Vykdyti išorinę 

komunikaciją, 

formuojant 

viešąją 

nuomonę. 

Viešosios 

nuomonės 

rodiklis. 

- Neatlikta - - 
Planuojama 

atlikti 2016 m. 

Dalyvauti 

įvairiose 

socialinėse 

iniciatyvose. 

Dalyvautų 

įvairiose 

socialinėse 

iniciatyvose sk., 

vnt. 

3 3 2 2 

Suteikta 

parama: 

Klaipėdos 

krepšinio klubui 

„Neptūnas“ – 14 

tūkst. Eur; 

Klaipėdos 

irkluotojų 

klubui – 0,7 

tūkst. Eur; 

Klaipėdos m. 

vaikų ligoninei 

– 0,7 tūkst. Eur. 

Darbuotojų 

motyvacijos 

ir našumo 

skatinimas. 

Skatinti 

darbuotojų 

sveikatingumą, 

skiriant 

darbuotojams 

sveikatos 

draudimą, 

finansuojant 

sporto 

Nedarbingumo 

dienų skaičius dėl 

ligos 

850 813 780 760  
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renginius bei 

dalyvaujant 

įvairiose 

sveikatingumo 

programose. 

Užtikrinti 

galimybę 

darbuotojams 

naudotis 

papildomomis 

socialinėmis 

garantijoms. 

Nusiskundimų 

skaičius dėl 

kolektyvinės 

sutarties 

nuostatų 

nevykdymo. 

0 0 0 0  

Užtikrinti, kad 

kiekvienas 

darbuotojas 

dalyvautų jo 

metinę veiklą ir 

ateinančių 

metų veiklos bei 

kompetencijų 

plėtros 

perspektyvas 

įvertinančiame 

pokalbyje su 

savo tiesioginiu 

vadovu. 

Įvertintų 

darbuotojų 

procentinė dalis 

nuo visų 

darbuotojų 

skaičiaus, % 

100 89 100 100  

Finansinio 

efektyvumo, 

pelingumo, 

pajamų ir 

efektyvaus 

sąnaudų 

valdymo 

didinimas, 

teikiant 

kokybiškas 

paslaugas. 

Didinti 

Bendrovės 

pajamas. 

Pajamų iš 

keleivių 

perkėlimo 

augimas, %. 

1 -6,2 2 2  

Reiso į Nidą 

pajamų augimas, 

%. 

6 10 1 1  

Parduoti senąjį 

s/k „Kintai“. 

Pajamos iš 

ilgalaikio 

materialaus turto 

pardavimo, tūkst. 

Eur. 

- - - 38 

S/k „Kintai“ 

planuojama 

parduoti 2017-

2018 m. 

Dalyvauti 

projekte 

„Parama 

pirmajam 

darbui“. 

Darbo 

užmokesčio 

sąnaudų 

mažėjimas, tūkst. 

Eur. 

6 0,3 6 6   

Optimizuoti 

veiklos 

procesus. 

Darbo 

užmokesčio 

sąnaudų 

mažėjimas, tūkst. 

Eur. 

4 15 4 4  

Bendrovės 

veiklos sričių 

plėtimas. 

Vykdyti 

reguliarius 

reisus Klaipėda-

Juodkrantė-

Nida. 

Pajamos iš 

naujojo 

maršruto, tūkst. 

Eur. 

133 138 134 135  
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II. ĮMONĖS VEIKLOS 2015 M. 12 MĖN. APŽVALGA 
 
Perkėlimo rodikliai 
 
Per 2015 m. perkelta 2194 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 1% (33 tūkst.) mažiau nei planuota, 
transporto priemonių perkelta 637 tūkst. vnt. arba 2% (13 tūkst. vnt.) daugiau nei planuota (žr. Formą FP-
7). 
 
Pajamos 
 
Per 2015 m. Bendrovė uždirbo 4807 tūkst. Eur, gauta 391 tūkst. Eur (9%) daugiau nei planuota. Pajamų 
augimą lėmė: pagrindinės veiklos (neatlygintino perkėlimo kompensavimo) pajamų didėjimas (261 tūkst. 
Eur) ir kitos veiklos pajamų (keltų nuomos ir ilgalaikio materialaus turto pardavimo) augimas (119 tūkst. 
Eur) (žr. Formą FP-1). 
 
Detali pajamų plano įvykdymo ataskaita pateikta formoje FP-1. 
 
Sąnaudos 
 
Per 2015 m. Bendrovė išleido 4581 tūkst. Eur, t.y. 5% (237 tūkst. Eur) daugiau nei planuota (žr. Forma FP-
2). Sąnaudų augimą lėmė AB ‚Lietuvos jūrų laivininkystė“ paskolos su sukauptomis palūkanomis 
atidėjimas abejotinoms atgauti sumoms. 

50 lentelė 
Bendrovės 2015 m. planuotos ir faktinės sąnaudos (tūkst. Eur) 

 

 Sąnaudų straipsniai 
2015 m. 
planas 

2015 m. 
faktas 

Pokytis, 
tūkst. Eur 

Pokytis 

Personalo išlaikymas 1702 1686 -16 -1% 

Biuro išlaikymas ir kitos išlaidos 
bendram ūkiui 27 20 -7 -26% 

Tarnybinio transporto išlaikymas 33 32 -1 -3% 

Ryšių paslaugos 43 53 10 23% 

Energija ir komunalinės paslaugos 87 82 -5 -6% 

Reklama, parama 82 67 -15 -18% 

Konsultacinės ir kitos paslaugos 30 45 15 50% 

Draudimas 80 73 -7 -9% 

Mokesčiai 52 57 5 10% 

Finansinės sąnaudos 88 588 500 568% 

Nusidėvėjimas, amortizacija 1317 1313 -4 0% 

Keltų išlaikymas 698 444 -254 -36% 

Kitos sąnaudos 47 54 7 15% 

Fizinės apsaugos sąnaudos 61 68 7 11% 

Iš viso: 4344 4581 237 5% 

 
Veiklos rezultatas 
 
2015 m. veiklos rezultatas sudarė 289 tūkst. Eur pelno prieš apmokestinimą arba 155 tūkst. Eur (2,1 
karto) daugiau nei planuota. 
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2015 m. veiklos rezultatui, lyginant su planu, įtakos turėjo 391 tūkst. Eur gautos didesnė pajamos. 
 
Investicijos 
 
Per 2015 m. Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 110 tūkst. Eur (planas – 116 tūkst. Eur). Didžiausią 
investicijų dalį sudarė įsigytos personalo valdymo, darbo užmokesčio apskaitos ir bilietų pardavimo 
internetu programos, savitarnos kasos aparatas, kompiuterinė technika. 
Detali investicijų plano įvykdymo ataskaita pateikta formose FP-4 ir FP-8. 

                
GENERALINIS DIREKTORIUS   _________________        DARIUS BUTVYDAS 
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III. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ 2015-2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO 

FINANSINĖS ATASKAITOS 
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AB "SMILTYNĖS PERKĖLA"  2015 m. 12 mėn. Forma FP-2

tūkst. Eur

2014 m. faktas
2015 m. 
planas

2015 m. faktas
% 2015 faktas 
su 2015 planu

% 2015 faktas 
su 2014 faktu

Eur 2015 faktas 
su 2014 faktu

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

1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 1660 1702 1686 99% 102% 26

1.1. Darbo užmokestis 1060 1080 1065 99% 100% 5.0

iš jų vadovaujančių darbuotojų 123 134 121 91% 98% -2.0

1.2. Premijos 31 34 34 98% 110% 3.0

iš jų vadovaujančių darbuotojų 4.5 5.6 5.2 94% 117% 0.8

1.3. Sodra 377 381 376 99% 100% -0.6

1.4. Komandiruotės 9 3 10 301% 116% 1.4

1.5. Personalo mokymas 17 19 12 61% 67% -5.7

1.6. Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams 57 76 75 98% 131% 17.8

1.7. Atostogų rezervas 109 108 114 105% 104% 4.7

2. BIURO IŠLAIKYMAS 9 27 20 73% 222% 11

2.1. Mažavertis inventorius 4 7 11 159% 286% 7.5

2.2. Kanceliarinės prekės 1.8 1.8 2 109% 106% 0.1

2.3. Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos 3.0 18 6 35% 209% 3.3

3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 22 33 32 95% 144% 10

3.1. Kuras tarnybiniams automobiliams 9 13 10 78% 115% 1.3

3.2. Remonto paslaugos, atsarginės dalys 3 2 5 185% 169% 1.9

3.3. Nuoma 11 18 17 95% 162% 6.5

4. RYŠIŲ PASLAUGOS 49 43 53 125% 110% 5

4.1. Fiksuoto ryšio paslaugos 1.3 1.4 0.9 63% 70% -0.4

4.2. Mobiliojo ryšio paslaugos 7 7 7 99% 99% -0.1

4.3. Interneto paslaugos, tinklapio kūrimo 9 11 12 111% 129% 2.7

4.4. Pašto paslaugos 0.6 0.6 0.6 100% 90% -0.1

4.5.
Kompiuterinių tinklų, kompiuterių, kasos aparatų 
aptarnavimas ir priežiūra 30 23 33 145% 108% 2.6

4.6. Kitos ryšio paslaugos

5. ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS 90 87 82 95% 91% -8

5.1. Elektros energija 80 77 72 94% 90% -7.9

5.2. Šiluminė energija

5.3. Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos 10 10 10 102% 102% 0.2

5.4. Patalpų nuoma

6. REKLAMA, PARAMA 51 82 67 81% 131% 16

6.1. Reklama 37 41 34 82% 91% -3.5

6.2. Reprezentacinės sąnaudos 12 22 16 70% 126% 3.2

6.3. Parama 1.4 19 17 92% 1198% 15.9

7. KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS 78 30 45 152% 58% -32

7.1. Teisinės konsultacijos ir paslaugos 13 1 4 397% 31% -9.0

7.2. Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos 2.4 3.0 2.9 98% 122% 0.5

7.3. Techninės konsultacijos 33 7 22% -26.0

7.4. Apsauga (signalizacija) 29 26 31 121% 108% 2.2

7.5. Kitos paslaugos

8. DRAUDIMAS 78 80 73 91% 93% -5

8.1. Darbuotojų draudimas 4 5 4 88% 97% -0.1

8.2. Turto, keleivių ir krovinių draudimas 74 75 69 92% 93% -5.0

9. MOKESČIAI 51 52 57 110% 111% 6

9.1. Transporto priemonių mokestis

9.2. Aplinkos taršos mokesčiai 7 7 7 101% 97% -0.2

9.3. Nekilnojamojo turto  mokesčiai 5 4 4 100% 89% -0.5

9.4. Žemės nuomos  mokesčiai 26 26 26 100% 99% -0.3

9.5. Garantinio fondo mokestis 2 2 2 98% 101% 0.0

9.6. Neleidžiamo atskaityti PVM 4 6 7 127% 170% 3.0

9.7. Kiti mokesčiai ir rinkliavos 7 7 11 151% 154% 3.7

Bendrovės 2015 m. 12 mėn. sąnaudos

Eil. 

Nr.
Sąnaudų straipsniai
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AB "SMILTYNES PERKELA,,

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansq direktorius

2015 m. 12 m6n. Forma FP-2

10. FINANSINES SANAUDOS 103 88 588 672o/o 5690/o 485

10.1 PalIkanos 1 7 7 l00o/o 670/a -3.5

t0.2. Valiutu kursu skirtumu s4naudos

10.3. Banko paslaugos, komisiniai B B 7 94o/o 960/a -0.3

10.4.
Lizingo palukanos ir kitos su Iizingu susijusios

B5 72 60 83o/a 7Lo/o -24.4

10.5 Delspinigiai

10.6. Kitos finansinds ir investicinds veiklos sAnaudos 0.4 0.2 513 513.0

11. VUSIDTVE'IMAS, AMORTIZACIJA 1289 t3t7 1313 LOOo/o lo2o/o 24

1L.1 Ilsalaikio materialaus turto nusideveiimas 1.274 1306 1308 L0lo/a 1,020/o 30.0

17.2. Keliu amortizacija

11.3. Nematerialaus turto amortizaciia 71 11. 5 45o/o 42o/c -6.5

12. K|TO TRANSPORTO (kettq) ISLAIKYMAS 706 698 444 64o/o 63o/o -262

tz.7 Degalai 423 41,1 273 67o/a 65o/c t49.2

12.2. Remonto paslaugos ir atsarginds dalys 235 t76 101 570/o 430/o t34.2

72.3. Nuoma

L2.4. Kitos transporto i5laikymo s4naudos 48 11,1, 69 62o/o L45o/o 21,5

13. Krros SANAUDOS 70 47 54 llSo/o 760/o L7

13.1
Autotraukinukq kuras ir eksploatacinds

11a.l 0.5 0.0 4o/o )o/" L.\

t3.2. Prenumerata 1,.2 1.2 0.8 73o/o 73o/o -0.3

13.3 Nekilnojamo turto ir akcijr.I vertinimo s4naudos 0.3 2.5 8630/o 2.2

13.4 Organizacijos narystds mokesEiai 7 (, t\ 17Lo/c '167o/n 4.4

13.5.
Nuostolis i5 ilgalaikio turto nurasymo ir
nardavimo 0.3 0.1 23o/o -0.3

13.6. Draudiminiai ivykiai -B 0.2 7,8

L3.7. Teritorijos warkymas, einamasis remontas 26 7 10 l44o/o 47o/o 15.2

13.8. Komisiniar uZ bilietq platinimq 6.6 0.6 Llo/o -5.9

13.9. Ivairios verklos sqnaudos L4 1,1 6 560/o 430/o -8.0

13.10. Elektros Ikio aptarnavimo paslaugos 3.1 0.9 29o/o -2.2

13.11. BeviltiSku ir abeiotinq skolq sqnaudos 0.2 -0.2

13.72. Valiutos pirkimo mokestis 0.6 -0.6

13.13. Vertybiniq popieriq apskaita 1..2 L.2 t.6 131o/o L37o/o 0.4

73.14. Teritoriios ir patalpq valymo paslaugos L7 L9 L9 l00o/o 1,750/o 2.5

t4. KOVOS PRIES TERORIZMA PRIEMONIU
SANAUDOS f fizinds aDsauqos) 64 6l 68 1l2o/o LO60/o 4

15. rs vrso SANAUDU: 4320 4344 4581 lOSo/o lO60/o 261

Darius Butvydas

Tomas Masys



hrkst. Eur

Eil.
Nr,

Straipsniai
2014 m. faktas 2015 m, planas 2015 m. faktas

o/o 2015 faktas
su 2015 planu

o/o 2015 faktas
su 2014 faktu

Eur 2015 faktas
su 2014 faktu

12 mAn- 12 mAn. 12 m6n. 12 mdn. 12 men, 12 m6n.

1 Pardavimo Daiamos i5 viso: 4513 4246 4547 lO6o/n lOlo/a 34

1.1 Paslaugos 45t3 4286 4547 7O6o/n 707o/c 34

7 Pardavimo savikaina iS viso: 2707 2775 2467 89o/o 9to/a - z4t
?.1 Paslausu savikaina 2707 2775 2467 89o/o 9lo/c -7.44

3. Bendrasis pelnas 1AO7 1511 2080 738o/o LLSo/a 274

4. Veiklos sanaudos i5 viso: 1301 13 15 t3a2 lOSo/o LO6o/a B7

4.1 Bendrosios ir administracines sanaudos 1301 1315 7382 l05o/o l060/o 81

5. Veiklos oelnas 506 196 698 355o/o LSBo/a 193

6. Finansinds veiklos rezultatas -91 -76 -566 7 460/o 624o/a -475

6.1.. Finansinds veiklos paiamos 5 15 393o/o 269o/c 9

6/ Finansinds veiklos sanaudos 96 80 581 730o/o 604o/c 485

Kitos veiklos rezultatas 933 l4 L57 L360/o 17o/o -777

7.1 Kitos veiklos Daiamos 150 189 308 l63o/o 27o/c -842

7.2. Kitos veiklos sanaudos 216 175 151 R7o/o 7Oo/c -65

8. Pasaute /netekimai Irezultatas

g. Pelnas nrie5 Delno mokesti 1348 134 zag ZLSo/a 2lo/o 1059

10. Pelno mokestis 207 22 126 562o/n 67o/a -81

t7 Grvnasis Delnas Do Delno mokestio LL42 LLZ L63 l46o/a 14o/n -978

12. Balansiniai rodikliai
[,ikvidumas (Cu rrent Ratio) 7.45 1.?7 1.3 E

Kritinis likvidurnas [Acid Test) 7.40 1.33 1..34

Akcininku nuosawbd /KaDitalas t.34 L.2B I

13. Pelninsumo rodikliai
Bendrasis Delninsumas 40.lo/a 35.3o/o 45.7o/r

lrvnasis nelninsumas 25.3o/a 2-60/" 3.601

Veiklos oelninsumas 7.Zo/a 4.6o/c '].5.40/c

Tufto sra1a IReturn on Assets) 9.7o/o 7.1,o/o 7.60/c

Nrrosawhes srar.a fReturn on Eouitv) 76.4o/a I .7o/a 2.50/,

14. Anwartumo rodikliai
Pirkejq skolq apyvartumas [skola
dienomisl L 1 )t

Skolq tiekdjams apyvartumas (skola
1

Grvnuiu Dinisu aDwartumas I 93
Atserflr anwartlrmas 6 4 5

AB "SMILTYNES PERKELA"

Generalinis direktorius

Ekonomikos ir finansq direktorius

Bendrovds 2015 m. 12 men. pelno (nuostoliq) ataskaita

2015m.1,2 men. Forma FP-3

Darius Buhydas

Tomas Masys
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AB "SMILTYNĖS PERKĖLA"  2015 m. 12 mėn. Forma FP-6

tūkst. Eur

2014 m. faktas
2015 m. 

planas
2015 m. faktas

12 mėn. 12 mėn. 12 mėn.

1. ILGALAIKIS TURTAS 9698 8483 8517 100% 88% -1182

1.1. Nematerialusis turtas: 1 41 35 86% 2414% 34

1.1.1. programinė įranga 1 41 35 86% 2414% 34

1.2. Materialusis turtas: 9697 8442 8481 100% 87% -1215

1.2.1. pastatai ir statiniai 637 540 540 100% 85% -96

1.2.2. mašinos ir įrengimai 8693 7638 7638 100% 88% -1055

1.2.3. transporto priemonės 2 0.5 0.5 100% 25% -1

1.2.4.
kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 

įrenginiai
366 263 281 107% 77% -84

1.2.5. nebaigta statyba 21 21

1.3. Finansinis turtas: 0 0 0 0

2. TRUMPALAIKIS TURTAS 2032 1834 1933 105% 95% -99

2.1.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir 
nebaigtos vykdyti sutartys:

140 94 125 133% 89% -15

2.1.1. atsargos: 71 43 56 130% 80% -14

2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai 71 43 56 130% 80% -14

2.1.2. išankstiniai apmokėjimai 69 51 69 136% 99% -1

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos: 23 44 374 856% 1663% 352

2.2.1. pirkėjų įsiskolinimas 15 14 353 2437% 2301% 338

2.2.2. kitos gautinos sumos 7 29 22 74% 300% 14

2.3. Kitas trumpalaikis turtas: 1368 1593 200 13% 15% -1168

2.3.1. trumpalaikės investicijos 1009 724 0% 0% -1009

2.3.2. terminuoti indėliai 359 869 200 23% 56% -159

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 502 103 1233 1200% 246% 732

3. TURTAS IŠ VISO: 11730 10316 10449 101% 89% -1281

Bendrovės 2015 m. 12 mėn. balansinė ataskaita

TURTASEil. Nr.
% 2015 faktas 

su 2015 planu

% 2015 faktas 

su 2014 faktu

Eur 2015 

faktas su 2014 

faktu

80



AB'SMILTYNES PERKELA' 2015 m. L2 mdn. Forma FP-6

Eil. Nr.
NUOSAVAS KAPITATAS IR

ISIPARIIGOJIMAI

2OI4m.
faktas

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

o/o 2015 faktas
su 2015 planu

o/o2OtSfaktas
su 2014 faktu

Eur 2015
faktas su

2OL4fakfr,12 mrin. 12 m6n. 12 m6n.

4. NUOSAVAS KAPITATAS 6942 6607 6620 l00o/o 9So/o "322

4.1 Kapitalas: 5779 5t79 s752 ttto/o 177o/o s73

4.L.7 istatinis [pasirasytasis) 51,79 51,79 5752 1.'),lo/o 7l1o/o 573

4.2. Perkainojimo rezervas (rezultatai)

4.3. Rezervai: 627 647 705 l09o/o l73o/o 84

4.3.1 orivalomasis 518 518 575 lTlo/o 1,L\o/o 57

4.3.2 kiti rezervai L04 130 130 100%o 125o/o 26

4.4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) : 1742 781 163 -978

4.4.1 rtaskaitiniu metu oelnas fnuostoliai) 1742 1,12 763 1,460/o l4o/o -978

4.4.2. rnkstesniuiu mefu pelnas Inuostoliail 669 0

5. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 0 0 0 0

6.
MOKETINOS SUMOS IR

ISIPAREIGOJIMAI
4788 3709 3429 103o/o 80o/o -959

6.1
Po vieneriq metq moketinos sumos ir
ilgalaikiai isipareigoiimai:

3389 2367 2434 1O3o/o 72o/o .955

6.L.1 finansines skolos: 2828 1,798 t798 L00o/o 64o/o 1030

6.t.1..1..
Iizingo [finansinds nuomos) ar panaS[s
isinareisoiimai

2530 1,752 1752 1,00o/o 69o/o 110

6.t.1.2. Lradif^ i<f.io^ms 297 46 46 l00o/o 75o/o -251,

6.t.2. atiddtieii mokesdiai 562 569 636 !1.20/o l13o/o 74

6.2. Trumpalaikiai !sipareigoiimai: 1399 t342 1395 104o/o 100% -4

6.2.1 ils.alaikiu skolu einamuiu metu dalis 778 778 1,00o/o 700o/o 0

6.2.2. finansines skolos: 274 251 251 l00o/o 92o/o -L-1

6.2.2.1. kredito istaisoms 274 251 251. 1O0o/o 92o/o - /,3

6.2.3. skolos tiekeiams lo 1,04 74 71o/o 95o/o -4

6.2.4. sauti iiankstiniai aomokdi imai JJ 38 765o/o 1l5o/o 5

6.2.5. nelno mokesdio isipareieoiimai 57 20 37 lZ2o/o 650/o -20

6.2.6.
su darbo santykiais susijq
isinareipoiimai

749 130 1.74 133o/o 1,L70/o 25

6.2.7.
kitos mokdtinos sumos ir trumpalaikiai
isioareisoiimai

30 35 43 125o/o 144o/o t3

7.
NUOSAVO KAPITALO IR

ISIPAREIGOJIMU IS VISOI
L1730 10316 10449 lOLo/o 89o/o -1281

Generalinis direktorius Darius Butvydas

Tomas MasysEkonomikos ir finansq direktorius



AB "SMILTYNES PERKELA"

*Savikaina+Bendrosios ir administracines sqnaudos+Finansinds veiklos sanaudos

Generalinis direktorius
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AB "SMITTYNES PERKELA" 2015 m. 12 men. forma FP-9

Informaciia apie bendrovCs vadovauianCiq darbuotorq darbo uZmokesti 2015 m' Iv kew.

2o15 m. lV ketulrtis:

uZ darba poilsio dien4 (komandiruotes

uZ darb4 poilsio dien4 (komandiruotds
Technikos ir saugios laivybos direktorius

uZ darbq poilsio dienq 198 Eur
komandiruotds metul ir atostoginiai 1047

pasalpa iS imon6s lesq uz
Technikos ir saugios laiuybos direkbrius

Darius Butvydas

Ekonomikos ir flnansq direktorius



AB "SMILTYNĖS PERKĖLA"  2015 m. 12 mėn. forma FP-10

Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga

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

1 Plastikiniai langai ir durys Prekės 44221000-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.07 2015.01.13 2015.01.19 2015.01.19 – –

Nepateiktas nei vienas 
pasiūlymas.

2
Darbuotojų periodinio privalomo 
profilaktinio sveikatos tikrinimo 
paslaugos

Paslaugos 85140000-2 
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.08 2015.01.12 2015.01.15 2015.01.15 – –

Nepateiktas nei vienas 
pasiūlymas.

3
Kelto „Žalgiris“ dokinio remonto 
paslaugos

Paslaugos 50241200-8 
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.08 2015.01.23 2015.01.26 2015.01.26 - –

Nepateiktas nei vienas 
pasiūlymas.

4
Dviejų komponentų poliuretaniniai, 
epoksidiniai ir alkidiniai dažai

Prekės
44810000-1, 
44832200-3 

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.09 2015.01.23 2015.01.26 2015.01.26 2015.03.30 2015.03.30

5
Keltų „Žalgiris" ir „Nida" vairo kolonelių 
atsarginių dalių pirkimas

Prekės 34900000-6  
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.12 2015.02.17 2015.02.23 2015.02.23 2015.03.30 2015.03.30

6
Naujosios perkėlos teritorijos fizinės 
saugos paslaugos

Paslaugos 79713000-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.13 2015.01.13 2015.01.13 2015.01.13 2015.02.12 2015.02.12

7 Stebėsenos ir kontrolės paslaugos Paslaugos 71700000-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.13 2015.01.13 2015.01.13 2015.01.13 2015.02.12 2015.02.12

8
Elektroninio bilieto sukūrimas, papildant 
esamą valdymo sistemą

Paslaugos 72212490-0
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.01.14 2015.01.15 2015.01.15 2015.01.15 2015.02.20 2015.02.20

9
Kelto „Žalgiris“ dokinio remonto 
paslaugos

Paslaugos 50241200-8 
Supaprastintas 

atviras 
konkursas

2015.02.09 2015.03.03 2015.03.03 2015.03.03 – –
Nepateiktas nei vienas 
pasiūlymas.

10
Darbuotojų periodinio privalomo 
profilaktinio sveikatos tikrinimo 
paslaugos

Paslaugos 85140000-2 
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.02.13 2015.02.17 2015.02.23 2015.02.23 2015.03.31 2015.03.31

11
Savanoriško sveikatos draudimo 
paslaugos

Paslaugos 66512210-7
Supaprastintas 

atviras 
konkursas

2015.02.17 2015.03.03 2015.03.16 2015.03.16 2015.05.05 2015.05.05

12
Reklamos planavimo bei transliacijos 
televizijoje, radijuje ir talpinimo internete 
paslaugos

Paslaugos 79341400-0 
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.03.10 2015.03.12 2015.03.12 2015.03.12 2015.04.20 2015.04.20

13
Kelto „Žalgiris“ dokinio remonto 
paslaugos

Paslaugos 50241200-9
Supaprastintas 
apklausos būdu 

pirkimas
2015.03.17 2015.03.17 2015.03.17 2015.03.17 2015.04.09 2015.04.09

14
Laivų, laivų civilinės atsakomybės ir laivų 
savininko bendrosios civilinės 
atsakomybės draudimas

Paslaugos
66514150-2, 
66516300-3, 
66516000-0

Supaprastintas 
atviras 

konkursas
2015.03.17 2015.03.30 2015.03.18 2015.03.18 2015.05.15 2015.05.15

15
Spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos 
biuro technikos eksploatacinės medžiagos

Prekės
30125110-5, 

30125100, 
30192320-0

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.03.24 2015.03.24 2015.04.09 2015.04.09 2015.05.28 2015.05.28

16 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos Paslaugos 79632000-3
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.03.27 2015.03.30 2015.04.01 2015.04.01 2015.05.26 2015.05.26

17
Personalo valdymo ir darbo užmokesčio 
skaičiavimo programinės įrangos diegimo 
paslaugos

Paslaugos 72263000-6
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.03.31 2015.03.31 2015.04.02 2015.04.02 2015.05.28 2015.05.28

18
2015-2017 m. metinių finansinių ataskaitų 
ir susijusių ataskaitų audito paslaugos

Paslaugos 79212100-4
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.09.21 2015.10.05 2015.10.19 2015.10.20 2015.12.30 2015.12.31

19 Darbo rūbai kasininkėms Prekės

18223200-0 
18232000-4 
18234000-8 
18330000-1

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.04.30 2015.05.04 2015.05.04 2015.05.04 – –

Nepateiktas nei vienas 
pasiūlymas.

20 Kelnės kasininkėms Prekės 18234000-8
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.06.03 2015.06.03 2015.06.03 2015.06.03 2015.08.20 2015.08.20

21 Kompiuterinė įranga Prekės

30200000-1 
48821000-9 
30232110-8 
48781000-6 
32420000-3

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.06.08 2015.06.30 2015.07.01 2015.07.01 2015.07.15 2015.07.15

Bendrovės 2015 m. 12 mėn. viešųjų pirkimų ataskaita

Pirkimo 

Eil. Nr.
Pirkimo pavadinimas

Pirkimo 

rūšis

Veiklų susijusių su 

pirkimu, Nr.

Pasirinktas 

pirkimo būdas

Pirkimo dokumentų 

rengimo laikotarpis Skelbimo apie 

pirkimą data

Viešųjų pirkimų procedūrų 

laikotarpis
Sutarties 

pasirašymo 

data

Pastabos
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AB "SMILTYNĖS PERKĖLA"  2015 m. 12 mėn. forma FP-10

22

Kokybės vadybos sistemos, aplinkos 
apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistemų persertifikavimo 
paslaugos

Paslaugos 79132000-8
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.07.23 2015.07.24 2015.07.24 2015.07.24 2015.08.04 2015.08.11

23 Dyzelinis kuras laivų atsargoms Prekės 09134220-5
Atviras 

konkursas
2015.08.19 2015.09.08 2015.09.11 2015.09.11 2015.12.07 2015.12.07

24 Akcijų vertės nustatymo paslaugos Paslaugos 79419000-4
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.08.26 2015.09.03 2015.09.04 2015.09.04 2015.09.22 2015.10.19

25 Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugos Paslaugos 66110000-4
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.09.18 2015.09.21 2015.09.28 2015.09.28 2015.11.06 2015.11.06

26

Varnėnų gatvės tęsinio ir viešosios 
infrastruktūros AB Smiltynės perkėla 
teritorijoje projektavimo ir projekto 
priežiūros paslaugos 

Paslaugos 71320000-7
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.10.01 2015.10.02 2015.10.06 2015.10.06 2015.10.30 2015.10.30

27
2015-2017 m. metinių finansinių ataskaitų 
ir susijusių ataskaitų audito paslaugos

Paslaugos 79212100-4
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.09.21 2015.10.05 2015.10.19 2015.10.19 2015.12.31 2015.12.31

28 Laivų įrangos remonto paslaugos Paslaugos 50241100-7
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.10.22 2015.10.27 2015.10.27 2015.11.06 2015.12.29 2015.12.29

29
Priešgaisrinės apsaugos priemonių ir 
įrangos periodinių patikrinimų paslaugos 
ir gaisrų gesinimo medžiagos 

Prekės 50413200-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.10.26 2015.11.02 2015.11.02 2015.11.12

Atidėjimo terminas pasibaigs 
2016 m. sausio 20 d.

30
Naujosios perkėlos teritorijos fizinės 
saugos paslaugos

Paslaugos 79713000-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.12.03 2015.12.04 2015.12.04 2015.12.16 2016.01.19 2016.01.19

31
Senosios perkėlos  stebėsenos ir kontrolės 
paslaugos

Paslaugos 7170000-5
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.12.03 2015.12.04 2015.12.04 2015.12.16 2016.01.19 2016.01.19

32
Dokumentų ir veiklos procesų valdymo 
programinė įranga

Prekės 48311000-1
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.12.08 2015.12.09 2015.12.09 2015.12.21 2015.12.29 2015.12.29

33

Vietovės lygmens teritorijų planavimo 
dokumento - teritorijos tarp Nemuno g, 
Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir Krantinių 
Nr. 80-115 Klaipėdoje detaliojo plano, 
patvirtinto 2000-03-30 Klaipėdos miesto 
tarybos sprendimu Nr. 68, koregavimo 
paslaugos

Paslaugos 71240000-2
Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.12.08 2015.12.10 2015.12.10 2015.12.22

Atidėjimo terminas pasibaigs 
2016 m. sausio 21 d.

34 Kompiuterinė įranga Prekės

30200000-1, 
30216130-6, 
32323000-3, 
32420000-3, 
42991230-0, 
48810000-9, 

Supaprastintas 
mažos vertės 

pirkimas
2015.12.10 2015.12.11 2015.12.11 2015.12.23 2015.12.31 2015.12.31

35

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių 
Nr. 76, 79, 153 ir 156 rekonstravimas 
įrengiant reguliuojamas rampas“ techninio 
projekto parengimo ir statinio projekto 
vykdymo priežiūros paslaugos

Paslaugos 71320000-7
Supaprastintas 

atviras 
konkursas

2015.12.12 2015.12.29 2015.12.30 2016.01.22
Susipažinimo procedūra su 
pateiktais pasiūlymais įvyks 
2016 m. sausio 22 d.

Darius Butvydas

Asta Vyšniauskaitė

Generalinis direktorius

Generalinio direktoriaus patarėja teisės klausimais

86



x
(g

=

F

(!

E

L(!
o

o

oo
o

o
.6)

o
IE

'0)
Lo
o,o
x

tt')

EA

o
al!

(!

o

Lo
0iL

(6

L

Irl

o

.s9
?.:

6a

a
ao 5
-VE L
lxP
e9 6
:F !
aq
a: q

";- .=..==? tr: G
9 OV L€,N - 0)

d(5

'l
rZ

I!
tn

z
F,l

a
to




