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AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ FINANSINĖS ATASKAITOS

 UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

20 18 M. d. BALANSAS

Nr.

Įmonių grupės įmonių akcijos

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", 140285526

Nemuno g. 8, Klaipėda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Biologinis turtas

0

Įmonių grupės įmonių skolos

65016
1.7.

1.5.

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0 0

Paskolos įmonių grupės įmonėms

Ilgalaikės investicijos 600120B-A.3.7.

4.2. Biologinis turtas

(ataskaitos sudarymo data)

3. FINANSINIS TURTAS 600120 0

1.6. Sumokėti avansai

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

460342.4. Kitos gautinos sumos B-B.2.4. 20704

18982

2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos

2.1. Pirkėjų skolos B-B.2.1. 1083802
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 1104506

2.2.

Sumokėti avansai B-B.1.7. 8323 8385
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti

1.3. Produkcija

3705040
64050

45822
1. ATSARGOS

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

3.6.

54207
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

2508822

B-B.1.1. 55727

3.7.

3.4.

4.3. Kitas turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS

4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas

3.8.
3.9. Kitas finansinis turtas

Po vienų metų gautinos sumos

3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Asocijuotųjų įmonių akcijos

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

3.2.
3.3.

82361

2.6.2. Pastatai

2.7.

Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai B-A.2.7. 381727

3.1.

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

2.6.1. Žemė
02.6. Investicinis turtas 0

5580811
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

4574023
81480

2.4. Transporto priemonės
107770

347268
2.3. Mašinos ir įranga 0 0
2.2. Pastatai ir statiniai 250938

6091920
2.1. Žemė
2. MATERIALUSIS TURTAS B-A.2. 5314458

1.5. Kitas nematerialusis turtas

1.4.

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios 

teisės

1.3. Programinė įranga B-A.1.3. 9844 34774

1.2. Prestižas

1

6126694

Eil. Nr.

1.1.

9844

TURTAS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

GRUODŽIO 31

2018 m. sausio 31 d.

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Metų

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

A. ILGALAIKIS TURTAS
34774

5924422

(Tvirtinimo žyma)

Plėtros darbai

3



TEINAN.IU LAIKOTARPIU SANAUDOS TR

PO VIENU METU MOKENNOS SUMOS IR KIn ILGALAIKIAI

PER VIENUS METUS MOKETINOS SUMOS IR KITI

TRUM PALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI

vekselius ir dekius mokdtinos sumos

SUKAUPTOS SANAUDOS IR ATEINANCIU

GENERALINIS DIREKTORIUS

AKCIN ES BENDROVES,,SMILTYN ES PERKELA" FINANSINES ATASKAITOS

u2zoLB M. GRUoDZIo 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

DARIUS BUTVYDAS

(vardas ir pavarde)

TOMAS MASYS

(jmonds vadovo pareigq

FINANSU VADOVAS

(vyriausiojo buhalterio (buhalerio)
pareigq pavadinimas)

(vardas ir pavard6)



AKCI N ES BEN DROVES,,SMI LTYN ES PERKELA* FI NANSI N ES ATASKAITOS

u2zotl M. GRUoDZIo 31 D. pASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

Akcine bendrov6 "SMILTYN ES PERKELA", 140285526
(imon6s teisind forma, pavadinimas, kodas)

Nemuno q. 8, Klaipdda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registle
(buveind (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei imond likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo Zyma)

20 18 M. GRUODZTO3l D. PELNO(NUOSTOLTU)ATASKATTA

Nr.

Eurais

ataskaitos tikslumo ir valiuta

GENEMLINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

(imones vadovo pareigq pavadinimas) (vardas ir pavardd)

FINANSU VADOVAS TOMAS MASYS

(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigq
pavadinimas)

2

ataskaitinis

2018 m. sausio 31 d.
(ataskaitos sudarymo data)

Investicij q i patron uojandiosios, patron uoja m qjq ir

Finansinio turto ir trumpalaikiq investicijq veftds

(vardas ir pavardd)



(adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi

AKCINES BENDROVES,,SMILTYNES PERKELA" FINANSINES ATASKAITOS

UZ 2018 M, GRUODZIO 31 D, PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

Akcind bendrove "SMILTYNES PERKELA", 140285526
(imones teisine forma, pavadinimas, kodas)

(teisinis statusas, jei imone likviduoiama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

20 18 M.

(Tvirtinimo iyma)

GRUODZIO 31 D. PINIGU SRAUTU ATASKAITA

2018 m. sausio 31 d Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

EuraisMetu

GENERALIN]S DiREKTORIUS
(lmones vadovo pareigLl pavadinimas)

FINANSU VADOVAS
(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigq

pavadinimas)

laikotarpio pinigLl iplaukos (su PVM)

sumoketi Zaliavq, prekiq ir paslaugL,l tiekdjams (su

iSmokos, susijusios su darbo santyKiais

pagrindin6s veiklos pinigq srautai

turto, iSskyrus investicijas, isigijimas
turto, iSskyrus investicijas. perleidimas

Ilgalaikiq investicuq isigUimas
IlgalaikiL.l investicuq perleidimas

dividendai, palukanos
investicinds veiklos pinigq srautLl padid6jimas

investicines veiklos pinigLl srautq sumaZ6jimas

srautai, susijQ su imonds savininkais

igrl srautai, susijq su kitajs finansavimo Saltiniais

imonds isipareigojimLl padidejimas

imonds isipareigojimLl sumaZejimas
finansinds veiklos pinigq srautLl padidejimas

finansinds veiklos pinigLl srautLl sumaZejimas

finansinEs veiklos pinigq srautai
kursq pokyiio itaka grynqjq pinigq ir pinigq

s pinigq srautq padidejimas (sumai6jimas)
ir pi nig q ekviva lenta i la i kota rpio pradiigil{
ir oiniou ekvivalentai laikotarpio pabadoie

(s23219)
0

0
0

(s23219)
(28s763)

0

(28s763)
0

(s777)
(27s986)

0
0

0

0

(439379)
U

0
0

(439379)
(1064921)

0
0
0

(1064921)
0
0

(21099)
(1043822)

0
0

0

3.
3.1.
3.1.1.
3.7.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.t.
3.2.1.t
3.7.t.2
3.2.2.
3.2.2.t
3.2.2.2
3.2.2.3
1a ) 4

3.2.3,
3.2.4.
3.2.s.

DARIUS BUTVYDAS
(vardas ir pavarde)

TOMAS MASYS
(vardas ir pavarde)



DIREfiORIUS
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

FINANSU VADOVAS

(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigq pavadinimas)

AKCINES BENDROVES,,SIYILTYNES PERKELA' FINANSINES ATASKAITOS

UZ 2018 N4, GRUODzIO 31 D. PASIBAIGUSIUS N4ETUS

Akcine bendrove'Sl4lLryNES PERKELA., 140285526
(imonds teisind forma, pavadinimas, kodas)

Nemuno q. 8, Klaipeda, duomenys kaupiami ir sauqomi Juridiniu asmenq reqistre
(buveine (adrees), reqistras, kuriame kaupiami ir sauqomi duomenvs)

(teisinis statusas, jei imone likviduoiama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo :yma)

20 18 M, GRUOpzrO3l D. NUOSAVOKAPTTALOFOKYdTUATASKATTA

2018 m. sausio 31 d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

DARIUS BUTVYDAS

(vardas ir pavarde)

TON4AS MASYS

(vardas lr pavarde)

(2016.12.31

3. EsminiLl klaidLl taisymo rezultatas

6. Veiksmingos apsidraudlmo
priemones vertes padidejimas

(sumaiejimas)

7. Savu akcijtl islgitimas (pardavlmas)

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis

pelnas (nuostoliai) (2017. 12.31)

14, Istatinio kapitalo didinimas
(maiinimas) arba pajininkLt inasai (pajLl

grEiinimas)

15. Kitas istatinio arba pagnnd,nlo

17. Likutis pra6jusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje
(2OL7,L2.31)

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertes
padidejimas (sumaiejimas)

19. Veiksminqos apsidraudijmo
priemones vertes padidejimas

20. SavLl akcijri isigijimas (pardavimas)

21. Pelno (nuostoliLl) ataskaitoje
nepripa:intas pelnas (nuostolial)

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai) (2018. 12.31)

27. Istatinio kapitalo didinimas
(maiinimas) arba pajininkLl inasai (pajq

30, Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (2018.12.31)
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Akcinė bendrovė „SMILTYNĖS PERKĖLA“, 140285526 
Nemuno g. 8, Klaipėda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

 
 
 

  
 

        (Tvirtinimo žyma) 

 
2018 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
2018 m. sausio 31 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 2018 m. sudarė 95 % (2017 m. – 95 %) 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. Iš šių veiklų Bendrovė uždirba apie 5 % (2017 m. – 5 %) visų pajamų. 
 
2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius (pagal sąrašą) – 85 darbuotojai (2017 m. – 84). 
 

1 lentelė 
Darbuotojų skaičius pagal kategorijas 2017–2018 m. 

 

 2017 m. 2018 m. 

Vadovaujantys darbuotojai* 
Specialistai 
Keltų įgulos nariai** 
Kasininkės 

21 
26 
25 
12 

20 
28 
23 
14 

Vidutinis darbuotojų skaičius iš viso: 84 85 

* Generalinis direktorius, padalinių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai. 
** Motoristai-denio upeiviai, denio upeiviai. 
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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 valiutos kurso pasikeitimas“; 23-asis VAS „Turto nuvertėjimas“; 
24-asis VAS „Pelno mokestis“; 29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“; 31-asis VAS „Atlygis 
darbuotojui“, 32-asis VAS „Tikrosios vertės nustatymas“, 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, jei nenurodyta kitaip. 
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Žemiau pateiktos pagrindinės apskaitos politikos. 
 
II.2. Bendrovės apskaitos politika 
 
Ilgalaikis 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: 

2 lentelė 
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės naudingo tarnavimo laikas 

 

NT grupė Taikomas naudingo tarnavimo laikas metais 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialusis turtas 4 
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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. 
 

Išlaidos susijusios su programinės įrangos palaikymu yra apskaitomos sąnaudose jų atsiradimo metu. 
 

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 apskaičiuojama diskontuojant visą mokėtiną sumą iki dabartinės 
vertės, taikant vidutinę rinkos palūkanų normą, esančią turto įsigijimo metu. Skirtumas tarp dabartinės 
vertės ir mokėtinos sumos pripažįstamas finansinės veiklos (palūkanų) sąnaudomis tolygiai per visą 
mokėjimo už įsigytą turtą laikotarpį. 
 

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 pan.). 
 
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 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 3 lentelėje. 

3 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 įranga 300 8 

Transporto priemonės  300 6-16 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 70 3-8 
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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. 
 
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, 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
Efektyvios palūkanų normos metodas 
Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų amortizuotos 
savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų ir sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. 
Efektyvi palūkanų norma – tai palūkanų norma, tiksliai diskontuojanti numatomas būsimas grynųjų 
pinigų išmokas ar įplaukas iki finansinio turto ar finansinio įsipareigojimo grynosios balansinės vertės 
per numatytą finansinės priemonės galiojimo laikotarpį ar, jeigu būtina, per trumpesnį laikotarpį. 
 
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, 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 
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savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų 
buvę pripažinti. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) 
pripažinimas yra nutraukiamas, kai: 
 
 baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
 išlaikoma teisė į pinigų srautus, bet prisiimamas įsipareigojimas sumokėti visą sumą trečiajai šaliai 

pagal perleidimo sutartį per trumpa laiką; arba 
 perleidžiama teisė gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžiama iš esmės visa su 

finansinio turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda, arba (b) nei perleidžiama, nei išlaikoma su 
finansiniu turtu susijusi rizika ir nauda, bet perleidžiama šio turto kontrolė. 

 
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. 
 
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. 
 
Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas 
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi 
jo terminas. Kai vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam 
skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks 
pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp 
atitinkamų finansinių įsipareigojimų verčių pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
 
Prekybos skolos 
Prekybos skolos yra įsipareigojimas apmokėti už prekes ir paslaugas, įsigytas iš tiekėjų įprastinės 
veiklos metu. 
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Prekybos skolos yra klasifikuojamos kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, jeigu apmokėjimo terminas 
sueina per vienerius metus. Priešingu atveju jos yra parodomos kaip ilgalaikiai įsipareigojimai. 
 
Atsargos 
 
Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. Įmonėje atsargoms priskiriama degalai, tepalai, atsarginės dalys, darbo rūbai 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. 
 
Dotacijos 
 
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys: 
 
a) dotacijoms, susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam turtui 
įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos, taip pat dotacijos trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui 
pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudotos dotacijos likutis;  
 
b) dotacijoms, susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negau-
toms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos, taip pat visos kitos dotacijos , nepriskirtos su turtu susiju-
sioms dotacijoms. 
 
Dotacija registruojama apskaitoje, kai atitinka du pripažinimo kriterijus: 
 
a) Bendrovė atitinka dotacijos suteikimo sąlygas; 
 
b) yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad dotacija bus gauta. 
 
Gauta dotacija ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacija su-
sijusios sąnaudos.  
 
Dotacija, susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama gau-
to ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas pelno (nuostolių) ataskaitos nusidėvė-
jimo sąnaudų straipsnis ir balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos.  
 
Negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį 
laikotarpį priskaičiuojama negautų pajamų. Didinamas pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamųjų 
pajamų straipsnis ir mažinamas balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos. 
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Paskolos (skolinimosi kaštai) 
 
Skolinimosi sąnaudos, susijusios su paskolomis nekilnojamam turtui, transporto priemonėms, 
įrengimams ir įrangai įsigyti, pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje kaupimo principu, kai 
patiriamos. 
 
Gavimo momentu paskolos apskaitomos gautų lėšų suma, atsižvelgiant į patirtas sandorio sąnaudas. 
Vėliau paskolos apskaitomos amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų normos metodą; bet 
koks skirtumas tarp gautų lėšų ir išpirkimo vertės, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, pelne 
(nuostoliuose) per skolinimosi laikotarpį. 
 
Atidėjiniai 
 
Atidėjinys apskaitomas tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi įsipareigojimą (teisinį ar 
neatšaukiamą), ir tikėtina, kad jam įvykdyti Bendrovei 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. 
 
Nuomos apskaita 
 
Finansinė nuoma 
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. 
 
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 nuoma 
Nuoma pripažįstama veiklos nuoma, jeigu iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda 
neperduodama. 
 
Veiklos nuomos mokėjimai yra apskaitomi sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, tiesiogiai 
proporcingu metodu per nuomos laikotarpį, nebent labiau tiktų taikyti kitą sistemingą būdą, laiko 
atžvilgiu labiau tinkantį ekonominės naudos iš išnuomoto turto gavimui atspindėti. Neapibrėžti veiklos 
nuomos mokesčiai yra pripažįstami sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. 
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Bendrovė kaip nuomotojas 
Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą 
nuomos laikotarpį. 
 
Bendrovė kaip nuomininkas 
Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesiogiai 
proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį. 
 
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. 2018 m. ir 2017 m. Bendrovei 
taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 %. 
 
Nuo 2014 m. sausio 1 d. perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 
% ataskaitinių metų apmokestinamo pelno sumos. Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą 
laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių 
priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jei Bendrovė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie 
nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių 
priežasčių. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti 
keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. 
 
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. 
 
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. 
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Dividendai 
 
Dividendų paskirstymas Bendrovės akcininkams pripažįstamas įsipareigojimu Bendrovės finansinėse 
ataskaitose tuo laikotarpiu, kuomet dividendus patvirtina Bendrovės akcininkai. 
 
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 Bendrovė gaus ekonominę naudą ir pajamų 
suma gali būti patikimai įvertinta. Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu (taikant 
efektyvios palūkanų normos metodą). Palūkanų pajamos apskaitomos pelne (nuostoliuose). 
 
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. 
 
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. 
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Finansinės rizikos valdymo politika 
 
Kredito rizika 
Kredito rizika yra susijusi su rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų 
įtakodama Bendrovės finansinius nuostolius. Bendrovė laikosi politikos sudaryti sandorius tik su 
patikimais partneriais ir gauti pakankamą užstatą, kur reikia, kaip nuostolių, kylančių iš finansinių 
įsipareigojimų nevykdymo, rizikos valdymo priemonę. Bendrovė 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, Bendrovė naudoja kitą viešai prieinamą finansinę 
informaciją ir savo prekybos duomenis kad įvertinti savo pagrindinius klientus. Bendrovės 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.  
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Bendrovė atlieka operacijas su bankais, 
turinčiais gerus užsienio kredito reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. 
 
Palūkanų normos rizika 
Bendrovėje yra palūkanų normos rizika, nes Bendrovė skolinasi lėšas fiksuotomis ir kintamomis 
palūkanų normomis. Bendrovė valdo riziką išlaikydama tinkamą fiksuotų ir kintamų paskolų palūkanų 
derinį. 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nenaudojo jokių finansinių išvestinių priemonių, kurių 
paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. 
 
Likvidumo rizika 
Bendrovė 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. 
 
Neapibrėžtumai 
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse 
ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ištekliai, duodantys ekonominę naudą, bus 
prarasti, yra labai maža. 
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse 
ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 
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Pobalansiniai įvykiai  
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės 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. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
III.1. Esminių klaidų taisymas 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė neatliko esminių klaidų taisymo. 

 
III.2. Apskaitos politikos keitimas 
 
Įstatymų, reglamentuojančių apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir verslo apskaitos standartų 
reikalavimų pasikeitimai 2018 m. neturėjo įtakos Bendrovės apskaitos politikai ir ankstesnių laikotarpių 
finansiniams rezultatams. 
 
III.3. Palyginamosios informacijos pertvarkymas 
 
Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dispečerinės tarnybos ir klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojų 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčio sąnaudas apskaitė pelno (nuostolių) ataskaitos 
„Bendrųjų ir administracinių sąnaudų“ eilutėje. Kadangi dispečerinės darbuotojai tiesiogiai susiję su 
keltų eismo reguliavimo veikla, o klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai – su pardavimų veikla, jų 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčio sąnaudos buvo perklasifikuotos atitinkamai į 
„Pardavimo savikainos“ ir „Pardavimų sąnaudų“ eilutes. 
Kad informacija būtų palyginama, 2017 m. finansiniai duomenys buvo pertvarkyti (4 lentelė). 
 

4 lentelė 
Pelno (nuostolių) atskaitos duomenų pergrupavimas, Eur 

 

Straipsniai 
2017 m. 

Iki pergrupavimo Pergrupavimas Po pergrupavimo 

Pardavimo savikaina 2557326 75549 2632875 

Pardavimo sąnaudos 418578 27994 446572 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1064099 (103543) 960556 

 
III.4. Apskaitinių įvertinimų tikslinimas 
 
Kadangi apskaitos programos galimybės leidžia tiksliai apskaičiuoti Bendrovės darbuotojų atostogų 
rezervo kaupimus kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, tai ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m. gruodžio 31 
d.) apskaitinių įvertinimo tikslinimai dėl atostogų rezervo taip pat ir kito pobūdžio įvertinimai nebuvo 
atlikti. 
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III.5. Nematerialusis turtas 
5 lentelė 

B-A.1.3. pastaba. Nematerialusis turtas, Eur 
 

Rodikliai Programinė įranga 

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 34774 

a) Įsigijimo savikaina   

2017 m. gruodžio 31 d. 129203 

Pasikeitimai per 2018 m.:   

- turto įsigijimas 311 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)  

2018 m. gruodžio 31 d. 129514 

b) Amortizacija    

2017 m. gruodžio 31 d. 94429 

Pasikeitimai per 2018 m.:   

- finansinių metų amortizacija 25241 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)  

2018 m. gruodžio 31 d. 119670 

c) Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) 9844 

 
2018 m. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 25241 Eur (2017 m. – 29145 Eur) 
amortizacijos sąnaudų. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno 
(nuostolių) ataskaitos „2. Pardavimo savikaina“, „5. Pardavimo sąnaudos“ ir „6. Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos“ straipsniuose. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė įsigijo programų, kurių įsigijimo savikaina sudarė 311 Eur (2017 m. 
– 645 Eur). 

6 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 2018 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 79881 Eur (2017 m. – 41512 Eur). 
 
Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra. 
 
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar sutartys, nėra. 
 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra. 
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III.6. Ilgalaikis materialusis turtas 
7 lentelė 

B-A.2. pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, Eur 
 

Rodikliai 
Pastatai 

ir 
statiniai 

Mašinos 
ir įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įranginiai, 

prietaisai ir 
įrankiai 

Sumokėti 
avansai ir 
vykdomi 

materialiojo 
turto 

statybos 
(gamybos) 

darbai 

Iš viso 

Likutinė vertė 2017 m. 
gruodžio 31 d. 

347268 0 5580811 81480 82361 6091920 

a) Įsigijimo savikaina             

2017 m. gruodžio 31 d. 2013776  16532839 1019998 82361 19648974 

Pasikeitimai per 2018 m.:       

- turto įsigijimas    82715 299366 382081 

- perleistas ir nurašytas  
  turtas (-) 

  (8688) (137189)  (145877) 

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

     0 

2018 m. gruodžio 31 d. 2013776 0 16524151 965524 381727 19885178 

b) Nusidėvėjimas             

2017 m. gruodžio 31 d. 1666508  10952028 938517  13557053 

Pasikeitimai per 2018 m.:       

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

96330  1006788 56409  1159527 

-  kitiems asmenims   
   perleisto ir  nurašyto  
   turto nusidėvėjimas (-) 

  (8688) (137172)   (145860) 

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

     0 

2018 m. gruodžio 31 d. 1762838 0 11950128 857754 0 14570720 

c) Likutinė vertė 2018 
m. gruodžio 31 d. 
(a) - (b) 

250938 0 4574023 107770 381727 5314458 

 
Transporto priemonės 
2018 m. Bendrovė pardavė lengvąjį tarnybinį automobilį VW Caddy, kurio įsigijimo vertė 8688 Eur, 
nurašyta likutinė vertė 8688 Eur. 
2018 m. rugsėjo mėn. Bendrovė pardavė Olandijos kompanijai 2014 m. įsigytą keleivinį laivą 
„Smiltynė“. Šio rašto rengimo metu už laivą neatsiskaityta, nuosavybė neperduota, dėl to laivo likutinė 
vertė nenurašyta. 
 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 
Per 2018 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto už 82715 Eur. Didžiausią šių investicijų dalį sudarė 
bilietų pardavimo kasos (40950 Eur) tinklo apsaugos įranga (10907 Eur) ir kitas įvairus smulkus 
materialusis turtas (kompiuterinė technika, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
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Įsigytos bilietų kasos šiuo metu nėra naudojamos, kadangi vyksta teritorijos adresu Nemuno g. 8 
tvarkymo darbai. Joms nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas. 
 
B-A.2.7. pastaba. 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, reguliuojamų 
rampų rekonstrukcija, keltų aparelių rekonstrukcija ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo projektu. 
2017.12.31 šių išlaidų likutis buvo 82361 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos sudarė 299366 Eur 
(2017 m. – 30275 Eur), t.y. išlaidos už: 
 
 keleivių terminalo Nemuno g. 8 priešprojektinių pasiūlymų parengimą – 34500 Eur; 
 teritorijos Nemuno g. 8 perplanavimo ir statybos darbus – 210767 Eur; 
 reguliuojamų rampų prie krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 projektavimą – 5299 Eur; 
 vaizdo stebėjimo sistemos projekto parengimą 2800 Eur; 
 keltų „Neringa“, „Baltija“, „Žalgiris“ aparelių rekonstrukcijos projekto parengimą – 46000 Eur. 
 
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 381727 Eur. 
 
Nurašytas turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė 16,82 Eur, t.y. 0,29 
Eur nurašyta dėl turto pardavimo (lengvasis automobilis) ir 16,53 Eur (sena kompiuterinė technika, 
kameros, įvairūs įrankiai ir kt. turtas). Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 145877 
Eur. 

8 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 įranga 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 300 8 

Transporto priemonės 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 300 6-16 

Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 
Tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) 70 3-8 

 
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio turto, kuris įsigytas pagal lizingo sutartis, sąrašas 
pateiktas 10 lentelėje. 

9 lentelė 
Ilgalaikis materialusis turtas, 

įsigytas pagal lizingo (finansinės  nuomos) sutartis 
 

Turto grupės pavadinimas 
Likutinė vertė (Eur) 

2018.12.31 
Likutinė vertė (Eur) 

2017.12.31 

Transporto priemonės 674805 899739 

 
Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas savaeigis keltas „Baltija“ (2005 m.). Jo įsigijimo vertė 
3598957 Eur. Keltas bus išpirktas 2019 m. rugsėjo mėn. Pagal šią lizingo sutartį taikomos kintamos 
palūkanos, susijusios su 6 mėn. EURIBOR+2,45 % banko marža. 
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10 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) 2017 m. gruodžio 31 d. 275985 248387 0 

Lizingo (finansinės nuomos) sutartys: 
a) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“ 

 
275985 

 
248387 

 
0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 275985 0 0 

Lizingo (finansinės nuomos) sutartys: 
a) 2004-11-30 sutartis dėl s/k „Baltija“ 

 
248388 

 
0 

 
0 

 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto materialiojo turto Bendrovė neturi. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Įmonės veikloje, įsigijimo 
savikaina 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 2468228 Eur (2017 m. – 2465935 Eur). 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nenustatė ilgalaikio materialaus turo nuvertėjimo. 
 
Informacija apie išnuomotą turtą 
 
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. Reikšmingumo nustatymui yra pasirinktas išnuomoto pastato ploto kriterijus, kuris 
sudarė 54 % viso pastato ploto. Tai sudaro 66621 Eur likutinės pastato vertės dalies 2018.12.31 
dieną. 
Patalpų nuomos sutartis sudaryta iki 2023 m. Sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti sutarties laiką. 

 
Informacija apie išsinuomotą turtą 

 
Bendrovė yra sudariusi su VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ penkių žemės plotų nuomos 
sutartis, kurios galioja iki 2066 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 32938 Eur (2017 m. – 24579 Eur). 

 
B-A.3.7. pastaba. Ilgalaikės investicijos. 
 
Ilgalaikių investicijų vertė sudarė 600120 Eur, iš jų 600000 Eur terminuoti indėliai, 120 Eur sukauptos 
palūkanos. 2017 m. Bendrovė ilgalaikių investicijų (indėlių) neturėjo. Tai yra du terminuoti indėliai po 
300000 Eur Luminor banke, kurių terminas 2019.12.14, palūkanų norma 0,4 %. 
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III.7. Atsargos 
11 lentelė 

B-B.1.1. pastaba. Atsargos, Eur 
 

Rodikliai 
Žaliavos, medžiagos ir 

komplektavimo 
detalės 

Ilgalaikis 
materialusis turtas, 

skirtas parduoti 
Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina      

2017 m. gruodžio 31 d. 45822  45822 

2018 m. gruodžio 31 d. 48715 0 48715 

b) Nukainojimas iki grynosios galimo 
realizavimo vertės (atstatymas) 

0 0 0 

2017 m. gruodžio 31 d.   0 

2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 

c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2018 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) 

55727 0 55727 

Atsargų vertė, pripažinta paslaugų 
savikainos sąnaudomis 

656720  656720 

Įkeistų atsargų vertė 0 0 0 

Atsargos pas trečiuosius asmenis 0 0 0 

 
B-B.1.1. pastaba. Bendrovės atsargas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė: keltų kuras ir tepalai – 37074 
Eur (2017.12.31 – 32723 Eur); tarnybinio transporto kuras – 117 Eur (2017.12.31 – 57 Eur); keltų 
atsarginės dalys – 4082 Eur (2017.12.31 – 4090 Eur); kitos atsargos – 14454 Eur (2017.12.31 – 8952 
Eur). 
Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į 
paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame 
ūkyje). 
 
III.8. Sumokėti avansai 
 
B-B.1.7. pastaba. 2018 m. gruodžio 31 d. išankstinius apmokėjimus už paslaugas sudarė: 
 

12 lentelė 
B-B.1.7. pastaba. Sumokėti avansai 

 

Sumokėti avansai už: 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

tarnybinio transporto nuomą 5413 7814 

kvalifikacijos kėlimo kursus 613 174 

spaudos prenumeratą 450 397 

krantinės nuomą 1056 0 

programavimo darbus 791 0 

B-B.1.7. Sumokėtų avansų, iš viso: 8323 8385 
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III.9. Gautinos sumos 
13 lentelė 

B-B.2.1. ir B-B.2.4. pastaba. Gautinos sumos 
 

Stambiausios gautinų sumų grupės 
Balansinė vertė 

2018.12.31 
(Eur) 

Balansinė vertė 
2017.12.31 

(Eur) 

B-B.2.1. Pirkėjų skolos   

1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lengv. bilietų komp. už 
12 mėn.) 1111 2805 

2. LAKD (neatlygintino perkėlimo kompensuotina suma už 12 mėn.) 0 (748) 

3. Kiti klientai (už perkėlimų, nuomos ir kt. paslaugas) 47691 17195 

4. Už ilgalaikio turto pardavimą 1035000 0 

Atimti: abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas 0 (270) 

B-B.2.1. Pirkėjų skolos, iš viso: 1083802 18982 

 B-B.2.4. Kitos gautinos sumos   

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams 10050 17580 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 661 1015 

3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo paslaugas) 9565 27218 

4. Atskaitingi asmenys 428 221 

B-B. 2.4. Kitos gautinos sumos, iš viso: 20704 46034 

Iš viso: 1104506 65016 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15–30 dienų. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturi pirkėjų skolų kita valiuta išskyrus 
eurais. 
 
99 % (1072500 Eur) iš pirkėjų gautinų sumų sudarė vieno pirkėjo skola, t.y. neatsiskaityta už laivo 
„Smiltynė“ nuomą (2018 m. spalio-gruodžio mėn.) ir jos pardavimą. Finansinių ataskaitų rengimo 
metu padengtas įsiskolinimas už nuomą (37500 Eur). 
 
Iš pirkėjų gautinų sumų įsisenėjimo analizė 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. yra tokia: 

14 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. 

2017 m. 5988 7994 5000 0 18982 

2018 m. 15601 1043201 25000 0 1083802 

 
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. 
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III.10. Trumpalaikės investicijos 
15 lentelė 

B-B.3.2. pastaba. Kitos investicijos 
 

Kitos investicijos 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

B-B.3.2. Kitos investicijos   

Trumpalaikiai terminuoti indėliai, iš jų: 100000 100000 

AB Šiaulių banke (Eur, terminas 2019.12.12, palūkanų norma 
0,70 %) 
Sukauptos palūkanos 

100000 
35 

100000 
45 

B-B.3.2. Kitos investicijos, iš viso: 100035 100045 

 
B-B.3.2. pastaba. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė 100000 Eur laikė trumpalaikiame (iki 1 metų 
trukmės) terminuotame indėlyje. 
 
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. 
 
Bendrovė per 2018 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių. 
 
III.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
B-B.4. pastaba. 2018 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 

 
16 lentelė 

B-B.4. pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grupės 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

Pinigai banke 2399159 2208590 

Pinigai kasoje 10911 8697 

Pinigai kelyje 26379 72267 

B-B.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai , iš viso: 2436449 2289554 

 
Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 
 
III.12. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 
 
B-C. pastaba. 2018 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė: 
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17 lentelė 
B-C. pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų grupės 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 41479 53074 

Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos 668 579 

Ateinančių laikotarpių licencijų sąnaudos 688 363 

Ateinančių laikotarpių serverio nuomos sąnaudos 1482 1168 

Ateinančių laikotarpių internetinių paslaugų abonentų. mok. 
sąnaudos 

663 333 

Ateinančių laikotarpių mokymų sąnaudos 2579 0 

B-C. Ateinančių laikotarpių sąnaudų, iš viso: 47559 55517 

 
III.13. Įstatinis kapitalas, privalomasis ir kiti rezervai 
 
B-D.1.1. pastaba. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2017 m. – 
330950 vnt.) paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 Eur. Visos akcijos yra pilnai 
apmokėtos. 
 
2018 m. ir 2017 m. Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkus sudarė: 

18 lentelė 
Akcininkų struktūra 

 

Rodikliai 

Išleistų akcijų skaičius, 
vnt. (dalis, %) 

Neapmokėtų akcijų 
skaičius, vnt. 

Nominalioji vertė, 
Eur 

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 

Akcinio kapitalo struktūra 
finansinių metų pabaigoje    

  
    

   1. Pagal akcininkus          

   1.1. LR susisiekimo 
ministerija 

327619 
(98,99) 

327619 
(98,99) 

 
0 

 
0 5694018 5694018 

   1.2. Privatūs asmenys 
3331 
(1,01) 

3331 
(1,01) 

 
0 

 
0 57893 57893 

Iš viso: 330950 330950 0 0 5751911 5751911 

 
2018 m. gruodžio 31 d. AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų skaičius – 36 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. 
 
Bendrovės vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus. 
 
Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę, teisę į dividendą. 
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B-D.4.1., B-D.4.3. 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. 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas buvo pilnai sukauptas ir sudarė 759488 Eur 
(2017 m. – 575192 Eur) arba 13 % (2017 m. – 10 %) įstatinio kapitalo. 
 
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 Bendrovės vadovo premijai ir paramai. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. kiti rezervai sudarė 37847 Eur (2017 m. – 54173 Eur). 

19 lentelė 
B-D.4.1. ir B-D.4.3. pastaba. Rezervai 

 

Rezervai 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

B-D.4.1. Privalomasis rezervas 759488 575192 

B-D.4.3. Kiti rezervai   

 1. Darbuotojų premijoms 18847 54173 

 3. Paramai 19000 0 

B-D.4.3. Kiti rezervai, iš viso: 37847 54173 

Rezervai, iš viso: 797335 629365 

 
Pelno paskirstymas 

20 lentelė 
Pelno paskirstymo projektas 

 

Straipsniai Suma (Eur) 

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

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 527252 

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

Pervedimai iš rezervų 37847 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 565099 

Pelno paskirstymas: 
-  į privalomąjį rezervą 
- į rezervą vadovo premijai ir paramai 
- dividendams 

143353 
24606 
397140 
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2018 m. paskirstytinąjį pelną sudaro: grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 527252 Eur ir 
pervedimai iš rezervų – 37847 Eur. Iš viso paskirstytinojo pelno – 565099 Eur. Siūlomas pelno 
paskirstymas: 1,6 % (8788 Eur) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno į rezervą skirtą 
vadovo premijai, 2,8 % (15818 Eur) – paramai, 25,4 % (143353 Eur) – į privalomąjį rezervą ir 70,3 % 
(397140 Eur) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno dividendams. 
 
Dividendai 
 
2018 m. balandžio 9 d. įvykusio AB „Smiltynės perkėla“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu 
buvo nutarta išmokėti 522901 tūkst. Eur (1,58 Eur/1 akcijai) dividendų arba 70 % paskirstytinojo 
pelno. 
 
III.14. Dotacijos 

21 lentelė 
B-E. pastaba. Dotacijos, Eur 

 

Dotacijų rūšis 
Likutis 

laikotarpio 
pradžioje 

Gautos 
dotacijų 
sumos 

Gautinos 
dotacijų 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 
sumos 

Likutis 
laikotarpio 
pabaigoje 

1. Negautų pajamų, 
susijusių su lengvatų 
teikimu, atlyginimas, 
vežant keleivius keltais. 
Sutartis su Klaipėdos m. 
savivaldybe.  0 40836 1111 41947  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 2173886 (12834) 2161052  0 0 

 

Negautų pajamų, susijusių su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų 
teikimu, kompensacijos suma Bendrovėje priskiriama suteiktų paslaugų pajamoms tą laikotarpį kada 
paslauga suteikiama. Negauta kompensacijos suma 1111 Eur yra pateikta balanso straipsnyje kaip 
pirkėjo įsiskolinimas per vienerius metus (B-B.2.1. 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). Už 
2018 m. gruodžio mėn. neatlygintinai persikėlusius keleivius ir transporto priemones gauta permoka 
12834 Eur. Gauta permokos suma yra pateikta balanso straipsnyje kaip gauti avansai (B-G.2.3.)  
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III.15. Atidėjiniai 
 
B-F.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). Jis apskaitomas mokesčių atidėjinių straipsnyje. 
2018 m. gruodžio 31 d. mokesčių atidėjiniai sudarė 577552 Eur (2017 m. – 696799 Eur). Tai yra 
ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, kurioje parodomas vėliau nei per sekančius metus mokėtinas pelno 
mokestis. Balanso B-F.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, 2016 m. – 42383 Eur, 2017 m. – 18385 Eur, 2018 
m. – -119247 Eur. 
 
III.16. Skoliniai įsipareigojimai 

22 lentelė 
Bendrovės 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) 2017 m. gruodžio 31 d. 275985 248387 0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 
panašūs įsipareigojimai 
    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 

 
 

275985 
248387 

 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

 
 

248387 
0 
 
 
0 
0 
 
 
0 

 0  

 
0 
0 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

2. Kredito įstaigoms 
    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 

3. Kitos finansinės skolos 
    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 

Kitos skolos      

    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 397716 0 0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 624584 0 0 

Iš viso:    

    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 673701 248387 0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 872971 0 0 
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B-G.1.1. pastaba. Skoliniai įsipareigojimai (lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai) – 
tai įsipareigojimas Danske Bank A/S Lietuvos filialui už s/k „Baltija“. Lizingo sutarties valiuta eurai. 
Taikomos kintamos palūkanos susijusios su 6 mėn. EURIBOR+2,45 % banko marža. 

23 lentelė 
B-G.1.1. pastaba. Skoliniai įsipareigojimai 

 

 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (Danske Bank A/S 
Lietuvos filialas) 0 248387 

Skoliniai įsipareigojimai iš viso: 0 248387 

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso: 0 248387 

 
B-G.2.1. pastaba. Skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – tai įsipareigojimas už keltą „Baltija“ 
– 248387 Eur. 
 
B-G.2.3. pastaba. Bendrovė su paslaugos pirkėjais, mokančiais už perkėlimo paslaugas pavedimu, 
sudaro sutartis dėl avansinio mokėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusi nepanaudota gauto 
avanso iš pirkėjų suma – 58428 Eur (2017 m. – 38692 Eur). 
 
B-G.2.4. pastaba. Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų 
atsiskaitymo laikotarpis. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 
168830 Eur (2017 m. – 72060 Eur). Didžiausi įsiskolinimai už: 

24 lentelė 
B-G.2.4. pastaba. Skolos tiekėjams 

 

Įsiskolinimai už: 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

keltų kurą ir tepalus 0 13262 

keltų remonto paslaugas ir atsargines dalis 55428 0 

fizinę ir elektroninę apsaugą 3743 7799 

valymo paslaugas 4709 4404 

projektavimo paslaugas 3388 14894 

elektros energiją, komunalines paslaugas, atliekų 
išvežimą 12377 15014 

žemės nuomą 11184 7936 

teritorijos rekonstrukcijos darbus 60184 0 

programavimo darbus, programų palaikymą 8691 0 

kiti įsiskolinimai 9126 8751 

Skolos tiekėjams, iš viso: 168830 72060 

 
B-G.2.8. 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. 2019 m. į valstybės biudžetą 
apskaičiuota mokėtina pelno mokesčio suma už 2018 m. uždirbtą pelną 218512 Eur (2017 m. – 
108690 Eur). Ši suma sudengta su per 2018 m. sumokėtu avansiniu pelno mokesčiu (72874 Eur), tai 
galutinė mokėtina pelno mokesčio suma 145638 Eur. 
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B-G.2.9. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 
 

25 lentelė 
B-G.2.9. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

 

 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

Mokėtinas darbo užmokestis 5842 0 

Sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas 143911 119639 

Mokėtinas socialinio draudimo mokestis 64558 60742 

Mokėtinas pajamų mokestis 1931 0 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš 
viso: 216242 180381 

 
B-G.2.10. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 
26 lentelė 

B-G.2.10. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 

Įsipareigojimai akcininkams (dividendai) 1086 1350 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 20474 47843 

Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai 10629 9906 

Kitos mokėtinos sumos 607 237 

Valdybos nariams mokėtinos sumos 2650 1200 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai, iš viso: 35446 60536 

 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo 
laikotarpis. 
 
B-H. pastaba. Ateinančių laikotarpių pajamos. Šiame straipsnyje atvaizduota uždirbtinos 
pajamos ateinančiais laikotarpiais, t.y. pajamos (1150000 Eur), kurios bus pripažintos, kai bus gautas 
apmokėjimas už parduotą laivą „Smiltynė“, o laivo nuosavybė perduota. 
 
III.17. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 
 
Veiklos nuomos 
 
Bendrovė yra sudariusi su VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ penkių žemės plotų nuomos 
sutartis, kurios galioja iki 2066 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 32938 Eur (2017 m. – 24579 Eur). 
 
Bendra būsimų nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 44890 Eur; nuo vienerių iki penkerių 
metų 179560 Eur; po penkerių metų 1975160 Eur. 
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Bendrovė yra sudariusi su UAB „Armi servisas“, UAB „Transporent“ ir AB „Swedbank lizingas“ trijų 
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 16537 Eur (2017 m. – 12224 Eur). 
 
Bendra būsimų nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 15374 Eur; nuo vienerių iki penkerių 
metų 8028 Eur. 
 
Finansinė nuoma 
 
2004 m. lapkričio 30 d. Bendrovė su Danske Bank A/S Lietuvos filialu pasirašė savaeigio kelto nuomos 
sutartį su kelto išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės nuomos kriterijus. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. bendra būsimųjų mokėjimų (palūkanų) suma sudarė: 

27 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 „Baltija“ 4399 

Iš viso: 4399 

 
Projektavimo ir projekto priežiūros paslaugų sutartis 
 
2015 m. spalio 30 d. AB „Smiltynės perkėla“ ir UAB „Tvirta“ sudarė įvažiavimo į Varnėnų g. ir viešosios 
infrastruktūros Bendrovės teritorijoje projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas, pagal 
kurią UAB „Tvirta“ įsipareigojo pagal patvirtintą techninę specifikaciją atlikti projektavimo ir projekto 
priežiūros paslaugas už fiksuotą 44 600 eurų sumą be PVM. Pagal šią sutartį Bendrovė yra sumokėjusi 
90 % sutarties sumos, o pagal šios sutarties 12 punktą likusioji 10 % sutarties suma turi būti 
sumokama tik po objekto pridavimo. Objekto pridavimo UAB „Tvirta“ nevykdo, nes ji bankrutavo ir 
šiuo metu yra likviduota. Pagal sutartį Bendrovė 10 % apmokėjimui už atliktus darbus skirtos sumos 
yra sulaikiusiu. Šį suma yra atvaizduota balanso straipsnyje „Skolos tiekėjams“. 
 
III.18. Pardavimo pajamos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo pajamas sudarė: 

28 lentelė 
P(N)A-1. pastaba. Pardavimo pajamos, Eur 

 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Keleivių perkėlimas 713088 515668 

Transporto priemonių perkėlimas 4240044 4320255 

Iš viso: 4953132 4835923 

 
 
 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA" FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS  

      

36 

III.19. Sąnaudos 
29 lentelė 

Personalo sąnaudos, Eur 
 

Personalo sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
mokesčio sąnaudos 1730708 1598925 

Premijos 50447 54056 

Socialinės išmokos 5635 5320 

Kitos išlaidos darbuotojų reikmėms 12916 12113 

Iš viso: 1799706 1670414 

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

30 lentelė 
P(N)A-2. pastaba. Pardavimo savikaina, Eur 

 

Pardavimo savikaina 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Keltų kuras, tepalai 378592 276053 

Atsarginės dalys 203152 147008 

Įvairios atsargos keltams ir spec. rūbai 67965 47499 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 
mokesčiai 1036597 999348 

Remontas 193438 128593 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 907338 953831 

Draudimas 46838 50165 

Uosto rinkliava, krantinių priežiūra ir nuoma 17170 8152 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 13614 0 

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 8323 7213 

Kitos keltų sąnaudos 27177 15013 

Iš viso: 2900204 2632875 

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

31 lentelė 
P(N)A-5. pastaba. Pardavimo sąnaudos, Eur 

 

Pardavimo sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 120850 173486 

Reklamos sąnaudos 4919 1642 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 
mokesčiai 201001 153302 

Fizinės, elektroninės apsaugos, pinigų 
inkasavimo ir pristatymo sąnaudos 75099 92763 

Elektroninių kasos aparatų, automatinių kasų ir 
bilietų pardavimo sistemos priežiūros sąnaudos 29824 12527 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1261 0 
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Bankų komisiniai 8870 6466 

Kitos pardavimų sąnaudos 19628 6386 

Iš viso: 461452 446572 

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

32 lentelė 
P(N)A-6. pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur 

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Personalo išlaikymo 621779 584047 

Biuro išlaikymo 7035 7848 

Tarnybinio transporto sąnaudos 36755 28806 

Ryšių ir kompiuterinės sąnaudos 32260 30237 

Elektros energijos ir komunalinės sąnaudos 74123 79838 

Reklamos ir reprezentacinė sąnaudos 26308 32048 

Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos 46605 33068 

Draudimo sąnaudos 8081 6857 

Mokesčių sąnaudos 41664 38896 

Bankų paslaugos 947 2880 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 35204 39606 

Kitos įvairios sąnaudos 125981 76425 

Iš viso: 1056742 960556 

 
III.20. Kitos veiklos rezultatas 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos rezultatas sudarė: 

33 lentelė 
P(N)A-7. pastaba. Kitos veiklos rezultatas, Eur 

 

Kitos veiklos pajamos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Reklaminių plotų, infrastruktūros nuoma 54693 61285 

Keltų, laivo nuoma 167005 47538 

Pajamos iš IMT pardavimo 8000 0 

Pajamos iš atsargų pardavimo 182 166 

Reiso į Juodkrantę ir Nidą pajamos 0 134565 

Kitos veiklos pajamos 6706 5892 

Iš viso: 236586 249446 

Kitos veiklos sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo 17 546 

Nusidėvėjimas (išnuomoto ir kitai veiklai 
naudojamo ilgalaikio turto) 121375 31069 

Personalo išlaikymo sąnaudos (keltų nuomos) 1528 7497 
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Kuro, remonto ir kt. eksploatacinės  sąnaudos 
(keltų nuomos) 523 47683 

Reiso Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-
Klaipėda sąnaudos 887 119989 

Kitos sąnaudos 11414 0 

Iš viso: 135744 206784 

Kitos veiklos rezultatas iš viso: 100842 42662 

 
Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios automobilių stovėjimo aikštelės, keltų, laivo 
nuomos veikla taip pat sąnaudos, susijusios su Klaipėda-Juodkrantė-Nida maršrutu. 
 
III.21. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudarė: 

34 lentelė 
P(N)A-10. pastaba. Kitos palūkanų ir panašios pajamos, Eur 

 

Kitos palūkanų ir panašios pajamos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 814 461 

 
III.22. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė: 
 

35 lentelė 
P(N)A-12. pastaba. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur 

 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Lizingo palūkanos 9834 21098 

 
III.23. Pelno mokestis 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 

36 lentelė 
P(N)A-14. pastaba. Pelno mokestis, Eur 

 

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Ataskaitinių metų pelno mokestis 218551 208500 

Atidėtojo mokesčio sąnaudos (119247) (81425) 

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos 
pelno (nuostolių) ataskaitoje 99304 127075 

 
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. 
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2018 m. ir 2017 m. Bendrovės pelno mokesčio sąnaudų ir rezultato iš Bendrovės apmokestinamų 
pajamų padaugintų iš pelno mokesčio tarifo suderinimas yra pateikiamas 37 lentelėje. 

 
37 lentelė 

Pelno mokestis, Eur 
 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Apskaitytas pelnas prieš apmokestinimą 626556 817945 

Taikant Bendrovės 15 % pelno mokesčio tarifą 93984 122692 

Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio 
koregavimas 39 0 

Pelno mokestį didinančios sąnaudos (neleidžiami 
atskaitymai) 145420 105672 

Pelno mokestį mažinančios sąnaudos (ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo ir parama) (20892) (19864) 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos 218551 208500 

 
38 lentelė 

Atidėtojo pelno mokesčio sudėtis, Eur 
 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Pagreitintas nusidėvėjimas mokesčių tikslais (191247) (81425) 

Gautinų sumų laikinieji skirtumai mokesčių tikslais 0 0 

 (191247) (81425) 

 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė, įvertindama atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo 
komponentus, naudojo 15 % pelno mokesčio tarifą. 
 
III.24. Pelnas vienai akcijai 
 
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. 
 

39 lentelė 
Pelnas vienai akcijai, Eur 

 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Grynasis pelnas 527252 690870 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) 1,59 2,09 
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III.25. Dividendai 
40 lentelė 

Dividendai, Eur 
 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Paskelbti dividendai 522901 439608 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Paskelbti dividendai vienai akcijai (išreikšti eurais 
vienai akcijai) 1,58 1,33 

 
2018 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2017 m. pelno 
paskirstymą ir skyrė 522901 Eur (70 % paskirstytinojo pelno) dividendų akcininkams už 2017 metus. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. balanso ataskaitos straipsnio „Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai“ eilutėje „Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ 
apskaitytos likusios neišmokėtos paskelbtų dividendų sumos akcininkams, kurių nepavyko rasti 
nurodytais adresais. 2018 m. gruodžio 31 d. likusi neišmokėta ankstesnių finansinių metų dividendų 
suma – 1086 Eur (2017 m. – 1350 Eur). 
 
III.26. Susijusių šalių sandoriai 
 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, padalinių vadovai, 
kapitonai, pamaininiai kapitonai. 

41 lentelė 
Sandoriai su Bendrovės vadovais, Eur 

 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 
darbo santykiais 502085 496118 

Vidutinis vadovų skaičius 20 21 

 
Vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) 
ir sąnaudų tenkančių vienam reisui. 
 
Atlyginimai vadovybei yra įtraukti į bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį „Personalo išlaikymo 
sąnaudos“. 
 
Per 2018 m. ir 2017 m. Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų 
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 
 
Dviems Bendrovės valdybos nariams per 2018 m. buvo priskaičiuota 14650 Eur (2017 m. – 1200 Eur) 
už darbą Bendrovės valdyboje. 
 
Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
 
Bendrovės valdymo organas Stebėtojų taryba panaikintas 2017 m. balandžio 18 d. eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu.  
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veikloje nebuvo.

GEN ERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

FINANSU VADOVAS TOMAS MASYS
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GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS 
 
Gerbiami klientai, akcininkai, partneriai ir darbuotojai, 
 
pasibaigus 2018-iesiems galima drąsiai sakyti, kad tai buvo nepaprasti metai „Smiltynės perkėlai“. 
Sparčiai išaugo perkėlimų rodikliai, pradėti svarbūs projektai, leisiantys dar labiau pagerinti Įmonės 
teikiamų paslaugų kokybę. O tai – būtina, nes mūsų Įmonė yra vienintelė Lietuvoje užtikrinanti saugų 
ir patikimą keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į Kuršių neriją 
visą parą. Šios veiklos, kuri yra gyvybiškai svarbi Neringos gyventojams bei klaipėdiečiams, 
profesionaliai daugiau niekas nevykdo. Svarbu nepamiršti ir didžiausio mūsų keleivių srauto – 
poilsiautojų – kurie atvyksta ne tik iš visos Lietuvos, bet ir užsienio. Tad tai reiškia, jog mums kartu 
tenka ir itin didelė atsakomybė – užtikrinti klientų lūkesčius. Būtent į tai ir buvo orientuoti praėjusių 
metų Įmonės veiklos tobulinimo sprendimai.  
 
Štai 2018-ųjų vasarą pradėjome su atnaujintu paslaugų kainoraščiu, kuris yra palankesnis mūsų 
klientams: sumažintas kategorijų skaičius, nebereikia mokėti už transporto priemonėje esančius 
keleivius, o tai ateityje leis automatizuoti transporto priemonių bilietų pirkimą. Tai itin svarbu žengiant 
link modernėjančios organizacijos įvaizdžio. Vasaros pabaigoje, rekonstravus krantinę prie Jūrų 
muziejaus, buvo atnaujintas tiesioginis maršrutas į delfinariumą, kuris sulaukė didelio klientų 
susidomėjimo. Taip pat rudenį pradėjome labai svarbų projektą – Naujosios perkėlos infrastruktūros 
rekonstrukciją. Įgyvendinus ją, bus pagerintas transporto srautų pralaidumas, tad tikėtina, kad mažės 
spūstys, o taip ypač aktualu užimtu vasaros laikotarpiu.  Tai tik pirmasis darbų etapas. Per kelerius 
ateinančius metus rekonstruosim pakrovimo tiltelius, krantines ir keltus, taip pat turėtų iškilti ir naujas 
keleivių terminalas. 
 
2018-ieji mums buvo rekordiniai metai. Perkėlimų rodikliai viršijo visus lūkesčius. Įmonės paslaugomis 
pasinaudojo daugiau kaip pustrečio milijono keleivių, transporto priemonių perkelta per 723 tūkst. Tai 
geriausi pastarojo dešimtmečio rezultatai.  Visa tai rodo, kad Įmonės veikla yra gyvybiškai svarbi ir 
reikalinga. Todėl planuose ir laivyno atnaujinimas. Šiuo metu vyksta naujų keleivinių keltų pirkimo 
konkursas.  
 
Taigi apibendrinant, praėjusiais metais teigiamų pokyčių Įmonės veikloje nestigo, tačiau vis dar 
privalome eiti permainų keliu, nes tik taip galime tobulėti. Kitąmet mūsų laukia ne ką mažiau ambicingi 
planai, leisiantys užtikrinti dar kokybiškesnes ir patogesnes paslaugas mūsų klientams, o taip pat 
modernų bei efektyvų Įmonės valdymą. Tikiu, jog visa tai įgyvendinsime su profesionalios komandos 
pagalba.  
 

Darius Butvydas 
AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 
 
Pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 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 
 
Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ – vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti daugiau nei pusės amžiaus 
patirtį keleivinio vidaus vandens transporto sferoje. Bendrovė, kaip karinio upių laivyno padalinys, 
turėjęs vykdyti strateginę užduotį – garantuoti susisiekimą į Kuršių neriją, įkurta 1945 m. 
 
Išaugus keleivių ir transporto priemonių srautams 1986 m. buvo atidaryta Naujoji perkėla (Nemuno g. 
8, Klaipėdoje), kurioje pradėjo dirbti keturi keltai. 
Šiuo metu Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, 
įsikūrusiose Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 
 
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 2018 m. sudarė 95 % 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. 2018 m. iš šios veiklos Bendrovė uždirbo 5 % visų pajamų. 
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Bendrovės vykdomos veiklos 

 
Bendrovės misija – teikti klientų lūkesčius atitinkančias viešojo vandens transporto paslaugas. 
 
Bendrovės vizija – moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma, laimingų ir įsitraukusių darbuotojų, socialiai 
atsakinga, „žalioji“ Įmonė, teikianti plačios įvairovės 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. 
 
5. Objektyvi Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 
 
 Bendrovės infrastruktūra (materialieji ištekliai) 
 
AB „Smiltynės perkėla“ veiklą vykdo nuomojamoje žemėje. Nuomojami penki žemės plotai su 
krantinėmis iš valstybinės įmonės „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. 
2016 m. spalio 3 d. buvo atnaujintos ir pasirašytos žemės nuomos sutartys, kuriose nuomos terminas 
nustatytas iki 2066 m. 
2018 m. liepos 27 d. pasirašyta sutartis dėl žemės ploto ir prie jo esančios krantinės, kuri yra prie Jūrų 
muziejaus, nuomos. 
 
Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ materialiuosius resursus sudaro Bendrovės veikloje 
naudojamas ilgalaikis materialusis turtas ir trumpalaikis turtas. 
 
Transporto priemonės (keltai) 
 
Didžiausią turimo ir veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinės vertės dalį (82 %) sudaro 
savaeigiai keltai: 
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AB „Smiltynės perkėla“ keltų parkas 2018 m. gruodžio 31 d. 
 

Pavadinimas Šalis gamintoja Statybos metai 
Likutinė vertė, 

tūkst. Eur 

S/k „Kintai“ Rusija 1977 0 

S/k „Smiltynė“ Olandija 1999 1209 

S/k „Neringa“ Bulgarija 2004 75 

S/k „Baltija“ Bulgarija 2005 675 

S/k „Nida“ Bulgarija 2006 923 

S/k „Žalgiris“ Bulgarija 2009 1692 

IŠ VISO: 4574 

 
Šiuo metu Bendrovė turi penkis savaeigius keltus. Greitaeigis keleivinis laivas-keltas „Smiltynė“ 
parduotas 2018 m. gruodžio mėn., tačiau už jį dar neatsiskaityta, dėl to nuosavybė neperduota. 
Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8, Klaipėdoje) dirba 3 savaeigiai keltai: „Neringa“ (2004 m.) „Baltija“ 
(2005 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 du keleiviniai keltai: „Kintai“ (1977 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).  
Laivu-keltu „Smiltynė“ 2014-2017 m. vasaros sezonų metu (gegužės-rugsėjo mėn.) buvo vykdomi 
reguliarūs reisai Klaipėda-Juodkrantė-Nida. Ne sezono metu jis dirbo Senojoje perkėloje ir kėlė 
keleivius iš Klaipėdos į Smiltynę. Nuo 2017 m. spalio mėn. laivas „Smiltynė“ buvo išnuomotas 
Olandijos kompanijai ir maršrutas 2018 m. vasarą į Juodkrantę ir Nidą nebuvo vykdomas. 2018 m. 
gruodžio mėn. laivas parduotas. 
 
Bendrovėje nuolat yra atliekama keltų techninė apžiūra. Taip pat vykdomi einamieji remonto darbai, 
kas penkerius metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje. Atnaujintos 
visos gelbėjimo priemonės keltuose. 
 
Šiuo metu Bendrovės keltų parko vidutinis amžius yra 12 m. (nevertinant „Kintų“ amžiaus), o vidutinis 
keltų tarnavimo laikas 18-20 m. Senstant Bendrovės keltų parkui, mechaniškai dėvintis jų įrangai ir 
mechanizmams, dažnėja nenumatytų gedimų atvejai, todėl siekiant užtikrinti Bendrovei keliamo tikslo 
įgyvendinimą – užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių perkėlimą, Bendrovės 
valdomų keltų parkas, atsižvelgiant į techninį jų stovį, išlaidas eksploatacijai ir remontui, privalo būti 
laiku atnaujinamas ir modernizuojamas. 
 
Atsižvelgiant į ekonomiškai naudingą keltų eksploatacinio amžiaus vidurkį, Bendrovės valdomų keltų 
keitimo naujais keltais preliminarūs laikotarpiai būtų: 
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AB „Smiltynės perkėla“ keltų parko atnaujinimo terminai 
 

Pavadinimas Statybos metai 
Preliminarus kelto keitimo 

terminas 

S/k „Kintai“ 1977 2020 

S/k „Smiltynė“ 1999 2020 

S/k „Nida“ 2006 2022 

S/k „Neringa“ 2004 2024 

S/k „Baltija“ 2005 2025 

S/k „Žalgiris“ 2009 2027 

 
Nustatant keltų parko atnaujinimo kryptis, visų pirmą reikia atsižvelgti į keltų techninę būklę, 
nusidėvėjimo lygmenį, perkeliamų keleivių ir transporto priemonių srautų pokyčius, išnagrinėti laivyno 
padalinio darbuotojų darbo optimizavimo galimybes, siekiant optimizuoti keltų eksploatacinius 
rodiklius. 
 
Šiai dienai, įvertinus Bendrovės keltų techninį stovį, neatidėliotinai reikia keisti fiziškai ir morališkai 
susidėvėjusį keltą „Kintai“. Tai pagrindinis keltas, galintis pakeisti keltą „Nida“ jo remonto arba žiemos 
metu esant ledui uosto akvatorijoje. Pakeitus keltą „Kintai“ analogiško dydžio nauju, moderniu keltu, 
bus sutaupomos didelės lėšos, skiriamos susidėvėjusio kelto eksploatacijai ir remontui, užtikrinamas 
kelto darbo patikimumas ir saugumas. 
 
Užtikrinant ekonomišką resursų panaudojimą, antruoju laivyno plėtros etapu, būtų tikslinga keltą 
„Nida“ pakeisti mažesniu, galinčiu gabenti 450-500 keleivių, keltu. Tai leistų ekonomiškiau panaudoti 
eksploatacines išlaidas. Kelto „Nida“ naudojimas šaltuoju laikotarpiu, žymiai sumažėjus perkeliamų 
keleivių srautui, yra neekonomiškas ir nuostolingas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dėl savo 
konstrukcijos keltas negali būti eksploatuojamas uosto akvatorijoje esant ledui. Turint du mažesnius 
keltus keleivių pervežimui, būtų galima racionaliau naudoti eksploatacines lėšas, lanksčiau organizuoti 
laivyno padalinio darbuotojų darbą, greičiau reaguoti į keleivių srautų pokyčius. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ misija – teikti klientų lūkesčius atitinkančias viešojo vandens transporto 
paslaugas. Misijai įgyvendinti Bendrovės vienas iš strateginių tikslų yra teikiamų perkėlimo paslaugų 
kokybės gerinimas dėl to pagrindinis numatomas pasiekti keltų parko atnaujinimo rezultatas – naujų, 
modernių krovininių-keleivinių ir keleivinių keltų įsigijimas, kuris leistų  AB „Smiltynės perkėla“ tinkamai 
vykdyti pagrindinę savo funkciją ir užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į Kuršių neriją taip pagerinant perkėlimo paslaugos 
kokybę. 
 
Pastatai, statiniai, mašinos ir įrengimai 
 
Bendrovei taip pat priklauso keleivių terminalas Danės g. 1 ir keleivinių aptarnavimo ir biuro pastatas 
su esamais įrengimais Nemuno g. 8 (Naujoji perkėla), Klaipėdoje. 
 
Naujosios perkėlos infrastruktūra Nemuno g. 8, Klaipėdoje yra pasenusi ir nefunkcionali. Tinkamai ir 
kokybiškai aptarnauti esamus transporto srautus galima tik ne sezono metu. Vasaros sezono metu, 
kelis kartus išaugus transporto srautams, garantuoti nenutrūkstamą perkėlimą per Klaipėdos valstybinį 
jūrų uostą yra problematiška. Kelio atkarpa nuo kasų iki keltų yra per siaura ir neefektyvi (joje telpa 
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apie 60 automobilių). Vasarą, piko metu, prieš kasas nusidriekia transporto priemonių eilės, 
trikdydamos eismą Varnėnų ir Minijos g. bei patekimą į kitus privažiavimus. 
 
Reguliuojamos, užvažiavimo ant keltų rampos įrengtos 1982 m., rekonstruotos 1997 m. Šiuo metu jos 
yra susidėvėjusios, neleidžia sklandžiai ir saugiai įvažiuoti į keltus autobusams bei kitiems 
automobiliams, kyla daug eksploatacinių problemų. 
 
Atmušimo įrenginiai krantinėse Nr. 76; 77; 78; 79 ir 153; 154; 155; 156 neatitinka saugumo 
reikalavimų, karodavę, susidėvėję, išvaizda gadina estetinį vaizdą. 
Ties krantine Nr. 79 dėl dugno sąnašų, sumažėjęs gylis ir jos negalima efektyviai naudoti veikloje. 
 
Keleivių aptarnavimo ir biuro pastatas Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) pastatytas 1982 m. Šis 
pastatas šiuo metu eksploatuojamas atsižvelgiant į pastato ekspertizės išvadas, apribojant žmonių 
patekimą į dalį pirmo aukšto patalpų, kur egzistuoja pastato dalies vidaus mūrinių pertvarų griūties 
pavojus, gamybinėse patalpose demontuotos deformuotos pertvaros, keleivius ir praeivius nuo 
irstančio mūro skeveldrų saugo apsauginiai atitvarai, vykdomas pastato deformacijų stebėjimas. 
 
Senojoje perkėloje, Smiltynės pusėje, nėra šiuolaikinės keleivių aptarnavimo infrastruktūros, krantinės 
susidėvėjusios, dalis jų neeksploatuojama. Žiemos metu padėtį komplikuoja ledų sangrūdos keltų 
švartavimosi vietoje. 
2018 m. liepos mėn. baigta rekonstruoti krantinė prie Jūrų muziejaus ir 10 metų terminui sudaryta jos 
nuomos sutartis. 
 
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). 
 
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, 2019-2022 m. 
planuojami įgyvendinti šie prioritetiniai projektai: 
 

 Teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, 
infrastruktūros tvarkymo darbai (žemės sklypas adresu Nemuno g. 8); 

 
Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos  
valstybinio  jūrų  uostą  į  (iš)  Kuršių  neriją  (-os),  laikantis  numatytų  Bendrovės strateginių 
krypčių, 2018 m. rugsėjo mėn. paradėti projekto „Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir 
Smiltynės gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, įrengimas“ statybos darbai. 
 
Techniniame projekte numatyta: 
- įrengti apie 6270 m2 jungiamąjį kelią, kuriame tilptų apie 150 automobilių;  
- rekonstruoti įvažiavimą į Varnėnų gatvę bei kitus privažiavimus;  
- rekonstruoti/įrengti naujus vandentiekio, lietaus kanalizacijos, elektros jėgos, apšvietimo ir valdymo 

inžinerinius tinklus;  
- rekonstruoti fekalinės kanalizacijos siurblinę ir slėgiminę liniją; 
- įrengti technines eismo reguliavimo priemones (šviesoforai, užtvarai ir pan.). 
 
Patekimui į keltą projektuojamos 12 eismo juostų, kurių plotis po 3,5 m. Dvi eismo juostos skirtos 
keleiviniam ir krovininiam transportui, 7 eismo juostos – lengviesiems automobiliams be leidimų, 2 
eismo juostos – automobiliams su leidimais ir viena eismo juosta – specialios paskirties transportui. 
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Projektuojamose eismo juostose planuojama sutalpinti apie 150 lengvųjų automobilių. Įvažiavimo 
kontrolei numatoma įrengti 5 kontrolės punktus (kasas). Ties automobilių kasomis numatyta įrengti 
kelio užtvarus ir dviejų spalvų šviesoforus. Ties laukimo juostos pabaiga (įvažiavimui į keltus) 
suprojektuoti kelio užtvarus su dviejų spalvų šviesoforais. Kiekvienai eismo juostai numatytas atskiras 
kelio užtvaras, kurio valdymas turi būti įrengtas prie kelto rampų (įvertinta distancinio valdymo 
galimybė).  
 
Pėstiesiems ir dviratininkams numatyta atskira, saugi zona su naujai projektuojamais pėsčiųjų ir 
dviračių takais pietinėje objekto dalyje. Jiems numatoma atskira kasa (su kontrolieriumi) ir automatinė 
kasa. Keleivių laukimo ir transporto priemonių laukimo zona aptverta tvora. Takų dangos 
suprojektuotos taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas 
jų laisvas judėjimas ir veikla.  
 

 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, bus galimybė automobiliams užvažiuoti ir 
nuvažiuoti dvejomis eilėmis, dėl ko pagreitės keltų pakrovimas ir iškrovimas, sumažės automobilių 
laukimo eilėje bei perkėlimo laikas. 
 

 Keltų aparelių rekonstrukcija; 
 
Įrengiant naujas kranto reguliuojamas rampas ir atsižvelgiant į jų techninius sprendinius yra būtina 
rekonstruoti keltų pakrovimo/iškrovimo rampas (apareles) bei laivo priekio ir galo korpuso sekcijas. 
Keltų rekonstrukcijos metu bus praplatintos keltų pakrovimo/iškrovimo rampos, įrengti laivo jungties 
su kranto tiltelio pontonu mazgai. Praplatinus keltų rampas bus pagerintas keltų pakrovimo/iškrovimo 
procesas. Atlikus keltų pakrovimo/iškrovimo rampų modernizaciją į keltą arba iš kelto vienu metu 
galės įvažiuoti/išvažiuoti du automobiliai, kurių bendroji masė iki 50 t arba vienas iki 50 t masės 
sunkiasvoris automobilis. Naujai įrengiamų rampų valdymas bus vykdomas hidraulinėmis pavaromis, 
kelto pakrovimo/iškrovimo procesas valdomas LED šviesoforais.  
 

 Keleivių aptarnavimo ir biurų pastato Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) statyba; 
 
Parengus ir patvirtinus teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 68, korektūrą 
sklype bei jo gretimybėse, bus galima projektuoti ir pastatyti keleivių aptarnavimo pastatą ir biurų 
pastatą, įrengti automobilių parkavimo vietas bei pilnai sutvarkyti keleivių srautus. 
 
6. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Įmonė susiduria, apibūdinimas 
 
Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės veikla: 
 
Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai 
 
Pagrindinė Bendrovės keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų 
uostą į (iš) Kuršių neriją (-os) paslauga teikiama monopolinėje rinkoje, todėl 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 
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paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti 
keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo. Yra grėsmė atsirasti naujiems, papildomiems mažiesiems 
laiveliams keleivių perkėlimo rinkoje, tačiau jų atsiradimo įtaka būtų labai nereikšminga Bendrovės 
veiklos rezultatams, kadangi jų užimamos keleivių perkėlimo rinkos dalis sudaro iki 10 %. 
 
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 Bendrovės 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; 
 ekologinio mokesčio už įvažiavimą į Kuršių neriją didėjimas ir lankytojo bilieto įvedimas turėtų 

neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatam; 
 geopolitinė situacija – tranzito mažėjimas. 
 
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. 
 
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). 
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Dėl užimamų monopolinių pozicijų rinkoje, paslaugos specifikos bei kainų reguliavimo, praktiškai 
neįmanoma formuoti/lemti paslaugų pardavimo poreikį. Pardavimų didinimas įmanomas tik reklaminių 
paslaugų pardavimo srityje bei keltų nuomos srityje. 
 
Bendrovės perkėlimo paslaugų tarifams padidėjus/sumažėjus 1 %, Bendrovės pajamos 
padidėtų/sumažėtų apie 50 tūkst. Eur. 
 
Neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą reglamentuoja 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos 
Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas Nr. VIII-2032. Vadovaujantis 
šiuo įstatymu iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo) kompensuojamos 
negautos pajamos. Šios kompensacijos sudaro apie 40 % Bendrovės perkėlimo 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 
 
Bendrovės 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 6 mėn. EURIBOR. 
 
Jei Bendrovės skoloms su kintama palūkanų norma taikoma vidutinė metinė palūkanų norma padidėtų 
(arba sumažėtų) 1 procentu, 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų palūkanų sąnaudos 
ir metų pelnas būtų sumažėjęs (arba padidėjęs) apytikriai 5 tūkst. Eur (2017 m. – 16 tūkst. Eur). 
 
Šiuo metu Bendrovė išperkamosios nuomos būdu yra įsigijusi vieną krovininį-keleivinį keltą. Bendra 
Bendrovės turimų paskolų (įsipareigojimai iš viso) suma 2018 m. gruodžio 31 d. siekė 248 tūkst. Eur. 
 

AB „Smiltynės perkėla“ įsipareigojimai finansinėms institucijoms, Eur 
 

Skolinanti institucija Nuoroda 
Paskolos 

suma 
Likutis 

2018-12-31 
Likutis 

2017-12-31 

Danske Bank A/S Lietuvos filialas a) 4090884 248387 524372 

Iš viso įsipareigojimų:  248387 524372 

Minus trumpalaikė dalis  248387 275985 

Iš viso įsipareigojimų ilgalaikė dalis:  0 248387 

 
a) Lizingo sutartis keltui „Baltija“ įsigyti. Vertė dengiama kas ketvirtį ir turi būti išmokėta iki 2019 m. 
rugsėjo 4 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. 
 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2018 M. | 53 

Technologiniai rizikos veiksniai 
 
Technologijos vis sparčiau veržiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Technologiniai veiksniai ypatingai 
svarbūs toms organizacijoms, kurių veikla susijusi su aukštomis technologijomis. Bendrovės veikla 
nėra susijusi su aukštomis technologijomis. 
 
Sparti pasaulinė technologijų plėtra skatina operatyviai reaguoti į rinkos poreikių pasikeitimus ir 
užtikrinti technologinių naujovių integralumą keleivių ir transporto priemonių perkėlimo veikloje, pvz.: 
mobiliosios aplikacijos, procesų automatizavimas. Bendrovė 2016-2017 m. sukūrė ir įdiegė mobiliąją 
aplikaciją, kurios pagalba galima įsigyti keleivinius bilietus į keltus. 
 
Bendrovė savo veikloje naudoja informacines technologijas ir jas plėtoja, siekdama užtikrinti efektyvų 
bendravimą tarp ūkio subjektų ir institucijų. 2017 m. įdiegta ir 2018 m. atnaujinta dokumentų valdymo 
sistema. 
 
Bendrovė yra atnaujinusi savo keltų parką, atnaujinta kasų darbo vietų ir važiavimo kontrolės 
informacinė sistema, perkėlose įrengtos šešios savitarnos kasos, sukurta ir naudojama bilietų į vasaros 
sezono metu vykdomų reisų  į Juodkrantę ir Nidą pardavimo internetu programa. 
 
Išmanių technologijų vystymasis sudaro galimybes darbo vietų optimizavimui (autonominiai keltai). 
 
Daugelį metų laivuose ir keltuose (toliau – laivai) buvo naudojami varomieji kompleksai su įprastais 
dyzeliniais varikliais, kur mechaninė dyzelinio variklio energija per velenų linijas ir reduktorius tiesiogiai 
perduodama laivo varantiesiems sraigtams. Siekiant sumažinti dyzelinio kuro sunaudojimą, o tuo pačiu 
ir išmetamų į aplinką teršalų kiekį į laivų varomuosius kompleksus buvo pradėti integruoti elektros 
varikliai. Tokiuose kompleksuose mechaninė energija verčiama elektros energija ir perduodama į 
sraigtus varančius elektros variklius. Nors elektromechaninės energijos panaudojimas leido žymia 
sumažinti dyzelinio kuro sunaudojimą, tačiau tik panaudojus baterijų blokus energijos kaupimui, buvo 
sukurtos tikrosios hibridinės sistemos, leidžiančios šalia generatorių pagamintos elektros energijos 
naudoti žymiai pigesnę kranto įrenginių elektros energiją. Hibridinių sistemų pranašumas prieš 
dyzelines sistemas yra tas, kad hibridinės sistemose yra žymiai lankstesnės, jose galima kaupti 
energijos perteklių ir jį panaudoti, kaip jo trūksta arba šalia generatorių gaminamos elektros energijos 
naudoti elektros energiją iš kitų įrenginių. Hibridinių technologijų panaudojimas laivų varomuosiuose 
kompleksuose leidžia žymiai sumažinti sunaudojamų degalų kiekį, vibracijas. Mechanizmų keliamos 
vibracijos sumažinimas leidžia prailginti laivo įrangos gyvavimo laiką, komforto lygį. 
Laivo su hibridiniu varomuoju kompleksu projektavimo ir statybos kaina yra apie 30 % didesnė už 
laivo su įprastu dyzeliniu varomuoju kompleksu projektavimo ir statybos kainą. Šį kainos padidėjimą 
pagrindinai lemia energijos kaupimui naudojamas baterijų blokas. Tačiau dėl ekonomiškesnio kuro 
panaudojimo, hibridiniai varomieji kompleksai leidžia sutaupyti iki 30 % kuro, o varomajame 
komplekse energijos kaupimui panaudojus akumuliatorines baterijas, kuro sunaudojimo rodiklis gali 
pasiekti net iki 40 %. Sumažėjus sunaudojamo kuro kiekiui, sumažėja aplinkos tarša. 
Lyginant abejų sistemų aptarnavimo kaštus, tiek dyzelinių, tiek hibridinių yra identiški ir beveik 
nesiskiria. 
 
Hibridinių sistemų privalumas – degalų sunaudojimo ir išmetamų teršalų kiekio mažėjimas, 
mechanizmų sukeliamos vibracijos o tuo pačiu ir vibracijos sukeltų pasekmių mažėjimas. Sistemos 
trūkumai, dėl baterijų panaudojimo yra padidintas gaisringumo pavojus. Taip pat, nors pastaruoju 
metu labai padidėjo baterijų ilgaamžiškumas ir sumažėjo jų gamybos kaina, šiai dienai baterijų kaina 
dar yra sąlyginai didelė. Tačiau nežiūrint į esamus hibridinių sistemų trūkumus, pastebėtina, kad 
hibridinės technologijos labai sparčiai vystosi, daug investuojama į jų kūrimą. Skiriamos didelės lėšos 
baterijų tobulinimui siekiant padidinti jų tarnavimo ilgaamžiškumą ir sumažinti gamybos kaštus. 
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Hibridinės energijos gamybos technologijos, tai ateities technologijos, leidžiančios sumažinti aplinkos 
taršą. Todėl vis daugiau laivų savininkų pasirenką laivų statybos su hibridiniu propulsiniu kompleksu 
kelią. 
 
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai 
 
Rūpintis aplinka įpareigoja ne tik pastaraisiais metais išaugęs visuomenės dėmesys šiai sričiai, bet ir 
griežti Europos Sąjungos (ES) reikalavimai, kurie gali lemti papildomą investicijų poreikį. 
 
Dauguma aplinkosaugos teisės aktų priimami ir tvirtinami ES lygmeniu: 
 
 susiję su oro tarša (standartai: oro kokybei; variklių išmetamųjų dujų kiekiui ir sudėčiai); 
 susiję su vandens tarša (pavojingų vandens priemaišų normos); 
 susiję su atliekų tvarkymu (direktyvos, reguliuojančios toksinių, pavojingų atliekų tvarkymą); 
 susiję su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (cheminiai dažai ir kt.), užtikrinant, kad 

pavojingiausios medžiagos būtų pakeistos saugesnėmis. 
 
Bendrovės siekis, kad teikiamos paslaugos būtų draugiškiausias aplinkai keliavimo būdas, skatinant 
visuomenę keliauti keltais, dviračiais, prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo. Planuojamas naujų 
ketų įsigijimas, kurie taupiai naudos kurą, keltuose bus suprojektuota dyzelino-elektros varymo 
sistema. 
 
Pagrindiniai Bendrovės aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai: 
 

 vykdyti aplinkos taršos prevenciją; 
 siekti nuolatinio poveikio aplinkai mažinimo: racionalaus gamtinių ir energetinių išteklių vartojimo; 
 ugdyti atliekų rūšiavimą, skatinti antrinių žaliavų panaudojimą antrąkart (atidirbtus tepalus perduoti 
antriniam vartojimui); 

 skatinti darbuotojus užtikrinti švarią ir saugią aplinką, dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose. 
 
Bendrovės siekia įtraukti visus darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant jų asmeninę atsakomybę už 
švarią aplinką. 
 
Bendrovė vykdo aplinkos taršos prevenciją, siekia taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir 
energetinius išteklius. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį, Bendrovė teršalų į gamtą neišleidžia. 
Įvertinus rizikos faktorius, periodiškai atliekami keltų profilaktiniai remontai, siekiant išvengti tepalų, 
kuro išsiliejimo rizikos. Techniškai tvarkingi keltai užtikrina, kad teršalai (kuras, tepalai) nepatektų į 
uosto akvatoriją. 
 
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. 
Taip pat Bendrovė turi pasitvirtinusi Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 
 
Bendrovė ypatingą dėmesį skiria pavojingų medžiagų naudojimui (kuras, tepalai, atidirbti tepalai), 
atliekų tvarkymui, darbo ir produktų reikalavimams. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, 
sudaryta sutartis dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo su įmone, turinčia licenciją tvarkyti 
pavojingas atliekas bei įdiegusi aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 ir kokybės vadybos ISO 9001 
standartus. Bendrovė prisideda prie antrinių žaliavų panaudojimo antra kartą – atidirbti tepalai 
perduodami antriniam vartojimui. 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2018 M. | 55 

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). Klaipėdoje veikiančios dvi 
mokymosi įstaigos Klaipėdos universitetas ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla leidžia Bendrovei 
apsirūpinti aukštos kvalifikacijos specialistais (kapitonais, mechanikais). 
 
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. Siekiant išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą, Bendrovės sąnaudoms 
įtakos turės augantis vidutinis darbo užmokestis rinkoje. 
 
Dėl darbo užmokesčio augimo rinkoje pastaruoju metu Bendrovė susiduria su iššūkiu dėl ribotų 
finansinių galimybių pasamdyti aukštos kvalifikacijos specialistus taip pat ir su didele darbuotojų kaita. 
 
Bendrovės finansiniams  rodikliams  ženklią  įtaką  turi  ir  socialinių  veiksnių,  tokių  kaip 
demografiniai pokyčiai, migracija, skurdo lygis ir pan., raida. Didelę  įtaką  Bendrovės veiklai  turi ir 
didelis iš šalies emigruojančių gyventojų skaičius – gali mažėti perkėlimo srautai, o Bendrovei sunkiau 
rasti kvalifikuotus specialistus. Klaipėdos m. gyventojų skaičius per pastaruosius 10 metų sumažėjo 33 
tūkst., t.y. 18 %. 
 
Taigi, darbo užmokesčio augimas ir darbo jėgos mažėjimas taip pat yra iššūkis Bendrovei naujų 
darbuotojų paieškai. 
 
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. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo suteikusi garantijų už kitų šalių prievoles. 
 
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 2018 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 4,24 ir 4,17 – 
atitinkamai 3,72 ir 3,65 2017 m. gruodžio 31 d). 
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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. 2018 m. ir 2017 m. Bendrovės 
likvidumas yra aukštas, o pinigines lėšas kaupia numatytiems strateginiams tikslams įvykdyti. 
 
Žemiau pateikta lentelė apibendrina finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2018 m. ir 2017 m. 
gruodžio 31 d. 
 

Bendrovės 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) 2017 m. gruodžio 31 d. 275985 248387 0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 

Lizingo (finansinės nuomos) ar 
panašūs įsipareigojimai 
    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 

 
 

275985 
248387 

 
 

248387 
0 

 
0 
0 

Kitos skolos      

    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 397716 0 0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 624584 0 0 

Iš viso:    

    a) 2017 m. gruodžio 31 d. 673701 248387 0 

    b) 2018 m. gruodžio 31 d. 872971 0 0 

 
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. 
 
2015 m. gegužės 25 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai su iki 5751911 
Eur padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas išplatinus naują 572984 Eur 
nominalios vertės Bendrovės akcijų emisiją esamiems Bendrovės akcininkams. 2016-2018 m. įstatinis 
kapitalas nebuvo didintas. 
 
Bendrovė privalo palaikyti ne mažesnį nei 50 %  savo nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykį, 
kaip to reikalauja LR akcinių bendrovių įstatymas. 
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2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė palaikė ne mažesnį nei 50 % savo 
nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykį (rodiklio reikšmė 1,2), kaip to reikalauja LR akcinių 
bendrovių įstatymas. 
 
Bendrovės veikla finansuojama naudojant akcininkų kapitalą, paskolas ir finansinę nuomą. 
 
Rizikų valdymas ir politika. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ laikosi nuostatos, kad įgyvendinant veiklos strategiją, tinkamas rizikos 
valdymas yra būtina prielaida didinant Bendrovės veiklos efektyvumą, valdymo kokybę, saugią aplinką 
darbuotojams bei kuriant interesų turėtojų pasitikėjimą Įmone. 
 
AB „Smiltynės perkėla“, kaip ir bet kuri kita organizacija, susiduria su neapibrėžtomis situacijomis, 
todėl tik tikslingi ir išankstiniai veiksmai, atsakingas planavimas gali užtikrinti, kad pavojai bus 
suvaldyti ir neturės iš viso arba turės tik mažiausią galimą įtaką Įmonei. Tuo tikslu Bendrovės rizikų 
valdymui skiriamas pakankamas dėmesys ir reikalingi resursai, užtikrinamas vadovybės įsitraukimas ir 
nustatomos aiškios procedūros bei atsakomybės. 
 
Išskiriamos tokios rizikų grupės: 
 

 strateginės rizikos, darančios tiesioginę įtaką Bendrovės tikslų ir uždavinių įgyvendinimui; 
 operacinės rizikos, susijusios su efektyviu resursų panaudojimu; 
 atitikties rizikos, susijusios su atitikimu teisės aktų reikalavimams. 

 
Identifikuotos rizikos, kurios turi didžiausią pasireiškimo tikimybę, ir jų valdymo priemonės pateikiamos 
toliau esančioje lentelėje. Rizikos yra nuolatos stebimos ir vertinamos, rizikų sąrašas – pildomas ir 
atnaujinamas. Siekiant užtikrinti, kad rizikos valdymo informacija ir sprendimai atitiktų Bendrovės 
aktualijas ir įvykusius pokyčius, kiekvienais metais atliekamas Bendrovės rizikos lygio pervertinimas ir 
numatomi rizikos valdymo veiksmai. Papildomai Bendrovė kartą per metus vykdo naujų rizikos 
veiksnių stebėseną ir esant poreikiui nusimato papildomus veiksmus. 
 

AB „Smiltynės perkėla“ identifikuotos rizikos ir jų valdymas 
 

Rizika Rizikos poveikis Rizikos valdymas 
Atsakingas už 

rizikos valdymą 

STRATEGINĖS RIZIKOS 

Investicinių projektų 
įgyvendinimo 
vėlavimai. 

Gali sutrikti Bendrovės veikla, 
sumažėti klientų 
pasitenkinimas teikiamomis 
paslaugomis, gali būti 
neišnaudojamos 
galimybės plėsti paslaugų 
įvairovę. 

• Užtikrinti vieningų projektų 
valdymo principų laikymąsi. 

• Investuoti į vadovų projektų 
valdymų kompetencijų kėlimą. 

• Planuojant projektus numatyti 
laiko rezervą galimiems 
vėlavimams. 

Generalinis 
direktorius 
 
Technikos ir 
saugios laivybos 
direktorius 

Neišnaudojamos 
galimybės kitų pajamų 
didinimui. 

Gali būtų negauta dalis 
pajamų iš kitos veiklos, o tai 
neigiamai paveiktų 
Bendrovės finansinius 
rezultatus. 

• Nustatyti aiškius ir ambicingus 
tikslus kitoms pajamoms. 

• Parengti išsamius planus ir 
strategijas dėl pajamų 
didinimo. 

Pardavimų ir 
klientų 
aptarnavimo 
vadovė 

Bendrovės pajėgumų 
viršijimas. 

Dėl spartaus keleivių ir 
transporto priemonių 
skaičiaus augimo gali būti 
išnaudoti visi vidiniai 

• Savalaikis projektų vykdymas, 
kuris įtakoja Bendrovės 
pajėgumus. 

Technikos ir 
saugios laivybos 
direktorius 
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techniniai resursai, kurie 
turėtu neigiamą poveiki 
klientų patirčiai, jų 
aptarnavimo greičiui 
ir finansiniam srautui. 

OPERACINĖS RIZIKOS 

Bilietų pardavimo 
proceso problemos: 
 neveikia kasų 

techninė įranga; 
neveikia mobilioji 
programėlė; 

 nepakanka 
aptarnaujančio 
personalo; 

 užtvarų, praėjimų 
vartelių, šviesoforų 
techniniai gedimai. 

Eilių susidarymas, nepatenkinti 
klientai, žala Bendrovės 
įvaizdžiui, finansiniai ir kt. 
nuostoliai. 

 Veiksmų plano IT problemų 
sprendimui sudarymas. 

 Personalo bazinių poreikių 
tenkinimas, darbo 
užmokesčio peržiūrėjimas. 

 Paslaugų sutarčių 
peržiūrėjimas, 
atnaujinimas, technikos 
atnaujinimas. 

IT projektų 
vadovė 
 
Personalo vadovė 

Transporto priemonių 
pakrovimo į keltus 
problemos: 
 netinkamas tiltelio 

prisitaikymas prie 
krantinės – status 
įvažiavimo kampas; 

 klientų 
nepasitenkinimas 
dėl pirmenybinio 
įvažiavimo. 

Tikimybė apgadinti kliento 
transporto priemonę, kuro, 
tepalų išsiliejimas iš transporto 
priemonių, klientų 
nepasitenkinimas. 

 Pakrovimo tiltelių 
atnaujinimas. 

 Perkėlimo tvarkos 
parengimas. 

Technikos ir 
saugios laivybos 
direktorius 
 
Pardavimų ir 
klientų 
aptarnavimo 
vadovė 

Perkėlimo keltais 
problemos: 
 kelto įrangos 

gedimas; 
 keliamo automobilio 

gedimas; 
 kapitono sveikatos 

problema arba 
saugios laivybos 
taisyklių 
nesilaikymas. 

 Galima kelto avarija, aplinkos 
užteršimas naftos 
produktais, jų išsiliejimas į 
Kuršių marias. 

 Eilių susidarymas, pavojus 
klientams, jų sveikatai, 
klientų nepasitenkinimas. 

 Reguliariai atlikti (2 kartus 
per metus) profilaktinius 
keltų remonto darbus bei 
doko remonto darbus kas 5 
m.  

 Keltų įgulų pratybų 
organizavimas ypatingų 
situacijų atvejais, aiškūs 
įspėjamieji ženklai 
keltuose, kurie periodiškai 
turi būti atnaujinami. 

Technikos ir 
saugios laivybos 
direktorius 

Transporto priemonių 
iškrovimo iš keltų 
problemos: 
 Bendrovės 

darbuotojai, 
darbuotojai, 
dirbantys pagal 
teikiamų paslaugų 
sutartis, gali 
tinkamai 
nesureguliuoti 
srautų; 

 nedrausmingi 
vairuotojai, 
piktybiniai klientai. 

 Nelaimingo įvykio tikimybė. 
 Galimi sužeidimai, avarinės 

situacijos. 
 Nukentėjęs kelto personalas, 

pavojus kitiems klientams, 
klientų nepasitenkinimas. 

 Vykdyti nuolatinę 
komunikaciją su apsaugos 
kompanijos darbuotojų 
vadovų komanda, teikti 
pasiūlymus dėl darbo 
kokybės gerinimo, 
mažinant šių darbuotojų 
kaitą. 

 Vykdyti informacinę sklaida 
(plakatai, lankstinukai). 

 Aiškiai pateikti informaciją 
klientams (pvz. keleivių 
elgesio taisyklės pateikti 
prieš įlipant į keltą). 

Pardavimų ir 
klientų 
aptarnavimo 
vadovė 
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Žemas darbuotojų 
įsitraukimas. 

Darbuotojai gali neskirti 
pakankamai pastangų klientų 
aptarnavimui ir jų 
poreikių tenkinimui. 

 Aiškiai identifikuoti 
veiksnius, darančius 
didžiausią įtaką atskirų 
darbuotojų grupių 
įsitraukimui. 

 Sudaryti ir įgyvendinti 
konkrečius darbuotojų 
įsitraukimo didinimo 
planus. 

Personalo vadovė 

Vėluojantys 
viešieji pirkimai. 

Atitinkamai gali vėluoti ir 
visos kitos veiklos, kurių 
įgyvendinimui reikia įsigyti 
prekes, paslaugas ar darbus. 

 Kontroliuoti viešųjų pirkimų 
iniciavimą plane numatytu 
laiku. 

• Skirti didelį dėmesį pirkimų 
dokumentacijos kokybei. 

• Planuojant pirkimus, juos 
apjunginėti, stengtis 
sudaryti ilgalaikes sutartis. 

Generalinio 
direktoriaus 
patarėja teisės 
klausimais 

ATITIKTIES RIZIKOS 

Keltų veiklos saugos ir 
saugumo reikalavimų 
nesilaikymas. 

Nesilaikant saugos ir saugumo 
reikalavimų gali būti apribota 
Bendrovės veikla. 

• Keltų veiklos saugos ir 
saugumo reikalavimus 
nustatančios 
dokumentacijos. 
parengimas, suderinimas ir 
laikymosi užtikrinimas. 

• Periodinių auditų atlikimas. 

Technikos ir 
saugios laivybos 
direktorius 
 
Darbo saugos ir 
ekologijos 
inžinierė 

Aplinkosauginių 
reikalavimų 
nesilaikymas. 

Bendrovei nesilaikant 
aplinkosaugos reikalavimų gali 
būti ribojama veikla, taikomos 
finansinės nuobaudos. Tai taip 
pat gali neigiamai paveikti 
Bendrovės įvaizdį visuomenėje. 

• Atlikti atitikties 
aplinkosaugos 
reikalavimams vertinimus ir 
nustatyti korekcines 
priemones. 

• Skirti pakankamus resursus 
aplinkosaugos reikalavimų 
įgyvendinimui. 

Technikos ir 
saugios laivybos 
direktorius 
 
Darbo saugos ir 
ekologijos 
inžinierė 

 
7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 
 
Nefinansiniai veiklos rodikliai 
 
2018 m. Lietuvos verslas ir gyventojai jautė visos euro zonos atsigavimą, o šalies ekonomikoje tęsėsi 
tvaraus augimo tendencija. Augant šalies ūkiui ir vidaus vartojimui augo gyventojų pajamos. 2018 m. 
karštas vasaros sezonas, o kartu ir tai, kad gyvėtojai teikė prioritetą kokybiškam poilsiui ne tik užsienio 
šalių kurortuose, bet ir viename populiariausių Lietuvos kurortų – Neringoje, lėmė keltų perkėlimo 
paslaugų paklausos augimą. 
 
Didėjant perkėlimo paslaugų paklausai, 2018 m. perkelta 2 570 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 17 
% (382 tūkst. vnt.) daugiau, o transporto priemonių – 723 tūkst. vnt. arba 6 % (41 tūkst. vnt.) 
daugiau nei 2017 m. Tačiau pastebėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį ženkliai sumažėjo (4,2 tūkst. 
arba 16 %) krovininių transporto priemonių ir autobusų perkėlimo srautai. 
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Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius 2017-2018 m., vnt. 
 

Transporto priemonės tipas 2017 m. 2018 m. 
Pokytis, 

vnt. 
Pokytis 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, krovininių 
automobilių iki 3,5 t  637064 679800 42736 7% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-gyvenamųjų 
namų 8956 9534 578 6% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, jų 
priekabų iki 10 t  3866 3372 -494 -13% 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių virš 
12 t, jų priekabų virš 10 t  23348 19714 -3634 -16% 

Motociklų, mopedų  8162 10172 2010 25% 

Specialūs kelto reisai 714 634 -80 -11% 

Transporto priemonių iš viso: 682110 723226 41116 6% 

Keleivių ir dviratininkų iš viso: 2188144 2570203 382059 17% 

 
Kad patenkinti tokią paklausą, per ataskaitinius metus atlikta 30,7 tūkst. reisų arba 10 % (2,8 tūkst.) 
daugiau nei 2017 m. 
 

 
 

Perkelti keleiviai ir transporto priemonės, tūkst. vnt. 
 
2018 m. maršrutas Klaipėda-Juodkrantė-Nida nebuvo vykdomas, kadangi laivas “Smiltynė” nuo 2017 
m. spalio mėn. buvo išnuomotas Olandijos kompanijai, o vėliau parduotas. 
 
Neatlygintini perkėlimai 
 
Pagal 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 
įstatymą Nr. VIII-2032 Bendrovė vykdo neatlygintiną perkėlimą įstaigoms, organizacijoms, 
registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės gyventojams bei jų 
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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. 
 
2018 m. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 271 tūkst. transporto priemonių arba 2 % (5,7 
tūkst. vnt.) mažiau nei 2017 m. 
 

Neatlygintino perkėlimo lengvata 2017-2018 m., vnt. 
 

Transporto priemonės tipas 2017 m. 2018 m. 
Pokytis, 

vnt. 
Pokytis, 

% 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, 
krovininių automobilių iki 3,5 t 257430 258020 590 0% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-
gyvenamųjų namų 2018 1974 -44 -2% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, 
jų priekabų iki 10 t 1758 1366 -392 -22% 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių 
virš 12 t, jų priekabų virš 10 t 13868 7892 -5976 -43% 

Motociklų, mopedų 624 838 214 34% 

Specialūs kelto reisai 694 628 -66 -10% 

Transporto priemonių iš viso: 276392 270718 -5674 -2% 

 

Žemiau pateiktame paveiklse pateikti netalygintinų perkėlimų srautai per pestarusoisus 5-erius metus. 
 

 
 

Neatlygintinai perkeltos transporto priemonės, tūkst. vnt. 
 
Kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės, ženklus sumažėjimas fiksuojamas krovininių transporto 
priemonių ir autobusų perkėlimo kategorijose. Bendram šių transporto priemonių skaičiaus (4,2 tūkst. 
vnt.) sumažėjimui įtakos turėjo 6,4 tūkst. sumažėjęs neatlygintinai perkeltų transporto priemonių 
skaičius ir 2,2 tūkst. vnt. padidėjęs atlygintinai perkeltų transporto priemonių skaičius. Tam įtakos 
galėjo turėti 2018 m. sumažėjusios statybos darbų apimtys Neringoje, o kartu ir nuo 2018 m. vasario 
mėn. pradėti Finansinių nusikaltimų tarnybos (FNTT) veiksmai dėl neteisėtų persikėlimo keltais leidimų 
naudojimo. 
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Neatlygintinai ir mokančių už perkėlimus transporto priemonių skaičiaus pokyčiai 
2018 m. lyginant su 2017 m., vnt. 

 

Transporto priemonės tipas 
Mokančių už 
perkėlimus 

pokytis 

Neatlygintinų 
perkėlimų 

pokytis 

Perkėlimų 
pokytis iš viso 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, 
krovininių automobilių iki 3,5 t +42146 +590 +42736 

Autobusų iki 5 t, automobilių-
gyvenamųjų namų +622 -44 +578 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, 
jų priekabų iki 10 t -102 -392 -494 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių 
virš 12 t, jų priekabų virš 10 t +2342 -5976 -3634 

Motociklų, mopedų +1796 +214 +2010 

Specialūs kelto reisai -14 -66 -80 

Transporto priemonių iš viso: +46790 -5674 41116 
 
Finansiniai veiklos rodikliai 
 
Veiklos pajamos 
 
Nuo 2018 m. birželio 1 d. AB „Smiltynės perkėla“ paslaugas klientams teikė vidutiniškai 4 % 
didesnėmis kainomis. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais paslaugų gauna daugiau 
nei 90 % visų Bendrovės pajamų (2018 m. – 95,4 %, 2017 m. – 95,1 %). 
 

Bendrovės pajamų struktūra 2017–2018 m. 
 

Pajamų grupės 
2017 m. 2018 m. Pokytis, 

tūkst. Eur 
Pokytis, 

% tūkst. 
Eur 

% tūkst. 
Eur 

% 

Keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo pajamos 4836 95,1 4953 95,4 +117 +2,4 

Kitos veiklos pajamos 249 4,9 237 4,6 (12) (-5,0) 

Finansinės, investicinės veiklos 
pajamos 0,5 0,0 0,8 0,0 +0,3 +60 

Iš viso: 5086 100,0 5191 100,0 +105 2,1 

 
2018 m. Bendrovė uždirbo 5191 tūkst. Eur, gauta 105 tūkst. Eur (2 %) daugiau nei 2017 m. Pajamų 
augimą lėmė pagrindinės veiklos pajamų augimas (117 tūkst. Eur). 
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proc. tūkst. Eur
1 2 3 5 6 7

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS: 4836 4953 102% 117

1.1. Keleivių perkėlimas 516 713 138% 197

1.2. Transporto priemonių perkėlimas 4320 4240 98% -80

2. KITOS VEIKLOS PAJAMOS: 249 237 95% -13

2.1. Reklaminių plotų ir infastruktūros nuoma 61 55 89% -7
2.2. Keltų, laivo "Smiltynė" nuoma 48 167 351% 119

2.3. Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 8 8

2.4. Pajamos iš atsargų pardavimo 0.17 0.18 109% 0.02

2.5. Reiso į Juodkrantę ir Nidą pajamos 135 -135

2.6. Kitos veiklos pajamos 4.9 4.6 94% -0.3

2.7. Baudos ir delspinigiai 1.0 2.1 210% 1.1

3. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS: 0.5 0.8 176% 0.4

3.1. Palūkanos iš terminuoto indėlio 0.46 0.81 176% 0.35

4. IŠ VISO PAJAMŲ (1+2+3): 5086 5191 102% 105

2018 m. faktas su 2017 m. 
faktu

Eil. 

Nr.
Pajamos

2017 m. 
faktas

2018 m. 
faktas

 
 

Bendrovės pajamos 2017–2018 m., tūkst. Eur 
 
Pagrindinės veiklos – keleivių ir transporto priemonių perkėlimo pajamos. 
 
2018 m. iš perkėlimo keltais paslaugų uždirbta 4953 tūkst. Eur, gauta 2 % (117 tūkst. Eur) daugiau 
nei 2017 m. Iš keleivių perkėlimo gauta 38 % (197 tūkst. Eur) daugiau dėl 15 % didesnio perkeltų 
keleivių skaičiaus ir 19 % didesnė vidutinės perkėlimo kainos, o iš transporto priemonių gauta 2 % (80 
tūkst. Eur) mažiau dėl 2 % mažesnės vidutinės perkėlimo kainos nei 2017 m. Vidutinė metinė 
transporto priemonių perkėlimo kaina sumažėjo dėl ženkliai (4,2 tūkst. vnt.) sumažėjusių krovininio 
transporto ir autobusų perkėlimo srautų, kurių tarifas yra didžiausias.  
 
Kitos veiklos pajamos 
 
Dėl prasidėjusių statybos darbų Bendrovės teritorijoje adresu Nemuno g. 8 mažiau gauta pajamų iš 
reklaminių plotų ir infrastruktūros nuomos. 
 
2018 m. reisas į Juodkrantę ir Nidą nebuvo vykdomas, nes laivas „Smiltynė“ nuo 2017 m. spalio mėn. 
buvo išnuomotas Olandijos kompanijai, dėl to gauta 119 tūkst. Eur daugiau pajamų iš laivo nuomos, o 
2018 m. gruodžio mėn. šis laivas buvo parduotas. 
 
Finansinės veiklos pajamos 
 
Dėl didesnės piniginių lėšų sumos (2018 m. – 700 tūkst. Eur, 2017 m. – 100 tūkst. Eur) laikomos 
terminuotuose indėliuose uždirbta 350 Eur daugiau palūkanų. 
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Pardavimo pajamos ir perkėlimų apimtys 
 
Per 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už neatlygintiną 
perkėlimą kompensavimui, panaudota 6,6 % (127 tūkst. Eur) mažiau nei 2017 m. Sumažėjimą lėmė 
krovininio transporto ir autobusų perkėlimo srautų mažėjimas. Panaudotų lėšų dinamika per 
pastaruosius penkerius metus pateikta žemiau paveiksle. 
 

 
 

Neatlygintino perkėlimo kompensavimas 
 
Veiklos ir pirkimų sąnaudos 
 
2018 m. Bendrovė patyrė 4564 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 296 tūkst. Eur (7 %) daugiau nei 2017 m. Iš 
jų: pardavimo savikaina padidėjo 267 tūkst. Eur (10 %), pardavimo sąnaudos – 15 tūkst. Eur (3 %), 
bendrosios ir administracinės sąnaudos – 96 tūkst. Eur (10 %), finansinės veiklos sąnaudos sumažėjo 
11 tūkst. Eur (53 %) ir kitos veiklos sąnaudos sumažėjo 71 tūkst. Eur (34 %). 
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Bendrovės sąnaudos, tūkst. Eur 
 
Pardavimų savikaina didėjo dėl kuro sąnaudų augimo (kiekio ir kainos augimo), didesnio laivyno 
padalinio darbuotojų darbo užmokesčio ir keltų išlaikymo (kuro, remonto ir atsarginių dalių) sąnaudų 
augimo. 
Paradavimų sąnaudos didėjo dėl didesnių pardavimo veiklos darbuotojų darbo užmokesčio, 
automatinių kasų ir kompiuterinių sistemų priežiūros sąnaudų augimo.   
Bendrosios ir administracinės sąnaudos didėjo dėl didesnių personalo išlaikymo, teisinių ir kt. 
konsultacijų, darbuotojų sveikatos draudimo sąnaudų. 
Kitos veiklos sąnaudos sumažėjo dėl nevykdyto reiso į Juodkrantę ir Nidą. 
Dėl mažesnių įsipareigojimų 2018 m. sumokėta 11 tūkst. Eur mažiau palūkanų, kas lėmė finansinės 
veiklos sąnaudų mažėjimą. 
 
Veiklos rezultatas 
 
2018 m. EBITDA siekė 1820 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. (2097 tūkst. Eur), sumažėjo 13 % arba 
277 tūkst. Eur. EBITDA marža sumažėjo 6 procentiniais punktai ir siekė 37 % (2017 m. – 43 %). 
Maržos sumažėjimas susijęs su 296 tūkst. Eur sąnaudų padidėjimu ir 74 tūkst. Eur nusidėvėjimo 
sąnaudų sumažėjimu. 
 
2018 m. kitos veiklos rezultatas sudarė 101 tūkst. Eur pelno ir buvo daugiau nei 2 kartus (58 tūkst. 
Eur) didesnis nei 2017 m. Pagrinde tai lėmė sumažėjusios sąnaudos. 
 
2018 m. finansinės veiklos rezultatas buvo neigiamas ir sudarė 9 tūkst. Eur, bet 56 % arba 12 tūkst. 
Eur mažesnis nei 2017 m. Finansinės veiklos nuostolio mažėjimui įtakos turėjo sumokėtos mažesnės 
lizingo palūkanos už s/k „Baltija“. 
 
2018 m. Bendrovės grynasis pelnas – 527 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. grynuoju pelnu (691 tūkst. 
Eur), sumažėjo 24 % arba 164 tūkst. Eur. Grynojo pelno mažėjimui didžiausią įtaka turėjo 296 tūkst. 
Eur išaugusios sąnaudos. 
 
Grynojo pelno marža už 2018 m. siekė 10,6 %, bendrojo pelno marža siekė 41,4 % (2017 m. 
atitinkamai: 14,3 % ir 47,1 %). Pelnas tenkantis vienai akcijai sudarė 1,59 Eur/akcijai (2017 m. – 2,09 
Eur/akcijai). 
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Metinė Bendrovės kapitalo grąža (ROE) 2018 m. sudarė 7,5 % (2017 m. – 9,9 %), turto grąža (ROA) 
– 5,7 % (2017 m. – 7,6 %). 
Vidutinė metinė Bendrovės grąža 2016-2018 m. laikotarpiu siekė 8,0 % ir 2,0 procentiniu punktu 
viršijo LR Vyriausybės nustatytą reikalaujama kapitalo grąžą. 

 

 
 

Paradavimo pajamos ir grynasis pelnas 
 

Balanso straipsniai 
 
Bendrovės ilgalaikis turtas 2018 m. sumažėjo 202 tūkst. Eur (3 %) iki 5924 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto 
sumažėjimas susijęs su jo nusidėvėjimu. Nusidėvėjimo sąnaudos buvo didesnės nei investicijos į 
ilgalaikį turtą. 2018 m. nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 1185 tūkst. Eur (2017 m. – 1258 tūkst. Eur), o 
bendra 2018 m. vykdomų investicijų ir ilgalaikio turto įsigijimų suma siekė 382 tūkst. Eur (2017 m. – 
52 tūkst. Eur). 
Taip pat 600 tūkst. Eur padidėjo ilgalaikis finansinis turtas, t.y. dėl padėtų 2 metų trukmės terminuotų 
indėlių. 
 
Trumpalaikis turtas 2018 m. padidėjo 1196 tūkst. Eur (48 %) iki 3705 tūkst. Eur Didžiausią 
trumpalaikio turto dalį sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2436 tūkst. Eur (66 %) arba 147 tūkst. 
Eur (6 %) daugiau lyginant su 2017 m. Iš pirkėjų gautinos sumos padidėjo iki 1105 tūkst. Eur (1039 
tūkst. Eur daugiau). Didžiausia dalis (1035 tūkst. Eur) sudaro skola už parduotą laivą „Smiltynė“. 
 
Padidėjus trumpalaikio turto vertei ir sumažėjus įsipareigojimams, bendrasis likvidumo koeficientas 
padidėjo iki 4,2, t.y. 4 kartus viršija trumpalaikius įsipareigojimus. 
 
Nuosavo kapitalo pokyčiai 2018 m. susiję su ataskaitinių metų pelno ir privalomojo rezervo sumomis. 
Nuosavas kapitalas 2018 m. pabaigoje sudarė 7076 tūkst. Eur arba 73,1 % viso Bendrovės turto 
(2017 m. – 81,4 %). Per ataskaitinį laikotarpį nuosavas kapitalas padidėjo 4 tūkst. Eur. Padidėjimą 
lėmė 2018 m. akcininkų sprendimu padidintas Bendrovės privalomasis rezervas. Plačiau apie įstatinį 
kapitalą pateikta skyriuje apie Bendrovės akcijas ir akcininkus. 
 
Ilgalaikių įsipareigojimų finansinėms institucijoms ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė neturėjo, kai  
2017 m. gruodžio 31 d. jie siekė 248 tūkst. Eur. 
 
Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis (+199 tūkst. Eur) susijęs su skolų tiekėjams (+97 tūkst. Eur) ir 
pelno mokesčio įsipareigojimo (+100 tūkst. Eur) augimu. 
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Ateinančių laikotarpių pajamos padidėjo 1150 tūkst. Eur t.y. pajamos, kurios bus pripažintos, kai bus 
gautas apmokėjimas už parduotą laivą „Smiltynė“, o laivo nuosavybė perduota. 
 
Investicijos 
 
Per 2018 m. Bendrovė į ilgalaikį turtą ir nebaigtą statybą investavo 382 tūkst. Eur: 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą ir nebaigtą statybą 2017-2018 m., tūkst. Eur 
 

Eil. Nr. Pavadinimas 2017 m. 2018 m. 

1. Nematerialusis turtas 1 0 

2. Pastatai, statiniai 22 245 

3. Mašinos ir įranga 8 5 

4. Transporto priemonės 0 46 

5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 21 86 

Investicijų iš viso: 52 382 
 

Didžiausią investicijų dalį (245 tūkst. Eur) sudarė investicijos į įvažiavimo į Varnėnų g. ir 
infrastruktūros tvarkymo darbus. 46 tūkst. Eur buvo investuota į keltų aparelių rekonstrukcijos 
projektą. 
Per 2018 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto  už 86 tūkst. Eur. Didžiausią šių investicijų dalį 
sudarė bilietų pardavimo kasos (41 tūkst. Eur) tinklo apsaugos įranga (11 tūkst. Eur) ir kitas įvairus 
smulkus materialusis turtas (kompiuterinė technika, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
 
Visos investicijos buvo finansuojamos Bendrovės lėšomis. 
 
Detalesnė informacija apie atliktas ir planuojamas investicijas pateikta skyriuje apie Bendrovės 
investicijas, didžiausius vykdomus ir planuojamus investicijų projektus. 
 
Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2016-2018 m. 
 

Veiklos rodikliai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

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

2067 
640 
119 

2188 
682 
52 

2570 
723 
382 

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur    

Pajamos 
Bendrasis pelnas 
Veiklos pelnas 
EBITDA 
Pelnas prieš apmokestinimą 
Grynasis pelnas 
 
Ilgalaikis turtas 
Trumpalaikis turtas ir ateinančių laikotarpių 
sąnaudos 
Iš viso turto 
Nuosavas kapitalas 

4756 
1967 
494 
1859 
515 
435 

 
7333 

 
2101 
9434 
6821 

5086 
2203 
796 
2097 
818 
691 

 
6127 

 
2564 
8691 
7072 

5191 
2053 
535 
1820 
627 
527 

 
5924 

 
3753 
9677 
7076 
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Pelningumas    

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

6,5% 
4,4% 
46,0% 
10,9% 
40,9% 
9,6% 

9,9% 
7,6% 
45,6% 
16,5% 
43,4% 
14,3% 

7,5% 
5,7% 
41,4% 
10,8% 
36,8% 
10,6% 

Apyvartumas    

Gautinos sumos, dienos 
Mokėtinos sumos, dienos 
Turto apyvartumas, kartais 

16 
6 

0,50 

- 
6 

0,59 

76 
13 

0,54 

Finansų struktūra    

Įsipareigojimų ir turto santykis 
Kapitalo ir turto santykis 
Bendrasis likvidumo koeficientas 

27,7% 
72,3% 

2,1 

18,6% 
81,4% 

3,7 

15,0% 
73,1% 

4,2 

Rinkos vertės rodikliai    

Akcijos buhalterinė vertė, Eur 
Pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis 
(P/E), kartai 
Akcininkams išmokėti dividendai, tūkst. Eur 

20,61 
1,31 

 
13 
234 

21,37 
2,09 

 
8 

440 

21,38 
1,59 

 
11 
523 

 
8. Darnumo (socialinės atsakomybės) politika Bendrovėje (su aplinkosaugos, personalo, 

visuomenės, antikorupcijos klausimais susijusi informacija) 
 
Bendrosios nuostatos 
 
AB „Smiltynės perkėla“ laikosi nuostatos, kad būdai, kuriais pasiekiamas rezultatas, yra svarbūs. 
Todėl, remiantis sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, siekia tobulinti verslo 
praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą ir taikyti gamtos išteklius tausojančias 
technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei procesus. 
 
Planuodama veiklą Bendrovė atsižvelgia į interesų turėtojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, 
užtikrina skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius rinkoje, diegia korupcijos prevencijos priemones ir 
prisideda kuriant gerą verslo klimatą šalyje. 
 
Socialinės atsakomybės politika remiasi Bendrovės vizija, misija, vertybėmis bei ketverių metų 
strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir tikslais. 
 
Remiantis Akcininko lūkesčių laiške nustatytų tikslų, kiekvienai iš AB „Smiltynės perkėla“ strategijos 
krypčių yra suformuoti konkretūs tikslai, kurių yra siekiama per strategijos įgyvendinimo laikotarpį (iki 
2022 m.). Strateginiams tikslams suformuoti matavimo rodikliai, kuriais remiantis vertinamas savo 
veiklos efektyvumas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. 
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AB „Smiltynės perkėla“ vizija, misija, vertybės, strategija ir veiklos kryptys ir informacija apie tikslų 
įgyvendinimą yra išsamiai pristatytos šio metinio pranešimo 16-17-ame skyriuuose. 
 
Darni ir tvari plėtra 
 
AB „Smiltynės perkėla“ socialinė atsakomybė yra suprantama kaip integrali ir neatskiriama tvaraus 
verslo dalis. Tvarią darnaus verslo plėtrą Bendrovė supranta kaip kryptingų ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių veiksmų visumą, savo profesinėje veikloje didinant bendrąją visuomenės gerovę ir 
mažinant leistinas poveikio aplinkai ribas. 
 
Socialinės atsakomybės principai įgyvendinami remiantis Bendrovės politikomis ir kitais galiojančiai 
vidaus dokumentais: 
 
Korupcijos prevencijos politika. Jos tikslas yra Bendrovėje nustatyti pagrindinius korupcijos 
prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro 
prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus. 
 
Atlygio politika. Jos tikslas yra tinkamai valdyti darbo užmokesčio išlaidas ir sukurti motyvacines 
paskatas, siekiant, kad atlygio dydis tiesiogiai priklausytų nuo įmonei ir kiekvienam darbuotojui 
keliamų tikslų įgyvendinimo. 
 
Apskaitos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti Bendrovės veiklą, 
perspektyvą ir priimti atitinkamus ekonominius sprendimus. 
 
Dividendų politika. Jos tikslas yra nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires 
esamiems ir potencialiems akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį Bendrovės vertės 
augimą. 

 
Paramos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad teikiama parama būtų vieša ir nekeltų visuomenei 
abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo. 
 
Kitos vidaus politikos ir tvarkos: aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika ir 
tvarka; Lygių galimybių politika; Kolektyvinės sutartis. 
 
Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje 
 
AB ,,Smiltynės perkėla“ prioritetas – draugiškumas aplinkai. Teikdami savo paslaugas, skatiname 
visuomenę keliauti keltais, dviračiais, prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo. 
 
Siekdami įgyvendinti numatytus strateginius tikslus ir patenkinti klientų poreikius, įdiegėme ir 2018 m. 
atsinaujinome Kokybės ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO 9001:2015 ir ISO 
14001:2015 standartų reikalavimus. Aplinkos apsaugos vadybos sistema yra visos Bendrovės vadybos 
sistemos dalis. 
 
Pagrindiniai Bendrovės aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai: 
 

 atliekant darbus, teikiant paslaugas, laikytis taršos prevencijos principų ir taikomų aplinkosauginių 
reikalavimų; 

 siekti nuolatinio poveikio aplinkai mažinimo: racionalus gamtinių ir energetinių išteklių vartojimas; 
 ugdyti atliekų rūšiavimą, skatinti antrinių žaliavų panaudojimą antrąkart (atidirbtus tepalus perduoti 
antriniam vartojimui); 
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 skatinti darbuotojus užtikrinti švarią ir saugią aplinką, dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose. 
 
Atnaujintas aplinkosauginių aspektų įvertinimas 2018 m. Aplinkos apsaugos aspektų reikšmingumo 
įvertinimas atliktas atsižvelgiant į: 
 poveikio aplinkai mastą ir riziką; 
 atitiktis teisiniams reikalavimams; 
 galimybę valdyti rizikas arba daryti įtaką;  
 išteklių sunaudojimo valdymą (energijos, vandens, kuro); 
 susidarančių atliekų srautą ir jo tvarkymą. 
 
Bendrovė išskiria pagrindinius reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus susijusius su oro tarša 
išmetamosiomis degimo dujomis, galima vandens tarša pavojingomis medžiagomis, pavojingų atliekų 
susidarymu, jų rūšiavimu bei tvarkymo prevencija, pavojingų cheminių medžiagų (dažų) naudojimų, 
tarša iš stacionarių taršos šaltinių. 
 
Bendrovės priimami sprendimai ir aplinkos apsauga glaudžiai susiję. Planuojami naujų ketų įsigijimai, 
kurie taupiai naudos kurą, keltuose bus suprojektuota dyzelino-elektros varymo sistema, tai prisidėtų 
prie aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ar klimato kaitos poveikio mažinimo. Siekiant mažinti oro 
taršą išmetamosiomis degimo dujomis keltuose taip pat privaloma išjungti automobilių variklius, tai 
numatyta ir Pavojingų krovinių vežimo savaeigiais keltais priešgaisrinės saugos taisyklėse. 
 
Siekiant draugiško aplinkai produkto naudojimo, Bendrovė kartu su VšĮ Baltijos aplinkos forumu (toliau 
- BEF), sudarė bendradarbiavimo sutartį 2017-2018 m., kurios tikslas – įvertinti naudojamų dažų 
poveikį aplinkai bei paskatinti atsisakyti galimai pavojingų cheminių medžiagų, turinčių neigiamą įtaką 
žmogaus sveikatai bei aplinkai, dėl saugesnių aplinkai ir sveikatai medžiagų panaudojimo. BEF 
įsipareigojo padėti inventorizuoti naudojamas chemines medžiagas (dažus, skirtus keltų povandeninės 
dalies dažymui), nustatyti pavojingas chemines medžiagas ar mišinius, kuriuos reikėtų keisti mažiau 
pavojingomis arba visai nepavojingomis. 
 
Bendrovė vykdo aplinkos monitoringo programą eksploatuojamuose objektuose, įrenginiuose 
vykstančių technologinių procesų parametrų, galinčių turėti įtakos teršalų išmetimui, energijos 
panaudojimo efektyvumui ir atliekų susidarymui. Matavimai atliekami siekiant tyrimų ir matavimų 
kokybės užtikrinimą ir kontrolę, monitoringo duomenų ir informacijos rinkimą, saugojimą ir teikimą, jei 
yra būtinybė trečioms šalims. Stebėjimus, tyrimus ir matavimus atlieka pagal teisės aktuose nustatytus 
metodus. Fiksuojami monitoringo rodikliai: keltų kuro sunaudojimas, elektros energijos sunaudojimas, 
mokesčiai už atliekas ir aplinkos taršą ir kt. Visų matuojamų rodiklių kaita per pastaruosius 3-ejus 
metus pateikta žemiau lentelėje: 
 

Aplinkosaugos monitoringo rodikliai 
 

Rodiklis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Elektros energijos sunaudojimas, kWh 

Kuro sunaudojimas keltams, kg 

Kuro sunaudojimas automobiliams, l 

Mokesčiai už transporto taršą, Eur 

Mokesčiai už atliekas, Eur  

Pajamos už atliekas (antrines žaliavas), Eur 

Viešieji pirkimai – ,,žalieji pirkimai" Bendrovėje arba 

tiekėjai turintys įsidiegę ISO 14001 standartą, vnt. 

Sunaudotų pavojingų  cheminių medžiagų kiekis, l 

470556 

569101 

10968 

7404 

7142 

58 

 

- 

2532 

541662 

592302 

9492 

8038 

7357 

166 

 

3 ir 2 

3182 

562097 

610677 

11694 

8406 

7475 

182 

 

3 ir 2 

2985 
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Taip pat kiekvienais metais, po vasaros sezono yra atliekama visų keltų vandens talpų dezinfekcija, 
atliekami vandens laboratoriniai tyrimai, vadovaujantis Lietuvos higienos normą HN 24:2017 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 2018 m. atliktų tyrimų rezultatai – keltų talpose 
esantis vanduo atitinka higienos normų reikalavimus.    
 
Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį, Bendrovė teršalų į gamtą neišleidžia. Bendrovė, vykdydama 
keleivių ir transporto priemonių pervežimo vidaus vandenų transportu bei keltų nuomos veiklas, 
tinkamai eksploatuoja ir prižiūri nuotekų tvarkymo sistemas, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo 
reglamentu. Bendrovė savo veikloje, nuotekos į paviršinius vandenis neišleidžia, priduoda pagal sutartį 
į nuotakyną. Kiekvieną ketvirtį, kartu su AB ,,Klaipėdos vanduo“ atliekami nuotekų taršos tyrimai. 
 
Įvertinus rizikos faktorius, periodiškai atliekami keltų profilaktiniai remontai, siekiant išvengti tepalų, 
kuro išsiliejimo rizikos. Techniškai tvarkingi keltai užtikrina, kad teršalai (kuras, tepalai) nepatektų į 
uosto akvatoriją. 
 
Pagrindinis ekologinis rizikos faktorius yra susijęs su Bendrovės keltų eksploatacija – yra tikimybė, kad 
neigiama įtaka aplinkai gali būti padaryta kelto avarijos atveju. Įvykus ekstremaliai situacijai, 
Bendrovės keltai yra apdrausti avarijų ir jų pasekmių atžvilgiu, todėl šiais atvejais žalą aplinkai 
atlygintų ir baudas sumokėtų draudimo kompanija. 
 
Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, sudaryta sutartis dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų 
tvarkymo su įmone, turinčia licenciją tvarkyti pavojingas atliekas bei įdiegusi aplinkos apsaugos 
vadybos ISO 14001 ir kokybės vadybos ISO 9001 standartus. Bendrovė prisideda prie antrinių žaliavų 
panaudojimo antra kartą – atidirbti tepalai perduodami antriniam vartojimui. 
 
Bendrovė prisidėdama prie ekologinės situacijos gerinimo Kuršių mariose, vadovaujantis Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklėmis periodiškai valo krantinių prieigas, pasitelkus narų 
brigadų paslaugas. Iš Kuršių marių, prie Bendrovės nuomojamų krantinių, per 2018 m. ištraukta 3.258 
t paskandintų padangų, tai 1.838 t daugiau nei per 2017 m. Atliekos perduotos utilizuoti atliekų 
tvarkymo įmonei. 
 
Bendrovės siekia įtraukti visus darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant ir jų asmeninę atsakomybę 
už švarią aplinką, 2018 m. atnaujinta Atliekų rūšiavimo tvarka. Kasdienėje veikloje Bendrovės 
darbuotojai naudoja mažiau popieriaus – įdiegta 2017-2018 m. Dokumentų valdymo sistema (DVS), 
vis daugiau dokumentų sutvarkoma elektroniniu būdu, darbuotojai su dokumentais supažindinami 
naudojantis DVS sistema. Administracijoje vykdome atliekų rūšiavimą, rūšiavimo konteineriai pastatyti 
ir keleivių laukimo salėse. Siekiant saugaus ir atsakingo atliekų tvarkymo: skatinama bei pratinama 
klientus rūšiuoti antrines žaliavas (popierių, plastiką, stiklą) keltuose.  
 
Siekiant užtikrinti nepavojingą sveikatai darbo aplinką, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus 
atnaujintos Pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, Pavojingų atliekų ženklinimo ir apskaitos vedimo 
tvarka, darbo vietose atnaujinta dalis oro kondicionierių. 
 
Bendrovėje, atliekant viešuosius pirkimus siekiama dažniau taikyti  ,,žaliųjų pirkimų“ praktiką, taikant 
aplinkos apsaugos kriterijų sąrašą, perkant prekes, paslaugas bei darbus. 2018 m. buvo perkama: 
biuro popierius, archyviniai segtuvai, dalis buities prekių. Pirkimai, kur tiekėjai turėjo turėti ISO 14001 
(aplinkos apsaugos vadybos sistemos) sertifikatą: patalpų ir teritorijos valymo paslaugų pirkimas; 
teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo 
darbų pirkimas. 
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Bendrovė siekia, kad su Klaipėdos uostu susijusios veiklos vykdymas ir plėtra, neturėtų neigiamos 
socialinės–ekonominės žalos visuomenei, nedarytų neigiamo poveikio susijusioms ekosistemoms, o 
aplinkos taršos incidentų atveju būtų imamasi visų priemonių galimai taršos žalai sumažinti. 
 
Socialinė atsakomybė personalo srityje 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 85 darbuotojai (2017 m. – 84). 52 % 
Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
 

 
 

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra 
 
Didžiąją dalį bendrovės darbuotojų sudarė vyrai – 67 %, moterys sudarė 33 %. Vadovaujančias 
pozicijas užimančių darbuotojų (7 darbuotojų) pasiskirstymas pagal lytį: 57 % (4 darbuotojai) vadovų 
sudarė moterys, o 43 % vyrai (3 darbuotojai). 
 
Didžiausia dalis darbuotojų 48 % sudaro darbuotojai, kurių amžius nuo 30 iki 50 metų, 33 % - 50-60 
metų. Vidutinis Bendrovės darbuotojų amžius – 45,7-eri metai (2017 m. – 45,8-eri metai). 
Didžioji dalis (51 %) darbuotojų Bendrovėje dirba iki 5 metų ir 33 % nuo 10 iki 20 metų. 
 

          
     Bendrovės darbuotojų amžiaus struktūra              Bendrovės darbuotojų darbo stažo struktūra 
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2018 m. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 1396 tūkst. Eur (2017 m. – 1272 tūkst. Eur). 
 

Žmogiškieji ištekliai ir vidutinis atlyginimas 2017–2018 m. 
 

Žmogiškieji ištekliai 2017 m. 2018 m. 

Darbuotojų skaičius: 
Generalinis direktorius 
Vadovaujantys darbuotojai* 

Specialistai 
Keltų įgulos nariai 
Kasininkės 

84 
1 
20 
26 
25 
12 

85 
1 
19 
28 
23 
14 

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius, Eur: 
Laivynas 
Klientų aptarnavimo skyrius 
Dispečerinė tarnyba 
Administracija 

 
1177 
700 
1010 
1527 

 
1216 
734 
981 
1866 

Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes, Eur: 
Generalinis direktorius 
Vadovaujantys darbuotojai* 

Specialistai 
Keltų įgulos nariai** 

Kasininkės 

 
3103 
1848 
1148 
933 
679 

 
3107 
1901 
1193 
955 
706 

*Vadovaujantys darbuotojai – padalinių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai. 
**Keltų įgulos nariai – motoristai-denio upeiviai, denio upeiviai. 

 
Personalo politika 
 
Kvalifikacijos kėlimo politika 
 
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 personalo 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.  
 
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. 
 
Administracijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei kursuose. Siekiant 
užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą klientams, 2018 m. kovo-balandžio mėn. buvo organizuojami 
Klientų aptarnavimo tobulinimo mokymai laivyno, dispečerinės ir klientų aptarnavimo padalinių 
darbuotojams. Siekiant stiprinti darbuotojų įsitraukimą bei vadovų vadovavimo kompetencijas, 2018 
m. buvo organizuojami Lyderystės ugdymo mokymai aukščiausios ir vidurinės grandies vadovams. 
Skatinamos darbuotojų iniciatyvos teikti idėjas, pasiūlymus. 
 
Viena iš Bendrovės žmogiškųjų išteklių strateginių krypčių yra darbuotojų įsitraukimo ir lojalumo 
stiprinimas – vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas. Atsakomybės, profesionalumo, 
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pagarbos, išradingumo ir pozityvumo vertybių stiprinimas yra ypač svarbus Bendrovės veiklai. 
Siekiama organizacijos, kurioje darbuotojų veikla būtų grindžiama bendromis vertybėmis. 2018 m. 
gegužės mėn. darbuotojams buvo organizuojami praktiniai „Vertybių ir komandos stiprinimo“ 
mokymai. 
 
Darbo užmokesčio politika 
 
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. 
 
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. 
 
Siekiant sukurti ir įtvirtinti Bendrovės viduje vidinio teisingumo nuostatas bei užtikrinti konkurencingą 
atlygį, kas leistų pritraukti ir išlaikyti kompetentingus bei motyvuotus darbuotojus bei kardinaliai 
keičiantis situacijai darbo rinkoje, 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo atliktas pareigybių vertinimas bei 
atlygio rinkos prognozių tyrimas, paremtas tarptautinėje praktikoje pripažinta metodika bei atnaujinta 
Darbo užmokesčio politika. 
 
Bendrovėje 2018 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. 
Nuo 2019 m. vasario 1 d. įsigaliojo atnaujinta Kolektyvinė sutartis. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybei priskiriami: generalinis direktorius, padalinių vadovai, 
kapitonai, pamaininiai kapitonai. 
 
Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 (nutarimo pakeitimas 2016 m. 
sausio 18 d. Nr. 42). Pagal šį nutarimą generalinio direktoriaus 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. 
2018 m. generalinio direktoriaus pastovios dalies koeficientas buvo lygus 12,7 valstybės tarnautojų 
pareiginės algos bazinio dydžio. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2018 m. buvo nustatyta 50 % 
mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 
 
Žemiau, lentelėje pateikiami personalo politikos įgyvendinimo matavimo rodikliai ir jų kitimo dinamika 
per pastaruosius trejus metus: 
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Personalo politikos įgyvendinimo rodikliai 
 

Rodiklis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Įsitraukusių darbuotojų dalis1, % 55 - - 

Darbuotojų pasitenkinimas, %: 
- labai tenkina 
- tenkina 
- netenkina 

 
57 
28 
15 

 
55 
30 
15 

 
58 
30 

12 

Darbuotojų kaita, % 3,8 16,7 26,2 

Mokymų skaičius darbuotojų kvalifikacijai kelti, vnt. 25 25 25 

Vidutinis darbo užmokestis, Eur 1207 1204 1320 
 

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika 
 
AB Smiltynės perkėla vadovybė prioritetiniu tikslu laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata ir 
įsipareigoja: 
 nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo 

didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata; 
 užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos gerinimą bei pavojingų žmogui veiksnių mažinimą, 

vykdyti sužeidimų bei susirgimų prevenciją; 
 siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius, vykdyti 

nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų prevenciją.  
 
OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos įdiegimas parodo atsakingą Bendrovės 
požiūrį į darbuotojų saugą ir sveikatą.  
 

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika ir tikslai yra reguliariai peržiūrimi, analizuojami bei atnaujinami, 
kad nuolat išliktų aktualūs ir tinkami, vadovaujantis galiojančiai teisės aktais. 2015-2018 m. laikotarpiu 
Bendrovėje neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo darbe. 
 
Bendrovės didelė investicija į darbuotojų mokymą – tai investicija į darbo kultūrą, darbų kokybės 
gerinimą ir darbuotojų tobulinimą. Darbuotojų mokymas yra žinių, kaip saugiai organizuoti darbą, 
pasirinkti saugius darbo metodus, norint išsaugoti savo ir kitų darbuotojų gyvybę bei sveikatą, 
suteikimas. Darbuotojams suteiktos teorinės ir praktinės žinios tikrai nesumažins darbo kokybės, o 
atvirkščiai, pagerins darbo kultūrą: 
 2018 m. sausio ir vasario mėn. vyko pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių atnaujinimas 

darbuotojams; 
 2018 m vasario – kovo mėn. keltų mechanikai ir motoristai – denio upeiviai tobulino kvalifikaciją ir 

sertifikavosi darbui su elektros energijos įrenginiais. Sertifikuoti 24 keltų įgulos darbuotojai. 
 periodiškai, kiekvienais metais, vykdomi plaukiojančiuose įrenginiuose ir laivuose vykdomų 

pavojingų darbų atestavimas (žinių tikrinimas) – 2018 m. - 17 darbuotojų. 
 2018 m. lapkričio mėn. darbuotojai, siekdami kokybiško darbo su klientais, supažindinti ir praktiškai 

dalyvavo MINDFULNES sesijoje (streso ir kitų neigiamų emocijų valdymo bei dėmesio 
koncentravimo metodas); 

 2018 m lapkričio mėn. organizuota sveikatingumo diena Bendrovės darbuotojams ir Pyragų dienos 
akcija. Suteikta galimybė darbuotojams darbo vietoje priduoti kraują laboratoriniams tyrimas, o 
akcijos metu už pyragus surinktos lėšos paaukotos sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo 
akcija 2018“. 

                                                           
1 Darbuotojų įsitraukimo tyrimą planuojama atlikti 2019 m. 
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Užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumą, vykdant darbuotojų susirgimų ir 
sužeidimų prevenciją peržiūrėtos darbo rūbų kokybės galimybės: atnaujintos žieminės signalinės 
striukės keltų darbuotojams; papildomai išduotos neperšlampamos kelnės denio upeiviams – įvertinant 
darbo sąlygas lauke.     
 
Bendrovė, siekdama apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe, koordinuojant darbdavio 
veiksmus darbo vietose, suderina su Bendrovės teritorijoje dirbančiomis rangovinėmis organizacijomis 
bendradarbiavimo tvarkas, dėl darbuotojų saugos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos reikalavimų 
Bendrovės teritorijoje, siekiant sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką. 
 
Užtikrinant Lietuvos higienos normą HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ reikalavimus 
keltuose, 2018-2019 m. atnaujintas keltų kajučių inventorius, vyksta tualetų patalpų remonto darbai. 
 
AB Smiltynės perkėla darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės 
darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis. 
 
2018 m. liepos-rugpjūčio mėn. Bendrovėje vyko vadybos sistemų OHSAS 18001 persertifikavimo 
auditas. Audito grupės išvadose nustatyta, kad Bendrovės vadybos sistema atitinka standartų 
reikalavimus, organizacijos procedūras. Audito sprendimas – sertifikatus pratęsti iki 2021 m. rugsėjo 
21 d. 

Darbų saugos ir sveikatos rodikliai 
 

Rodiklis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Avarinės situacijos, vnt. 0 0 0 

Incidentai keltuose, vnt. 0 0 2 

Darbuotojų susirgimai – nedarbingų dienų 
skaičius dėl nelaimingų atsitikimų darbe, d. 

0 0 0 

Nelaimingi atsitikimai, vnt. 0 0 0 

Avarijos, vnt. 0 0 0 

Baudos už DSS reikalavimų pažeidimus, Eur 0 0 0 

Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus, 
Eur 

0 0 0 

Darbų saugos neatitikčių skaičius, vnt. 52/7 43/6 57/4 

 
Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene 
 
AB „Smiltynės perkėla“ kuria ir palaiko atvirus ir dalykiškus santykius su interesų turėtojais ir yra 
atskaitinga akcininkams ir visuomenei už vykdomas veiklas. Bendrovė ne rečiau kaip kartą per metus 
viešai pristato akcininkams ir/ar socialiniams partneriams finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. gegužės 25 d. patvirtinta paramos politika remiasi vertybėmis ir 
nuostata – teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei 
skyrimo proceso skaidrumo. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių jos pareigų yra mokėti 
dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, 
siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje numatytus tikslus, Bendrovė teiks paramą tik iš anksto 
numatytoms sritims. 
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Bendrovė, atsižvelgdama į Bendrovės strategiją, teikia paramą šioms pagrindinėms visuomenei 
naudingos veiklos kryptims: 
 
 aplinkos apsaugai; 
 sveikatos apsaugai; 
 švietimui; 
 socialinei apsaugai ir darbui; 
 kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimui; 
 neformaliam ir pilietiniam ugdymui; 
 sportui; 
 viešajai tvarkai gerinti; 
 kitoms visuomenei naudingoms ir nesavanaudiškomis pripažįstamoms veikloms. 
 
Parama teikiama vadovaujantis skaidrumo, viešumo, socialinės atsakomybės, tvarumo ir tarpusavio 
pasitikėjimo principais. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ paramos neskirs politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti. 
Taip pat veikloms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, 
alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir kitoms veikloms, kurios 
visuomenei turi arba gali turėti neigiamą įtaką. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ paramai skiriama pelno dalis nustatoma kasmet eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime, šiai sumai sudarant rezervą, atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną ir 
įgyvendinamus projektus. Paramai skiriama pelno dalis negali sudaryti daugiau kaip 3 % grynojo 
ataskaitinių finansinių metų pelno. 
 
2018 m. Bendrovė suteikė paramą perkėlimo paslaugomis, kurios vertė 14 tūkst. Eur (2017 m. – 13 
tūkst. Eur). 
 
Įvertinta veikla 
 

 
 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2018 M. | 78 

2018 m. liepos 27 d. Jūros šventės metu kapitonas Vytautas Brazauskas buvo apdovanotas LR 
Ministro pirmininko padėka už ilgametį, sąžiningą darbą vandens transporto srityje, už profesinį 
išmanymą, už asmeninę iniciatyvą ir lojalumą, bei svarų indėlį į Bendrovės veiklą. 
Motoristas-denio upeivis Julius Brukštus buvo apdovanotas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
generalinio direktoriaus padėka už ilgalaikį, sąžiningą ir nuoširdų darbą vandens transporto srityje, 
atsakingą savo pareigų atlikimą, profesinį išmanymą, darbštumą bei lojalumą.                                                       
 
Socialinė atsakomybė rinkoje: efektyvus ir skaidrus verslas 
 
Korupcijos prevencija 
 
AB „Smiltynės perkėla“ netoleruoja korupcijos, šeimos narių, giminių, draugų protegavimo ar bet kokių 
kitų prekybos poveikiu formų, nuosekliai ir sistemiškai įgyvendina Įmonės bei privačių interesų 
konfliktų prevenciją. Bendrovė skatina darbuotojus ir kitus interesų turėtojus nesibaiminant neigiamų 
pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį 
pasitikėjimo linija pranesk@keltas.lt ir pasitikėjimo telefonu +370 675 12091. 
 
Bendrovėje galioja generalinio direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos politika (toliau - Politika). 
Ja aiškiai ir viešai deklaruojamas neigiamas požiūris į kyšininkavimą, sukčiavimą, turto prievartavimą 
neoficialios apskaitos kūrimą, neoficialių ir netinkamai įformintų sandorių vykdymą, fiktyvių išlaidų 
apskaitą, suklastotų dokumentų naudojimą ir kitas korupcijos apraiškas. Korupcijos prevencijos 
politikos nuostatos taikomos visiems Bendrovės darbuotojams, valdymo organų nariams, trečiosioms 
šalims, kurios veikia Bendrovės vardu. Politika nuolat tobulinama, atnaujinama ir pildoma atsižvelgiant 
į teisinio reguliavimo pasikeitimus. Visi Bendrovės darbuotojai yra supažindinti su Politika ir įsipareigoję 
laikytis jos nuostatų. 
 
Bendrovė yra politiškai neutrali ir neteikia jokios finansinės paramos politinėms partijoms, grupėms ar 
politikams. 
 
Bendrovėje aiškiai apibrėžtos dovanų teikimo ir priėmimo taisyklės. Yra nurodytos aplinkybės, kurioms 
esant galima teikti arba priimti dovanas, dalyvauti trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose. 
 
Taip pat galioja patvirtinta ir viešai internetiniame puslapyje skelbiama Bendrovės paramos teikimo 
tvarka, kuri reglamentuoja Bendrovės paramos lėšų skyrimą ir teikimą visuomenei naudingiems 
tikslams, nustatyti pagrindiniai paramos teikimo principai ir kryptys, paramos skyrimo kriterijai ir 
prioritetai. 
 
Darbuotojas turi teisę, o Bendrovė sukuria jam galimybes, anonimiškai pranešti apie įtariamus 
kyšininkavimo ir korupcijos veiksmus ar bandymus juos atlikti, arba apie įtariamus ar faktinius šios 
Politikos pažeidimus, taip pat apie Bendrovės vidaus tvarkose ir Elgesio kodekse nustatytų reikalavimų 
pažeidimus. 
 
Bendrovėje yra patvirtintas 2018-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 
planas. Kovos su korupcija prevencinė veikla ir jos efektyvumas vertinami pagal įgyvendinimo 
priemonių planą, t. y. rengiant ir teikiant kasmetines ataskaitas LR susisiekimo ministerijai už 
kiekvienos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinimą. Taip pat periodiškai atliekamas 
darbuotojų tolerancijos korupcijai vertinimas. Bendrovės interneto tinklapyje skelbiama informacija 
apie jos veiklą, nukreiptą prieš korupciją. 
 
Bendrovėje 2018 m. buvo įgyvendintos visos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės, 
pvz.: atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas pasirinktose srityse; atliktas 
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Bendrovės darbuotojų korupcijos tolerancijos tyrimas, Bendrovės tinklapio skiltyje „Korupcijos 
prevencija“ visuomenė yra informuojama apie Bendrovės veiklą nukreiptą prieš korupciją ir kt. 
 
9. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę 
 
Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra audituoti ir apskaityti pagal verslo 
apskaitos standartus. 
 
2018 m. rugpjūčio 10 d. įvykusiame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime akcininkai paskyrė 
Apskaitos ir kontrolės uždarąją akcinę bendrovę „AUDITAS“ atlikti 2018, 2019 ir 2020 metų Bendrovės 
metinių finansinių ataskaitų auditus bei metinių pranešimų įvertinimą bei audito ataskaitų parengimą. 
Akcininkai už audito paslaugas nustatė kasmet mokėti po 3053 Eur be PVM sumą. 
 
10. Bendrovės valdymas 
 
Akcininkai ir akcijos 
 
Bendrovės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 36 akcininkai. Bendrovės akcijos yra vienos klasės 
paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Visos 
paprastosios akcijos suteikia balso teisę, teisę į dividendą. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2017 m. – 330950 vnt.) 
paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 Eur. 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. 
 
Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi. 
 
2018 m. ir 2017 m. Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 
Dividendai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdyba 2018 m. gegužės 10 d. patvirtino dividendų politiką, kuria nustatomi 
dividendų išmokėjimo principai. Dividendų politika yra vienas iš kapitalo rizikos valdymo įrankių. 
Vadovaujantis šia tvarka Bendrovė dividendų skyrimą planuoja atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos 
lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Dividendų politikoje numatyta, kad skirti pelno dalį dividendams, už 
finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, reikia atsižvelgiant į nuosavo kapitalo 
grąžą, finansines Bendrovės galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų 
vykdymą bei kitas aplinkybes. Dividendams turėtų būti skiriama nuo 60 iki 85 % grynojo pelno, 
priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
 
Dividendų dydis gali būti koreguojamas, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 
 Bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei 

svarbų ekonominį projektą arba Bendrovė įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos Seimo sprendimu pripažintą ypatingos valstybinės svarbos projektą; 

 Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio 
kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą; 
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 Bendrovės paskolos, išperkamosios nuomos įsipareigojimai ir kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai, išskyrus ateinančių laikotarpių pajamas, atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimus ir 
dotacijas, išmokėjus dividendus, viršytų Bendrovės nuosavo kapitalo dydį. 

 
Vadovaujantis Bendrovės dividendų politika, Bendrovė privalo skirti dividendams ne mažiau 70 % 
paskirstytinojo pelno, jeigu Bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža yra didesnė nei 5 % ir 
neviršija 10 %. 2017 m. nuosavo kapitalo grąža sudarė 9,9 %. 
 
Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus. 2018 m. balandžio 9 d. vyko eilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kuris patvirtino 2017 m. finansines ataskaitas ir pelno paskirstymo projektą. Akcininkams 
iš 2017 m. pelno skirta 523 tūkst. Eur (2017 m. – 440 tūkst. Eur) arba 70,2 % paskirstytinojo pelno. 
 

Dividendai 
 

Mokėjimo data 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Dividendai, tūkst. Eur 376 444 486 234 440 523 

Dividendų dalis nuo 
paskirstytinojo pelno 

80% 55% 39% 80% 89% 70 

Akcijų skaičius, tūkst. 
vnt. 

298,0 298,0 298,0 330,95 330,95 330,95 

Vienai akcijai tenkantys 
dividendai, Eur 

1,26 1,49 1,63 0,71 1,33 1,58 

 
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,  
 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 valdymo organas Stebėtojų taryba panaikintas 2017 m. balandžio 18 d. eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu. 
 
Bendrovės valdyba yra Bendrovės valdymo organas, sudarytas iš 3 narių, Akcinių bendrovių įstatymo 
nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Valdybos nariai atšaukiami Akcinių bendrovių 
įstatymo nustatyta tvarka. 
 
2017 m. lapkričio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo paskirta nauja Bendrovės 
valdyba. Ataskaitos skelbimo dieną AB „Smiltynės perkėla“ valdybą sudaro šie nariai (valdybos 
kadencija nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2021 lapkričio mėn.): 
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Pareigos Vardas, Pavardė 

Valdybos pirmininkas 
(nepriklausomas) 

Valdemaras Vaičekauskas 
UAB „Hortus Investment Banking“ direktorius 
Bendrovės akcijų neturi. 

Valdybos narys 
(nepriklausomas) 

Kęstutis Motiejūnas 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius 
Bendrovės akcijų neturi. 

Valdybos narė2 

Ona Barauskienė 
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento 
Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja 
Bendrovės akcijų neturi. 

Valdybos narė3 

Jovita Razgutė 
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento 
Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 
Bendrovės akcijų neturi. 

 
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. 
 
Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams per 2018 m. buvo priskaičiuota 14650 Eur (2017 m. – 
1200 Eur) už darbą Bendrovės valdyboje: valdybos pirmininkui V. Vaičekauskui – 8514 Eur, valdybos 
nariui K. Motiejūnui – 6136 Eur. 
Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
 
Papildoma informacija apie valdybos narius 
 
Valdybos pirmininkas Valdemaras Vaičekauskas turi ilgametės profesinės įmonių vadovavimo patirties 
(įmonių grupė „Krantas“ (UAB „Krantas Shipping“, UAB „Krantas Travel“, UAB „Krantas Forwarding, 
UAB „Baltijos keltų terminalas“). Grupės apyvarta 40 mln. Eur, 230 darbuotojų. Yra vienas iš Lietuvos 
jūrų krovos kompanijų asociacijos steigėjų. 
Šiuo metu užima UAB „Hortus Investment Banking“ direktoriaus pareigas. 
 
Valdybos narys Kęstutis Motiejūnas turi ilgametės vadovavimo ir finansinio darbo patirties 
kompanijose „Aviva Lietuva“, „Gjensidige Baltic“, „Swedbank gyvybės draudimas“. 
Šiuo metu užima UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinio direktoriaus pareigas. 
 
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, 

                                                           
2 Valdybos narė atšaukta 2018 m. rugsėjo 10 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 
3 Valdybos narė išrinkta 2018 m. rugsėjo 10 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 
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išskyrus atvejus, kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais sprendimą dėl sandorio priima 
valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi visuotinio susirinkimo bei valdybos 
sprendimais. 
 
Ataskaitos skelbimo dieną AB „Smiltynės perkėla“ vadovybę sudaro šie asmenys: 
 

Pareigos Vardas, Pavardė Dirba nuo 

Generalinis direktorius 
Darius Butvydas 
Bendrovės akcijų neturi. 

2010 m. 

Technikos ir saugios 
laivybos direktorius 

Mindaugas Čiakas 
Bendrovės akcijų neturi. 

2010 m. 

Pardavimų ir klientų 
aptarnavimo direktorė  

Inga Valutienė 
Bendrovės akcijų neturi. 

2017 m. 

Finansų vadovas 
Tomas Masys 
Bendrovės akcijų neturi. 

2006 m. 

Informacinių technologijų 
projektų vadovė 

Galina Kirejeva 
Bendrovės akcijų neturi. 

2018 m. 

Personalo vadovė 
Lina Poderienė 
Bendrovės akcijų neturi. 

2010 m. 

Generalinio direktoriaus 
patarėja teisės klausimais 

Asta Vyšniauskaitė 
Bendrovės akcijų neturi. 

2002 m. 

 
Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
 
Papildoma informacija apie vadovą 
 
Darius Butvydas AB „Smiltynės perkėla“ vadovo pareigas pradėjo eiti nuo 2010 m sausio 10 d. 2002 
m. Klaipėdos universitete baigė magistrantūros studijas pagal verslo vadybos studijų programą ir jam 
suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Tai pat turi Baltijos 
korporatyvinio valdymo instituto (Baltic Institute of Corporate Governance) profesionalaus valdybos 
nario kvalifikaciją. 
Kitos užimamos pareigos – kredito unija „Memelio taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys. 
 
11. 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. 
 
12. Svarbūs finansinių metų įvykiai 
 
2018 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 
 
2018-01-12 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
 patvirtintos AB „Smiltynės perkėla“ paramos valdymo taisyklės. 

 
2018-04-09 eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
 patvirtintas AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys; 
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 paskirstytas AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. pelnas. 
   
2018-05-16 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
 pritarta dviejų naujų laivų, kurių bendra kaina ne didesnė kaip 12 mln. Eur pirkimui. 

 
2018-08-10 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
 pritarta laivo (kelto) „Smiltynė“ pardavimui už ne mažesnę kainą nei 1,15 mln. Eur; 
 pritarta vieno laivo (kelto), plaukiojančio į vienos dienos reisus, kurio kaina, ne didesnė nei 2,8 mln. 

Eur, pirkimui; 
 AB „Smiltynės perkėla“ 2018–2020 metų metinių finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui 

atlikti išrinkta Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“, mokant už atliktas trejų metų audito paslaugas 
– 11 082,39 Eur su PVM. 

 
2018-09-10 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
 Ona Barauskienė atšaukta iš AB „Smiltynės perkėla“ valdybos; 
 Jovita Razgutė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė, iškelta kandidate ir išrinkta į AB „Smiltynės perkėla“ valdybą iki 
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

 
Informacija apie visuotinius akcininkų susirinkimus buvo skelbiama viešai VĮ „Registrų centro“ 
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, kaip to reikalauja Bendrovės 
įstatai. 
 
2018-03-15 valdyba: 
 pritarė AB „Smiltynės perkėla“ valdybos 2017 metų veiklos ataskaitą teikti bendrovės akcininkams; 
 pritarė auditoriaus išvadą ir ataskaitą dėl AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. metinių  finansinių 

ataskaitų rinkinio; 
 išanalizavo ir pritarė AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir 

bendrovės 2017–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. 12 mėn. veiklos 
ataskaitai; 

 pritarė patikslintam AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo projektui; 
 patvirtino akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ 2018–2020 metų metinių finansinių ataskaitų ir 

susijusių ataskaitų audito paslaugų konkurso supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu, 
apklausiant ne mažiau kaip tris pasirinktus paslaugų teikėjus, sąlygas; 

 AB „Smiltynės perkėla“ generalinį direktorių Darių Butvydą įpareigojo parinkti audito įmonę 
supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu, apklausiant ne mažiau kaip tris pasirinktus 
paslaugų teikėjus, ir įvykusio konkurso medžiagą pateikti Bendrovės visuotiniam akcininkų 
susirinkimui audito įmonei išrinkti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygoms nustatyti; 

 pritarė AB „Smiltynės perkėla“ generaliniam direktoriui Dariui Butvydui sudaryti sutartį su UAB 
„LitCon“ dėl teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, 
infrastruktūros tvarkymo darbų, kurios vertė – 1,1 mln. Eur be PVM. 

 
2018-05-10 valdyba: 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ dividendų politiką; 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ 2018–2020 metų metinių finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų 

audito paslaugų konkurso pirkimo sąlygas; 
 pritarė apskaičiuotam keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausiam tarifui (pajamoms) – 4 
683 tūkst. Eur ir teikė jį derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; 

 patvirtino siūlomas keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją kainas; 
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 pritarė sprendimui nevykdyti laivo „Smiltynė” reiso šį sezoną; 
 leido vykdyti derybas dėl laivo „Smiltynė“ sutarties pardavimo sąlygų. 

 
2018-12-20 valdyba: 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ 2019–2022 m. strateginį veiklos planą ir 2019 m. pagrindinius 

finansinius rodiklius; 
 pritarė objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 rekonstravimas, 

įrengiant reguliuojamas rampas“ statybos darbų, kurių kaina ne didesnė kaip 1,6 mln. Eur, 
įsigijimui; 

 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. 
 
Visi sprendimai priimti vadovaujantis Bendrovės įstatais, valdybos darbo reglamentu ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
13. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 
 
2019 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 
 
2019-01-14 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime: 
 pritarta vieno laivo (kelto), plaukiančio į vienos dienos reisus, kurio kaina ne didesnė kaip 3,0 mln. 

Eur, įsigijimui; 
 pritarta objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 rekonstravimas, 

įrengiant reguliuojamas rampas“ statybos darbų, kurių kaina ne didesnė kaip 1,6 mln. Eur, 
įsigijimui. 

 
Informacija apie visuotinį akcininkų susirinkimą buvo skelbiama viešai VĮ Registrų centro leidžiamame 
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, kaip to reikalauja bendrovės įstatai. 
 
2019-01-24 valdyba: 
 pritarė keleivinių-krovininių keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ aparelių rekonstrukcijos paslaugų, 

kurių kaina ne didesnė kaip 1,5 Eur eurų be pridėtinės vertės mokesčio, įsigijimui, gavus akcininkų 
pritarimą; 

 nustatė AB „Smiltynės perkėla“ generaliniam direktoriui mėnesinės algos kintamąją dalį 2019 m. 
 
Visi sprendimai priimti vadovaujantis Bendrovės įstatais, valdybos darbo reglamentu ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
14. Bendrovės investicijos, didžiausi vykdomi ir planuojami investicijų projektai 
 
Investicijos per ataskaitinį laikotarpį 
 
Įmonėje įgyvendinami projektai, kurie skirti perkėlimo paslaugoms gerinti, infrastruktūrai 
modernizuoti, saugumui užtikrinti. 2018 m. iš viso atlikta investicijų už 382 tūkst. Eur (2017 m. 
investicijos sudarė 52 tūkst. Eur). 
 
Didžiausią investicijų dalį (245 tūkst. Eur) sudarė investicijos į įvažiavimo į Varnėnų g. ir 
infrastruktūros tvarkymo darbus. 46 tūkst. Eur buvo investuota į keltų aparelių rekonstrukcijos 
projektą parengimą. Už 86 tūkst. Eur įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto. Didžiausią šių investicijų 
dalį sudarė bilietų pardavimo kasos (41 tūkst. Eur) tinklo apsaugos įranga (11 tūkst. Eur) ir kitas 
įvairus smulkus materialusis turtas (kompiuterinė technika, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
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Vykdomi ir planuojami projektai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ planuoja toliau stiprinti Bendrovės 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. 
 
Įmonėje projektai įgyvendinami, laikantis šių principų: 
 

 Būtinybė atitikti teikiamų perkėlimo paslaugų saugumo reikalavimus; 
 Savalaikė ir tinkama reakcija į rinkos pokyčius bei atsirandančias galimybes; 
 Siekis mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti išteklius; 
 Turimos infrastruktūros išnaudojimas komercinių paslaugų plėtrai; 
 Tolesnės Bendrovės veiklos plėtra; 
 Klientų patirties gerinimas ir pasitenkinimo didinimas. 

 
Planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Bendrovė siekia 
pasinaudoti ES finansinės paramos galimybėmis projektams įgyvendinti, taip pat pritraukti kitus 
finansavimo šaltinius planuojamoms investicijoms. Bendrovės projektų, kurie pradėti įgyvendinti per 
2018 m. ir bus įgyvendinami 2019 ir vėlesniais metais sąrašas pateikiamas žemiau. 
 

2018 m. pradėtų ir 2019-2022 m. planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas, tūkst. Eur 
 

Investicijos 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Centralizuota duomenų valdymo sistema 30 5 5 5 

Bilietų pardavimo internetu programa 25    

Bilietų pardavimo savitarnos kasose 
programa 

5    

Bilietų pardavimo kasose programa 50    

Leidimų apskaitos programa 10    

Automobilių parkavimo valdymo programa 20    

Praėjimo kontrolės programa 30    

Informacinių lentų valdymo programa 20    

Licencijos 10    

Keleivių pastato statyba   2000  

Įvažiavimo į Varnėnų g. ir infrastruktūros 
tvarkymo darbai 

1100    

Kompiuteriniai tinklai 25    

Stoginės keleiviams, turniketams, 
automatinėms kasoms, suoliukai 

50    

Kranto tiltelių įrengimas (Naujoji perkėla) - I 
etapas 

 905   

Kranto tiltelių įrengimas (Naujoji perkėla) - 
II etapas 

  677  

Keleivinis keltas 5000  5000  

Greitaeigis keleivinis laivas  2600   
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Sk "Žalgiris" variklių komplekso 
rekonstrukcija 

600    

Sk "Žalgiris" modernizavimas (aparelių 
rekonstrukcija) 

610    

Sk „Neringa“ modernizavimas (aparelių 
rekonstrukcija) 

 500   

Sk „Baltija“ modernizavimas (aparelių 
rekonstrukcija) 

 400   

Kita įranga 240 20 20 20 

IŠ VISO: 7826 4430 7702 25 
 
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: 
 
Keleivinių keltų įsigijimas 
 
Šiai dienai, įvertinus Bendrovės keltų techninį stovį, neatidėliotinai reikia keisti fiziškai ir morališkai 
susidėvėjusį keltą „Kintai“. Tai pagrindinis keltas, galintis pakeisti keltą „Nida“ jo remonto arba žiemos 
metu esant ledui uosto akvatorijoje. Pakeitus keltą „Kintai“ analogiško dydžio nauju, moderniu keltu, 
bus sutaupomos didelės lėšos, skiriamos susidėvėjusio kelto eksploatacijai ir remontui, užtikrinamas 
kelto darbo patikimumas ir saugumas. 
 
Užtikrinant ekonomišką resursų panaudojimą, antruoju laivyno plėtros etapu, būtų tikslinga keltą 
„Nida“ pakeisti mažesniu, galinčiu gabenti 450-500 keleivių, keltu. Tai leistų ekonomiškiau panaudoti 
eksploatacines išlaidas. Kelto „Nida“ naudojimas šaltuoju laikotarpiu, žymiai sumažėjus perkeliamų 
keleivių srautui, yra neekonomiškas ir nuostolingas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dėl savo 
konstrukcijos keltas negali būti eksploatuojamas uosto akvatorijoje esant ledui. Turint du mažesnius 
keltus keleivių pervežimui, būtų galima racionaliau naudoti eksploatacines lėšas, lanksčiau organizuoti 
laivyno padalinio darbuotojų darbą, greičiau reaguoti į keleivių srautų pokyčius. 
 
Pirmąjį keltą planuojama įsigyti 2020 m., antrąjį – 2022 m. Bendra investicijos vertė 10-12 mln. Eur. 
 
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, bus galimybė automobiliams užvažiuoti ir 
nuvažiuoti dvejomis eilėmis, dėl ko pagreitės keltų pakrovimas ir iškrovimas, sumažės automobilių 
laukimo eilėje bei perkėlimo laikas. 
 
Planuojama statyba 2019–2021 m. Orientacinė projekto vertė 1,6 mln. Eur. 
 
2018 m. liepos mėn. baigti krantinės prie Jūrų muziejaus pritaikymo keltų keleivių     
įlaipinimui/išlaipinimui. Krantinė perduoda AB „Smiltynės perkėla“ naudojimui. 
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Įvažiavimo į Varnėnų g. ir viešosios infrastruktūros AB „Smiltynės perkėla“ teritorijoje 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 apie 6270 m2 jungiamąjį kelią, kuriame tilptų apie 150 automobilių;  
 rekonstruoti įvažiavimą į Varnėnų gatvę bei kitus privažiavimus;  
 rekonstruoti/įrengti naujus vandentiekio, lietaus kanalizacijos, elektros jėgos, apšvietimo ir valdymo 

inžinerinius tinklus;  
 rekonstruoti fekalinės kanalizacijos siurblinę ir slėgiminę liniją; 
 įrengti technines eismo reguliavimo priemones (šviesoforai, užtvarai ir pan.). 
 
Techninis projektas paruoštas 2016 m., statybos darbai prasidėjo 2018 m. rugsėjo mėn., pabaiga 
planuojama 2019 m. II ketv. Orientacinė projekto vertė 1,1 mln. Eur. 
 
Keltų aparelių rekonstrukcija 
 
Įrengiant naujas kranto reguliuojamas rampas ir atsižvelgiant į jų techninius sprendinius yra būtina 
rekonstruoti keltų pakrovimo/iškrovimo rampas (apareles) bei laivo priekio ir galo korpuso sekcijas. 
Keltų rekonstrukcijos metu bus praplatintos keltų pakrovimo/iškrovimo rampos, įrengti laivo jungties 
su kranto tiltelio pontonu mazgai. Praplatinus keltų rampas bus pagerintas keltų pakrovimo/iškrovimo 
procesas. Atlikus keltų pakrovimo/iškrovimo rampų modernizaciją į keltą arba iš kelto vienu metu 
galės įvažiuoti/išvažiuoti du automobiliai, kurių bendroji masė iki 50 t arba vienas iki 50 t masės 
sunkiasvoris automobilis. Naujai įrengiamų rampų valdymas bus vykdomas hidraulinėmis pavaromis, 
kelto pakrovimo/iškrovimo procesas valdomas LED šviesoforais.  
 
Šiuo metu ruošiamas rampų rekonstrukcijos techninis-darbo projektas. Tiksli keltų rampų 
rekonstrukcijos kaina išaiškės tik paruošus projektą. Pagal preliminarius skaičiavimus vieno kelto 
rekonstrukcijos vertė apie 0,4 mln. Eur. 
 
Keltų pakrovimo/iškrovimo rampų rekonstrukcija turės būti atliekama etapais, atsižvelgiant į kranto 
tiltelių rekonstrukcijos etapus ir eigą. Vienu metu darbus bus galima atlikti tik viename kelte. Nuo 
birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. dėl didelio automobilių srauto darbai turės būti nevykdomi. 
 
Planuojami darbai 2019–2021 m. laikotarpiu. Orientacinė projekto vertė 1,2 mln. Eur. 
 
Keleivių aptarnavimo ir biurų pastato Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) statyba 
 
Parengus ir patvirtinus teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 68, korektūrą 
sklype bei jo gretimybėse, bus galima projektuoti ir pastatyti keleivių aptarnavimo pastatą ir biurų 
pastatą, įrengti automobilių parkavimo vietas bei pilnai sutvarkyti keleivių srautus. 
 
Planuojami statybos darbai 2021–2022 m. 
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15. Informacija apie Įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė nevykdė tyrimų ir plėtros veiklos.  
 
16. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ atsižvelgdama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius bei labiausiai tikėtinas 
pagrindinių jos veiklai įtakos turinčių prielaidų reikšmes, parengė veiklos strategiją 2019–2022 metams 
ir išsikėlė strateginius tikslus su laukiamais rezultatais, orientuotais į akcininko iškeltus tikslus. 
 
Bendrovės misija – teikti klientų lūkesčius atitinkančias viešojo vandens transporto 
paslaugas. 
 
Misijoje įvardintas klientų lūkesčius atitinkančių paslaugų teikimas siejamas su pakankamo 
finansavimo užtikrinimu, efektyviomis investicijomis ir atsakingų sprendimų priėmimu. 
 
 
Bendrovės vizija – moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma, laimingų ir įsitraukusių 
darbuotojų, socialiai atsakinga, „žalioji“ Įmonė, teikianti plačios įvairovės viešojo 
transporto paslaugas ir pasižyminti išskirtiniu, išmaniu klientų aptarnavimu. 
 
Vizijoje pabrėžiama orientacija į aukštos kokybės paslaugų teikimą, maksimalų veiklos skaidrumą, 
darbuotojų įsitraukimą ir finansinio stabilumo užtikrinimą. 
 
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis vertybėmis: 
 
1. Darbuotojų profesionalumu; 
2. Atsakomybe; 
3. Išradingumu; 
4. Pozityvumu; 
5. Tarpusavio pagarba. 
 
Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekiant Bendrovės strateginių tikslų. 
 
Pagrindinis AB „Smiltynės perkėla“ strategijos tikslas – nuosaikiai didinti Bendrovės vertę. Ši vertė 
suprantama, kaip balansas tarp dviejų elementų: nuosavybės grąžos didinimo ir atsakomybės 
darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu. 
 
Bendrovės nuosavybės grąža didinama, plėtojant naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, 
taip pat kasdien veikiant efektyviai bei siekiant akcininko iškeltų tikslų. Bendrovė prisiima atsakomybę 
prieš visuomenę ir darbuotojus, aktyviai įgyvendina aplinkosaugos reikalavimus, užtikrina 
kompetencijų tęstinumą ir augimą. 
 
Pagrindinės Bendrovės strateginės veiklos kryptys: 
 
1. Didinti veiklos efektyvumą ir Bendrovės vertę; 
Efektyvumo siekiama pagrindinėse Bendrovės veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, 
valdant turtą ar kitus išteklius. Siekiant didesnio efektyvumo tobulinama valdymo ir kontrolės sistema, 
nustatyti bendri veiklos valdymo, atsakomybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principai. 
Skatinamas ir siekiamas aktyvus kitų įmonių gerosios valdysenos praktikos panaudojimas. 
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2. Plėsti Bendrovės veiklos sritis; 
Veiklos diversifikavimas apima investicinių projektų įgyvendinimą vidaus vandenų transporto sektoriuje 
(maršrutų plėtra, keltų nuoma ir pan.). Šių tikslų siekiama panaudojant turimus išteklius ir 
infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą. 
 
3. Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams; 
Rūpinamasi geresniu klientų aptarnavimu, elektroninių (taupančių klientų laiką) ir naujų poreikius 
atitinkančių paslaugų kūrimu, klientų pasirinkimo galimybių plėtimu; taip pat užtikrinamas keleivių ir 
transporto priemonių perkėlimo keltais paslaugos savalaikiškumas ir patikimumas. 
 
4. Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą. 
Siekiama sukurti moderną, efektyvią ir dinamišką organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis 
vertybėmis, reikiamos kompetencijos ir pagrindinių darbuotojų pamaina formuojama nuosekliai bei 
kryptingai, o vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą. 
 
Bendrovė, vykdydama veiklą pagal aukščiau minėtas strategines kryptis, siekia šių pagrindinių 
strateginių tikslų: 
 

 veiklos efektyvumo ir nuosavybės grąžos (ROE) didinimas; 
 teikiamų paslaugų įvairovės didinimas; 
 paslaugų kokybės gerinimas; 
 darbuotojų įsitraukimo stiprinimas; 
 darbuotojų motyvacijos ir našumo skatinimas. 

 
Įgyvendinant AB „Smiltynės perkėla“ veiklos viziją ir veiklos kryptis, Bendrovė vadovaujasi darnaus 
vystymosi principais ir siekia integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir 
aplinkosauginius veiksnius savo veikloje. 
 
17. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams 
 

Strateginių tikslų vykdymo 2018 m. rodikliai 
 

Strateginis tikslas 
Rodiklis, matavimo 

vienetai 

2018 metais 
siektinos 

rodiklių vertės 

Faktinės 2018 
metų rodiklių 

vertės 
Komentarai, paaiškinimai 

Teikiamų paslaugų 
įvairovės didinimas. 

Pajamų iš kitos veiklos 
procentinė dalis visose 
pajamose, % 

4,4 4,6 

Nepaisant to, kad nebuvo 
vykdomas maršrutas į 
Juodkrantę ir Nidą, 
Bendrovei pavyko uždirbti 
planuotą kitos veiklos 
pajamų dalį – gauta 
papildomų pajamų iš laivo 
„Smiltynė“ nuomos. 

Paslaugų kokybės 
gerinimas. 

Klientų pasitenkinimas, 
% 

60 80  

Vertybių stiprinimas 

Darbuotojų, manančių, 
kad Bendrovės 
vertybės „gyvos“, sk. 
pokytis, % 

+3 64 
64 % darbuotojų mano, 
kad Bendrovės vertybės 
„gyvos“. 
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Darbuotojų 
įsitraukimo 
stiprinimas 

Įsitraukusių darbuotojų 
dalis, % 

- - 
Darbuotojų įsitraukimo 
tyrimą planuojama atlikti 
2019 m. 

Darbuotojų 
motyvacijos ir 
našumo skatinimas. 

Darbuotojų 
pasitenkinimas, %: 
- labai tenkina 
- tenkina 
- netenkina 

 
 
58 
30 
12 

 
 
58 
30 
12 

 

Veiklos procesų 
tobulinimas. 

EBITDA, tūkst. Eur 1679 1820  

Veiklos sąnaudos, 
tūkst. Eur 

1177 1057  

Nuosavybės grąžos 
(ROE) didinimas. 

Nuosavybės grąža 
(ROE), % 

5,6 7,5  

 
18. Informacija apie specialiuosius įpareigojimus 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 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. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei už suteiktas perkėlimo paslaugas, iš valstybės biudžeto 
(Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo) kompensuojamos negautos pajamos. Šios kompensacijos 
sudaro apie 40 % Bendrovės perkėlimo veiklos pajamų. Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 20 d. ūkio 
ministro įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir 
informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2018 m. gegužės 7 d. įsakymo pakeitimas Nr. 4-
270) 7.5. punktu ši funkcija laikoma valstybės pavesta komercinė funkcija. Vadovaujantis 
Rekomendacijų 81. punktu valstybės pavesta komercinė funkcija nelaikoma specialiuoju įpareigojimu. 
 
Bendrovė vykdoma funkcija – keleivių ir transporto priemonių, kurie moka už perkėlimą keltais per 
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os)) – neatitinka Rekomendacijose nustatytų 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo kriterijų, dėl to funkcija laikoma komercine. Bendrovė iš šios 
veiklos uždirba daugiausiai pajamų, kurios sudaro apie 60 % visų 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 4-5 % visų pajamų, dėl to Rekomendacijų nuostatų šioms funkcijoms Bendrovė 
netaiko. 
 
19. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis 
 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 
Nr. 1052  patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis. Detalesnė informacija apie Skaidrumo gairių 
IV-VII skyrių nuostatų laikymąsi pateikiam žemiau lentelėje: 
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Eil. 
Nr. 

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

AB 
„Smiltynės 
perkėla“ 

Pastabos 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS 

1. 10. Valstybės valdoma įmonė vadovaujasi 
Bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl 
informacijos atskleidimo išdėstytomis šio kodekso 
X principe („Informacijos atskleidimas“), kitomis 
Bendrovių valdymo kodekse nurodytus principus 
detalizuojančiomis nuostatomis, susijusiomis su 
viešu informacijos atskleidimu. 

+ Bendrovė nesivadovauja Bendrovių 
valdymo kodekso nuostatomis, 
kadangi Bendrovė nėra 
listinguojama. Tačiau Bendrovė 
atskleidžia visą aktualią informaciją, 
kuri nurodyta kodekso X principe. 
 
Bendrovė pagal Bendrovių valdymo 
kodekse nurodytas rekomendacijas 
informaciją atskleidžia keliais būdais: 
1. informacija yra patalpinta viešai 
prieinamame Bendrovės interneto 
tinklalapyje. 
2. skelbia metiniame pranešime 
(pvz., Bendrovės valdymo organų 
nariai, Bendrovės vadovas bei jo 
atlyginimas, galimi numatyti esminiai 
rizikos veiksniai ir kt.). 

2. 11. Valstybės valdoma įmonė skelbia valstybei 
atstovaujančios institucijos nustatytus įmonės 
tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos 
rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį 
darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos 
įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, 
finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir 
planuojamus pirkimus ir investicijas. 

+ Pagrindinės Bendrovės veiklos 
kryptys ir strategijos gairės, 
darbuotojų skaičius, metinis darbo 
užmokesčio fondas, vadovų 
atlyginimas viešai skelbiami 
Bendrovės interneto tinklalapyje, 
Bendrovės tarpiniuose ir metiniame 
pranešimuose. Bendrovėje nėra 
vadovo pavaduotojo pareigybės. 

3. 12. Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės 
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše 
priskirta I ar II kategorijai, rengia metinį 
pranešimą ir 6 mėnesių tarpinį pranešimą (toliau – 
tarpinis pranešimas). 

+  

4. 13. Informacija apie valstybės valdomą įmonę 
pasiekiama visuomenei skelbiama įmonės 
interneto svetainėje, o jeigu valstybės valdoma 
įmonė neturi savo interneto svetainės, – valstybei 
atstovaujančios institucijos interneto svetainėje). 

+  

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ METINIO PRANEŠIMO IR TARPINIO PRANEŠIMO TURINYS 

5. Metiniame pranešime turi būti nurodoma 
(pateikiama): 
 
14.1.1. veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir 
nefinansiniai), jeigu tai nėra valstybės valdomos 
įmonės komercinė paslaptis (jei valstybės 
valdomos įmonės veiklos strategijoje ir tiksluose 
yra informacijos, laikomos komercine paslaptimi, 
nurodoma (pateikiama) sutrumpinta veiklos 
strategija ir tikslai be šios informacijos); 
 
14.1.2. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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valstybės valdomos įmonės veiklos tikslams; 
 
14.1.3. pagrindiniai įvykiai, turintys esminės 
reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai, įvykę 
per ataskaitinį laikotarpį; 
 
14.1.4. informacija apie teikiamų paslaugų ar 
gaminamos produkcijos rinką, jeigu tai nėra 
valstybės valdomos įmonės komercinė paslaptis; 
 
14.1.5. pagrindiniai klientai ir pagrindinės jų 
grupės, jeigu tai nėra valstybės valdomos įmonės 
komercinė paslaptis. Jei valstybės valdomos 
įmonės atskleidžia segmentų informaciją, 
pagrindiniai klientai pateikiami pagal atskirus 
segmentus; 
 
14.1.6. investicijos per ataskaitinį laikotarpį, 
didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų 
projektai; 
 
14.1.7. bendras metinis darbo užmokesčio fondas, 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal 
einamas pareigas ir (arba) padalinius; 
 
14.1.8. vykdomos socialinės, aplinkosaugos 
iniciatyvos ir politika; 
 
14.1.9. informacija apie Aprašo nuostatų 
laikymąsi: nurodoma, kaip jos įgyvendinamos, 
kokių nuostatų nesilaikoma ir kodėl; 
 
14.1.10. veiklą apibūdinantys pagrindiniai 
finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto 
panaudojimo efektyvumo), jų kaita per 3 metus; 
 
14.1.11. valdymo organai; 
 
14.1.12. informacija apie atliktą metinių finansinių 
ataskaitų auditą (auditą atlikęs subjektas, 
atlyginimas už audito atlikimą); 
 
14.1.13. kita iki metinio pranešimo ar veiklos 
ataskaitos paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi 
informacija, turinti įtakos valstybės valdomos 
įmonės veiklai; 
 
14.2. valstybės valdomos bendrovės: 
 
14.2.1. informacija ir ataskaitos, kurias pagal 
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymą ir Bendrovių valdymo 
kodeksą savo metiniame pranešime turi atskleisti 
akcinės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje; 
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14.2.2. dividendų politika; 
 
14.2.3. informacija apie veiklos strategijos ir tikslų 
(finansinių ir nefinansinių) įgyvendinimą. 

+ 
 

+ 

6. 15. Valstybės valdomos bendrovės tarpiniame 
pranešime tarpinėje veiklos ataskaitoje glaustai 
pateikiama svarbiausia informacija apie valstybės 
valdomos įmonės veiklą apibūdinančius rodiklius ir 
jų pokyčius, palyginti su praėjusiais laikotarpiais. 

+  

APSKAITOS TVARKYMAS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 

7. 16. Valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko 
pagal tarptautinius apskaitos standartus. 

+ Iki 2018 m. gruodžio 31 d. apskaita 
buvo tvarkoma pagal Verslo 
apskaitos standartus. 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. apskaita 
tvarkoma pagal tarptautinius 
apskaitos standartus. 
 
Bendrovėje atliekamas Bendrovės 
metinės finansinės atskaitomybės 
auditas. Audito įmonė taip pat 
patikrina metinio pranešimo atitikimą 
audituotai finansinei atskaitomybei. 

8. Valstybės valdoma bendrovė rengia metinių 
finansinių ataskaitų rinkinį ir 6 mėnesių tarpinių 
finansinių ataskaitų rinkinį. 

+  

9. Valstybės valdomų įmonių metinių finansinių 
ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal 
tarptautinius audito standartus. 

+  

PRANEŠIMŲ, VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS IR SKELBIMAS 

10. 19. Valstybės valdoma bendrovė metinį 
pranešimą, tarpinį pranešimą, metinių finansinių 
ataskaitų rinkinį ir 6 mėnesių tarpinių finansinių 
ataskaitų rinkinį, taip pat informaciją apie 
valstybės valdomos įmonės atliekamas funkcijas 
(specialiuosius įpareigojimus), ir metinių finansinių 
ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadas 
skelbia savo interneto svetainėje: 
 
19.1. valstybės valdoma įmonė teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintus metinį pranešimą ar 
metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių 
ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus 
specialiuosius įpareigojimus, taip pat metinių 
finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus 
išvadą – ne vėliau kaip balandžio 30 dieną; 
 
19.3. valstybės valdoma įmonė 6 mėnesių tarpinių 
finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar 
tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip rugpjūčio 
31 dieną; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 

11. 19 punkte nurodyti dokumentai skelbiami PDF 
formatu, sudaromos techninės galimybės juos 
išsispausdinti. 

+  

12. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, 
tarpinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų 

+  
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rinkini ir informacijq apie jos vykdomus
specialiuosius ipareigojimus, metiniq finansiniq
ataskaitq nepriklausomo auditoriaus iSvadq, 6

mdnesiq tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini
pateikia valstybei atstovaujandiai institucijai 19. 1

ir 19.3 papunkdiuose nusta$rtu laiku. Valstybds
valdoma bendrovd kartu su metiniq finansiniq
ataskaitq rinkiniu ir metiniu praneSimu teikia
valstybei atstovaujandiai institucijai informacijq
apie jq vadovq pradjusiq metq darbo uZmokesti,
vadovq mdnesinds algos kintamajai daliai
nusta$rti taikomus veiklos rezultatq vetinimo
rodiklius, 5iq rodikliq vykdymq, vadovams
nusta$rtq mdnesinds algos kintamOq dali (eurais

ir vadovams nusta\rtos m6nesinds algos
pastoviosios dalies procentais) ir i5mokdtq
m6nesinds algos kintamqjq dali (eurais ir
vadovams nusta\rtos mdnesinds algos
oastoviosios dalies procentais).

GEN ERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS


