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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. BENDROJI INFORMACIJA 
 
AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos 
buveinės adresas: Nemuno g. 8, 91191 Klaipėda, Lietuva. Bendrovė įregistruota 1991 m. gegužės 30 
d. Klaipėdos miesto savivaldybėje. 2004 m. gruodžio 3 d. perregistruota Valstybinės įmonės „Registrų 
centras“ rejestre. 
 
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. 
 
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. 
 
Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, įsikūrusiose 
Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 
 
2019 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 36 akcininkams. Per ataskaitinį laikotarpį akcininkų 
skaičius nepasikeitė. Bendrovės įstatinis kapitalas – 5751911 Eur yra visiškai apmokėtas. Įstatinis 
kapitalas padalintas į 330950 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 17,38 Eur. 
Valstybei, kurią atstovauja Susisiekimo ministerija, priklausė 98,99 % akcijų (327619 vnt.). 
 
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi per 2019 m. bei 2018 m. šešis mėnesius. Jokių sandorių, susijusių 
su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į vertybinių popierių 
biržos sąrašą. 
 
2019 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 87 (2018 m. birželio 30 
d. – 82). 
 
2. APSKAITOS PRINCIPAI 
 
Toliau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis buvo parengtos šios finansinės 
ataskaitos. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems ataskaitose pateiktiems 
laikotarpiams, jei nenurodyta kitaip. 
 
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip. 
 
Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, nebent apskaitos politikoje numatyta 
kitaip. 
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
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2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
 
Atitikimo patvirtinimas 
 
Šios finansinės ataskaitos yra pirmosios Bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – 
ES). 
 
2018 m. AB „Smiltynės perkėla“ vadovybė priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės apskaitos politiką, 
kad atitiktų TFAS. Perėjimas nuo Lietuvos Respublikoje galiojančių Verslo apskaitos standartų (VAS) 
prie TFAS buvo apskaitytas remiantis 1-uoju TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų 
taikymas pirmą kartą“ nustatant 2018 m. sausio 1 d. kaip TFAS taikymo pradžios datą. Vadovybės 
prielaidos ir įvertinimai, atspindėti perėjimo prie TFAS datos finansinės būklės ataskaitoje yra tokie 
patys, kaip ir įvertinimai, taikyti anksčiau rengiant finansines ataskaitas pagal VAS. 
 
TFAS buvo pritaikyti retrospektyviai, išskyrus specialią 1-ajame TFAS „Tarptautinių finansinės 
atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą" numatytą išimtį dėl ilgalaikio materialiojo turto: 
Bendrovė perėjimo prie TFAS metu pasirinko naudoti menamą savikainą ilgalaikio materialiojo turto 
vertei (savikainai) nustatyti perėjimo prie TFAS datą. 
 
Naujų standartų ir jų pakeitimų bei naujų interpretacijų taikymo įtaka finansinėms 
ataskaitoms 
 
Nauji TFAS ir (ar) jų pataisos, kurios buvo pritaikytos nuo 2019 m. sausio 1 d.: 
 
 16 TFAS „Nuoma“ 
16 TFAS apibrėžia principus, kaip pripažinti, vertinti ir atskleisti nuomą abiem sutarties šalims, t. y. 
klientui (nuomininkui) ir tiekėjui (nuomotojui). Naujasis standartas reikalauja, kad nuomininkai savo 
finansinėms ataskaitoms pripažintų daugelį nuomos sandorių. Standarte pateikiamas vienintelis 
nuomininko apskaitos modelis visoms nuomos sutartims su tam tikromis išimtimis. Nuomotojų 
apskaita iš esmės nesikeičia. Vadovybė atliko standarto taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad 
standartas neturi reikšmingo poveikio Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
 10 TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas 

bendroves ir bendras įmones: turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo 
asocijuotos bendrovės ar bendros įmonės“ 

Pataisos apibrėžia pripažintą neatitikimą tarp 10 TFAS ir 28 TFAS reikalavimų, susijusių su turto 
pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros įmonės. Pagrindinė pataisų 
pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos pajamos ir nuostoliai, kai sandoris apima verslą, kuris atitinka 
verslo apibrėžimą (nepriklausomai, ar jis vykdomas dukterinėje įmonėje, ar ne), ir pripažįstama dalis 
pajamų ar nuostolių, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžimo, netgi jei jis yra 
dukterinėje įmonėje. 2015 m. gruodžio mėnesį TASV atidėjo šios pataisos įsigaliojimą neapibrėžtam 
laikotarpiui, kol bus gauti apskaitos nuosavybės metodo mokslo tyrimų rezultatai. ES kol kas šių 
pataisų nepatvirtino. Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios 
pataisos neaktualios. 
 
 9 TFAS: „Išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensacija“ (pataisos) 
Pataisomis leidžiama finansinį turtą su išankstinio mokėjimo galimybe, kai susitarimo šaliai leidžiama 
reikalauti ar reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar gautų pagrįstą kompensaciją už pirma laiko 
nutrauktą sutartį (tokiu būdu, žvelgiant iš turto turėtojo pozicijos, gali būti ir „neigiama 
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kompensacija“), vertinti amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas. 
Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad pataisos neturi reikšmingo poveikio 
finansinėms ataskaitoms. 
 
 28 TAS: „Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones“ (pataisos) 
Pataisos apibrėžia, ar atliekant ilgalaikių interesų asocijuotose ir bendrose įmonėse vertinimą, 
konkrečiai su vertės sumažėjimu susijusius reikalavimus, kurie, iš esmės, sudaro „grynųjų investicijų“ 
dalį asocijuotose ar bendrose įmonėse, turėtų būti vadovaujamasi 9 TFAS, 28 TAS ar abiem kartu. 
Pataisos paaiškina, kad, prieš taikydamas 28 TAS, subjektas taiko 9 TFAS tokiems ilgalaikiams 
interesams, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. Taikydamas 9 TFAS subjektas neatsižvelgia į 
ilgalaikių interesų balansinės vertės pasikeitimus, atsirandančius dėl 28 TAS taikymo. Vadovybė atliko 
pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios pataisos neaktualios. 
 
 19 TAS: „Plano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas“ (pataisos) 
Pataisos numato, kad įmonės privalo naudoti atnaujintas aktuarines prielaidas siekiant įvertinti 
einamųjų paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas, susijusias su po plano pakeitimo, sumažinimo ar 
įvykdymo likusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pataisos taip pat paaiškina, kaip plano pakeitimo, sumažinimo 
ar įvykdymo apskaita veikia reikalavimus, taikomus turto viršutinei ribai. Vadovybė atliko pataisų 
taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios pataisos neaktualios. 
 
 TFAKK 23-ASIS IŠAIŠKINIMAS: Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio apskaitos 
Išaiškinimas skirtas pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neapibrėžtumams, 
veikiantiems 12 TAS taikymą. Jame paaiškinama, kaip atsižvelgti į mokestinio traktavimo 
neapibrėžtumus atskirai arba kartu, mokesčių institucijų vykdomus patikrinimus, pateikiamas tinkamas 
modelis, kaip atspindėti neapibrėžtumus ir apskaityti faktų bei aplinkybių pasikeitimą. Šis išaiškinimas 
dar nepriimtas ES. Vadovybė dar nėra įvertinusi šių pataisų pritaikymo įtakos. 
 
TASV išleido 2015-2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų 
rinkinį. Vadovybė atliko patobulinimų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad patobulinimai neturi 
reikšmingo poveikio finansinėms ataskaitoms. 
− 3 TFAS „Verslo jungimai“ ir 11 TFAS „Jungtinė veikla“: 3 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai 
subjektas įgyja verslo, kuris buvo jungtinė veikla, kontrolę, jis turi naujai atlikti anksčiau įgytame 
versle turėtų interesų vertinimą. 11 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris buvo 
jungtinė veikla, jungtinę kontrolę, subjektui nereikia iš naujo vertinti anksčiau šiame versle turėtų 
interesų. Dėl to patobulinimas suderinamas su apskaita, taikoma sandoriams, kuriais asocijuota įmonė 
tampa pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančia įmone ir atvirkščiai. 
− 12 TAS „Pelno mokesčiai“: Pataisomis išaiškinama, kad mokėjimų už finansinius instrumentus, 
klasifikuojamų kaip nuosavybės instrumentai, pelno mokesčio sumos turėtų būti pripažintos pagal tai, 
kur buvo pripažinti paskirstytino pelno davę sandoriai ar įvykiai. 
− 23 TAS „Skolinimosi išlaidos“: Pataisomis išaiškinamas standarto 14 punktas, t. y., kai ilgo 
parengimo turtas parengiamas jo numatytam naudojimui ar pardavimui ir tam momentui yra likusių 
negrąžintų tikslinių paskolų, susijusių su ilgo parengimo turtu, tokios paskolos turi būti įtrauktos į 
subjekto bendrųjų paskolų fondą. 
 
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai 
 
 3 TFAS: Verslo jungimai (pataisos) 
TASV pateikė „Verslo“ apibrėžimo pataisas (3 TFAS Pataisos), siekiant išspęsti sunkumus, kylančius, 
kuomet įmonės turi nustatyti, ar buvo įsigytas verslas, ar turto vienetų grupė. Pataisos galioja pirmą 
ataskaitinį laikotarpį, prasidėsiantį 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau, įvykusiems verslo jungimams bei tuo 
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laikotarpiu ar vėliau įvykusiems turto įsigijimams, ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Šios pataisos 
dar nepriimtos ES. Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios 
pataisos neaktualios. 
 
 1 TAS: „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8 TAS: „Apskaitos politika, apskaitinių 

įvertinimų keitimas ir klaidos: „reikšmingumo“ apibrėžimų“ (pataisos) 
Pataisos įsigalioja nuo ar po 2020 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, ankstesnis 
taikymas yra leidžiamas. Pataisos patikslina reikšmingumo apibrėžimą ir kaip jis turėtų būti taikomas. 
Naujas apibrėžimas teigia, kad „Informacija yra reikšminga, jei dėl jos praleidimo, klaidingo ar 
neaiškaus pateikimo galima būtų pagrįstai tikėtis paveikti sprendimus, kuriuos tiesioginiai bendro 
naudojimo finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kurios 
pateikia konkrečios įmonės finansinę informaciją“. Be to, buvo patobulinti apibrėžimą papildantys 
paaiškinimai. Pataisos taip pat užtikrina, kad reikšmingumo apibrėžimas yra vienodas visuose TFAS 
standartuose. Šios pataisos dar nepriimtos ES. Vadovybė dar nėra įvertinusi šių pataisų pritaikymo 
įtakos. 
 
 Konceptualios sistemos taikymas Tarptautiniams finansinės atskaitomybės 

standartams (TFAS) 
Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) 2018 m. kovo 29 d. atliko konceptualios finansinės 
atskaitomybės sistemos peržiūrą. Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus sąvokų rinkinys 
taikytinas rengiant finansines ataskaitas bei leidžiant standartus ir pateikiantis gaires rengėjams 
ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas ir padedantis kitiems suprasti bei interpretuoti 
standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų 
konceptualią sistemą pakeitimai“, kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti 
nuorodas į peržiūrėtą konceptualią sistemą. Jos tikslas – palengvinti perėjimą prie peržiūrėtos 
konceptualios sistemos įmonėms, kurios rengia apskaitos politiką, naudodamosi konceptualia sistema, 
kai konkrečiam sandoriui netaikomas joks TFAS. Rengėjams, kurie ruošia apskaitos politiką remiantis 
konceptualia sistema, ji yra taikytina metiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2020 m. sausio 1 d. 
arba vėliau. 
 
Aukščiau aprašytų standartų ir išaiškinimų taikymas gali padaryti įtaką apskaitos politikai ar 
atskleidimui, bet nepadarys jokio poveikio Bendrovės finansinei situacijai ar veiklai. 
 
Bendrovė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus standartus ir išaiškinimus jų įsigaliojimo datą, jei 
jie bus priimti taikyti Europos Sąjungoje. 
 
2.2. Finansinių ataskaitų valiuta 
 
Bendrovė apskaitą tvarko nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusia Lietuvos Respublikos nacionaline 
valiuta, eurais. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip. 
 
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai perskaičiuojami į eurus pagal Europos Centrinio banko euro ir 
užsienio valiutos santykį, paskelbtą sandorio atlikimo dieną, o jeigu tą dieną euro ir užsienio valiutos 
santykis nebuvo paskelbtas, – paskutinį paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį. Pelnas ir nuostoliai 
iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo finansinės 
būklės ataskaitos dieną yra apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų santykį. 
 
 
 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. 

 

  

 11

2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Atskirai įsigyjamas nematerialusis turtas pradinio pripažinimo metu apskaitomas įsigijimo savikaina. 
Vėliau nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir 
sukauptą vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali būti apibrėžtas arba 
ne. 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nematerialiojo turto su 
neapibrėžtu naudingo tarnavimo laiku. Nematerialusis turtas su apibrėžtu naudingo tarnavimo laiku 
yra amortizuojamas 3 m. laikotarpiu ir įvertinamas jo vertės sumažėjimas, kai tik atsiranda požymių, 
kad jis gali būti nuvertėjęs. Ilgalaikio nematerialiojo turto su riboto naudingo tarnavimo laikotarpiu 
amortizacijos normatyvai ir metodai yra peržiūrimi kiekvienų finansinių metų pabaigoje. 
 
Išlaidos susijusios su programinės įrangos palaikymu yra apskaitomos sąnaudose jų atsiradimo metu. 
 
Atskiros turto grupės ir amortizacijos normatyvai numatyti Bendrovėje: 
 programinė įranga 3 metai; 
 kitas nematerialus turtas 4 metai. 

 
2.4. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Nekilnojamasis materialusis turtas, įranga ir įrengimai priskiriami ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jų 
naudingo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai. 
 
Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. 
 
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo 
mokesčius, kapitalizuotos skolinimosi išlaidos 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, pelne (nuostoliuose). 
 
Kai ilgalaikio materialiojo turto dalys turi skirtingus naudingo tarnavimo laikotarpius, jie yra apskaitomi 
kaip atskiri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vienetai (pagrindiniai komponentai). 
 
Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir nusidėvėjimo metodai yra reguliariai 
peržiūrimi užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminai ir kiti įvertinimai atitinka numatomą ilgalaikio 
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Atsiradus išoriniams ir (ar vidiniams) vertės 
sumažėjimo požymiams finansinių ataskaitų sudarymo datai, Bendrovė atlieka detalų vertės 
sumažėjimo testą su tikslu įsitikinti, ar ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitytas ne aukštesne nei jo 
atsiperkamoji vertė. 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. 
 
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 pelne (nuostoliuose). 
 
Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei yra tikėtina, 
kad Bendrovė gaus ateityje ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai įvertinti.  
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Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos kitos remonto ir priežiūros išlaidos yra 
pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. 
 
Didelės vertės atsarginės dalys, kurias tikimasi naudoti ilgiau nei vienerius metus, yra apskaitomos 
ilgalaikiame materialiajame turte. Atsarginės detalės yra apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas per įvertintus 
konkretaus ilgalaikio materialiojo turto, su kuriuo atsarginės dalys yra susijusios, naudingo tarnavimo 
laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą metodą. Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. peržiūrėjo kai kurių ilgalaikio turto grupių 
nusidėvėjimo laikotarpius. Tai yra apskaitinio įvertinimo pasikeitimas, kuris bus apskaitytas 
perspektyviai. 
 
2.5. Finansinis turtas 
 
Finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per pelną (nuostolį), suteiktas 
paskolas ir gautinas sumas, investicijas laikomas iki išpirkimo termino bei finansinį turtą, skirtą 
parduoti. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas 
pirminio pripažinimo metu. 
 
Finansinis turtas apskaitoje atvaizduojamas sandorio sudarymo dieną, kai finansinio turto pirkimas ar 
pardavimas vyksta pagal sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo atitinkamos rinkos 
nustatytu terminu. Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra įvertinamas tikrąja verte ir, kai 
finansinis turtas nevertinamas tikrąja verte, bendrųjų pajamų ataskaitoje įtraukiant tiesiogiai 
priskiriamas sandorio sudarymo sąnaudas. 
 
Bendrovės finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, terminuotus indėlius, iš pirkėjų ir kitas 
gautinas sumas, ir yra priskiriamas paskolų ir gautinų sumų grupei, bei LR Vyriausybės vertybinius 
popierius ir indėlių sertifikatus, kurie priskiriami investicijų laikomų iki išpirkimo grupei. 
 
Paskolos ir gautinos sumos 
 
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu 
apskaičiuotais mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas apskaitomas 
amortizuota verte, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami 
pelne (nuostolyje) tada, kai sumažėja tokio turto vertė ar jis yra amortizuojamas. Paskolos ir gautinos 
sumos pradžioje pripažįstamos įsigijimo savikaina (sumokėto atlygio tikrąja verte). Vėliau trumpalaikės 
gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, o ilgalaikės 
gautinos sumos ir paskolos – amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, 
atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. 
 
Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus, kuomet jų 
terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos parengimo dienos. Tokiu atveju 
jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. 
 
Pinigai ir jų ekvivalentai 
 
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų sutarties terminas 
neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
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Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai bankų sąskaitose, indėliai 
einamosiose banko sąskaitose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos, kurių pradinis terminas 
iki trijų mėnesių. 
 
Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino 
 
Finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais ir fiksuota trukme 
klasifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo termino, jeigu įmonė ketina ir gali jį laikyti iki išpirkimo 
termino pabaigos. Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota įsigijimo 
verte. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai sumažėja tokių 
investicijų vertė, jos yra nurašomos arba yra amortizuojamos. 
 
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 įsipareigojimo grynosios balansinės vertės per 
numatytą finansinės priemonės galiojimo laikotarpį ar, jeigu būtina, per trumpesnį laikotarpį. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinio turto (ar kur tinkama, dalis finansinio ar dalies panašaus finansinio turto grupės) 
pripažinimas yra nutraukiamas, kai: 
 
 baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
 įmonė išlaikė teisę į pinigų srautus, bet prisiėmė įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai 

pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką; 
 įmonė perleido savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto arba perleido iš esmės visą su finansinio 

turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba nei perleido, nei išlaikė su finansiniu turtu susijusios 
rizikos ir naudos, bet perleido šio turto kontrolę. 

 
Kai įmonė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet neperleidžia su turto nuosavybe susijusios 
rizikos, naudos ir turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas tiek, kiek įmonė yra su juo susijusi. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Kiekvienų finansinių ataskaitų datą įmonė įvertina finansinį turtą, ar yra kokių nors požymių, kad šio 
turto vertė sumažėjo. Finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių požymių, tokių kaip 
vienas ar keli įvykiai, įvykę po finansinio turto pirminio pripažinimo, kurie turi įtakos įvertintiems 
finansinio įvertintiems finansinio turto ateities pinigų srautams. Vertės sumažėjimo požymių pavyzdžiu 
laikomi požymiai, kad skolininkas susiduria su reikšmingais finansiniais sunkumais, nemoka ar vėluoja 
mokėti skolą, tikimybė, kad jis bankrutuos arba bus vykdoma finansinė reorganizacija, akivaizdūs 
faktoriai, tokie kaip įsiskolinimų pokyčiai ar verslo sąlygų pokyčiai, sutampantys su finansinių 
įsipareigojimų nevykdymu, rodantys, kad egzistuoja įvertinamas būsimų pinigų srautų sumažėjimas. 
 
Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo 
nuostoliais. 
 
Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgaunamos. 
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Gautinų sumų apskaitinė vertė sumažinama, o nuostolių suma pripažįstama bendrųjų pajamų 
ataskaitos kitų sąnaudų straipsnyje. Kai paaiškėja, kad gautina suma yra nebeatgautina, ji nurašoma, 
mažinant vertės sumažėjimo sumą gautinoms sumoms. Anksčiau nurašytos, tačiau vėliau atgautos 
sumos apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitos kitų sąnaudų straipsnyje. 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam 9 TFAS vertinamas tikėtinas gautinų sumų nuvertėjimo 
nuostolis pagal praeities duomenis, kurio rezultatas pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitos kitų 
sąnaudų straipsnyje. 
 
2.6. Atsargos 
 
Atsargos apskaitomos savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų 
yra mažesnė. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo  
sąlygoms, atėmus užbaigimo ir paskirstymo išlaidas. Atsargų savikainą sudaro įsigijimo kaina, 
transporto išlaidos bei kitos sąnaudos, susijusios su atsargų įsigijimu. Savikaina apskaičiuojama FIFO 
metodu. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 
 
2.7. Ilgalaikis turtas skirtas parduoti 
 
Ilgalaikis turtas klasifikuojamas kaip skirtas parduoti, kai jo apskaitinė vertė iš esmės bus atgauta iš 
pardavimo sandorio ir pardavimas yra laikomas labai tikėtinu. Sąlyga yra tenkinama tada, kai labai 
tikėtina, kad turto pardavimo sandoris įvyks, o turtas yra tokios būklės, jog jį galima nedelsiant 
parduoti. Vadovybė turi būti linkusi parduoti, o pardavimas turi įvykti per metus nuo perklasifikavimo 
datos. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, apskaitomas žemesniąja iš apskaitinės vertės arba tikrosios 
vertės, atėmus pardavimo išlaidas, verte. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, klasifikuojamas 
kaip laikomas pardavimui, nėra nudėvimas (amortizuojamas). 
 
2.8. Finansiniai įsipareigojimai 
 
Paskolos 
 
Paskolos pradžioje pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau paskolos 
apskaitomos amortizuota savikaina. Skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per 
skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitą, išskyrus kapitalizuojamas 
skolinimosi išlaidas. 
 
Skolinimosi išlaidos, susijusios su nekilnojamo turto, įrangos ir įrenginių įsigijimu, yra pripažįstamos 
kaip dalis įsigijimo išlaidų ir pridedamos prie to turto įsigijimo vertės. Visos kitos skolinimosi išlaidos 
yra apskaitomos laikotarpyje, kada jos yra patiriamos. Skolinimosi išlaidas sudaro palūkanos ir kitos su 
įsiskolinimais susijusios sąnaudos. 
 
Skolinimosi išlaidas, kurios sudaro ilgo parengimo turto savikainos dalį, įmonė turi pradėti kapitalizuoti 
nuo kapitalizavimo pradžios. Kapitalizavimo pradžia yra laikoma diena, kai įmonė pirmą kartą įvykdo 
visas šias sąlygas: patiria išlaidas tam turtui; patiria skolinimosi išlaidas; vykdo veiklą, reikalingą 
parengti turtą numatomam naudojimui ar pardavimui. 
 
Bendrovė turi nutraukti skolinimosi išlaidų kapitalizavimą, kai iš esmės visa veikla, būtina ilgo 
parengimo turtui parengti numatomam naudojimui ar pardavimui, yra baigta. Paprastai turtas 
numatomam naudojimui ar pardavimui yra parengtas, kai baigiama fizinė jo statyba, net jei įprastas 
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administravimo darbas dar tęsiamas. Nors ir lieka mažų pakeitimų, pavyzdžiui, turto apdaila pagal 
pirkėjo ar naudotojo nurodymus, tai rodo, kad iš esmės visa veikla jau yra baigta. 
 
2019 m. ir 2018 m. Bendrovė nekapitalizavo skolinimosi išlaidų, nes Bendrovė neturėjo tikslinių 
paskolų, susijusių su ilgo parengimo turtu pagal 23 TAS. 
 
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 balansinių verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Skolos tiekėjams 
 
Skolos tiekėjams yra įsipareigojimas sumokėti už prekes ir paslaugas, įsigytas iš tiekėjų įprastinės 
veiklos metu. Prekybos skolos yra klasifikuojamos kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, jeigu mokėjimo 
terminas yra ne ilgesnis nei vieneri metai. Priešingu atveju jos yra parodomos kaip ilgalaikiai 
įsipareigojimai. Skolos tiekėjams yra neišvestiniai finansiniai įsipareigojimai, su fiksuotais arba 
nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuriais neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Tokie 
įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota verte, naudojant efektyvių palūkanų normos metodą. 
Pelnas ir nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai tokie įsipareigojimai yra 
nurašomi arba amortizuojami. 
 
2.9. Dotacijos 
 
Jeigu Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos yra skirtos ilgalaikio turto įsigijimui ar rekonstravimui, 
jos yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja verte 
ir vėliau pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje, mažinant turto nusidėvėjimo sąnaudas, per 
atitinkamo ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpį. 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms 
padengti yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, 
pripažįstamos panaudotomis tiek, kiek per ataskaitinį ar praėjusį periodą patiriama kompensuojamų 
sąnaudų, mažinant bendrųjų pajamų ataskaitoje atitinkamas sąnaudas. 
 
Avansu gautos dotacijos, susijusios su ilgalaikio turto įsigijimu, yra apskaitomos kaip ilgalaikiai 
įsipareigojimai iki tokio turto įsigijimo momento. Avansu gautos su pajamomis susijusios dotacijos, yra 
apskaitomos kaip trumpalaikiai įsipareigojimai iki jų panaudojimo. 
 
Dotacijos ir subsidijos yra pripažįstamos tada, kai yra pakankamas užtikrinimas, kad dotacija bus 
gauta ir visos dotacijos gavimo sąlygos bus vykdomos. 
 
2.10. Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio 
sąnaudos. Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal 
Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. 
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Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Bendrovės 
pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. 
 
Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas - 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 pripažįstamas atsižvelgiant į laikinuosius skirtumus tarp turto ir 
įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. 
 
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra apskaičiuojami, taikant mokesčio tarifus, kurie, tikėtina, 
bus taikomi apmokestinamajam pelnui tais metais, kuriais šie laikinieji skirtumai bus realizuoti, 
atsižvelgiant į mokesčių tarifus, priimtus ar iš esmės priimtus ataskaitų sudarymo dieną. 
 
Atidėtojo mokesčio turto yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek tikėtina, kad jis bus 
realizuotas artimiausioje ateityje, remiantis apmokestinamojo pelno prognozėmis. Jei manoma, kad 
dalis atidėtojo mokesčio turto nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio turto dalis nėra pripažįstama 
finansinėse ataskaitose. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra užskaitomi tarpusavyje, jei įstatymai leidžia 
užskaityti tarpusavyje pelno mokesčio sąnaudas su pajamomis bei atidėtieji mokesčiai yra tos pačios 
įmonės ir susiję su ta pačia mokesčių institucija. 
 
2.11. Dividendai 
 
Dividendai finansinėse ataskaitose apskaitomi tuo laikotarpiu, kai juos patvirtina metinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas. 
 
2.12. Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai pripažįstami tuomet, kai dėl praeities įvykių Bendrovė turi dabartinį teisinį arba konstruktyvų 
įsipareigojimą, ir kurių įvykdymui teks išmokėti lėšas bei tokių įsipareigojimų sumą galima patikimai 
įvertinti. Kai Bendrovė tikisi, kad atidėjinio suma bus atgauta, tokia atgautina suma pripažįstama kaip 
atskiras turtas, bet tik tada, kai dėl to nekyla abejonių. Atidėjinių sąnaudos sudengtos su atgautinais 
atidėjiniais yra apskaitomos pelne (nuostoliuose). 
 
2.13. Pajamų pripažinimas 
 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai 
galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos įvertinamos gauto ar gautino atlygio tikrąja verte, 
neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, atėmus nuolaidas. 
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Perkėlimų keltais pajamos 
 
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. 
 
Kitos pajamos 
 
Ilgalaikio turto ir atsargų, kurios paprastai yra liekamosios medžiagos vykdant statinių rekonstravimo 
ar remonto darbus, pardavimo rezultatas apskaitomos kitos veiklos pajamose. 
 
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). Gautos 
palūkanų įplaukos pinigų srautų ataskaitoje pateiktos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. 
 
2.14. 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. 
 
2.15. Nefinansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Bendrovės nefinansinio turto, išskyrus atsargas ir atidėtojo pelno mokesčio turtą, likutinės vertės yra 
peržiūrimos kiekvieną ataskaitų datą, siekiant įvertinti ar yra vertės sumažėjimo požymių. Jei tokie 
požymiai egzistuoja, yra apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. 
 
Ne finansinio turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ir aplinkybės parodo, kad 
turto vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas 
apskaitomas pelne (nuostoliuose). Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, 
atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo 
nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelne (nuostoliuose) tame 
pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai. 
 
Turto ar įplaukas kuriančio vieneto atsiperkamoji vertė yra jo naudojimo vertė arba grynoji galimo 
pardavimo kaina, priklausomai nuo to, kuri yra didesnė. Įvertinant naudojimo vertę, apskaičiuoti 
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būsimieji pinigų srautai yra diskontuojami iki jų dabartinės vertės, taikant iki mokestinę diskonto 
normą, atspindinčią dabartines rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką susijusią su tuo turtu. 
 
Vertės sumažėjimo testavimo tikslais, turtas, kurio neįmanoma vertinti atskirai, yra grupuojamas į 
mažiausią turto grupę, kuriančią pinigų įplaukas tą turtą nepertraukiamai naudojant ir kuri yra 
nepriklausoma nuo kito turto ar turto grupių kuriamų pinigų srautų („įplaukas kuriantis vienetas, arba 
ĮKV“). 
 
Kai turto likutinė vertė viršija jo atsiperkamąją vertę, pelne (nuostoliuose) yra apskaitomas vertės 
sumažėjimo nuostolis. Su ĮKV susiję vertės sumažėjimo nuostoliai yra proporcingai priskiriami turto, 
priskirto vienetui (vienetų grupei), likutinei vertei sumažinti. 
 
Praėjusiais laikotarpiais pripažintų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas tuomet, kai 
yra įrodymų, jog apskaityti turto vertės sumažėjimo nuostoliai nebeegzistuoja arba yra sumažėję. 
Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi tiek, kad turto likutinė vertė neviršytų tos likutinės vertės, kuri 
būtų buvusi nustatyta atėmus nusidėvėjimą ar amortizaciją, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų 
buvę apskaityti. Atstatymas yra apskaitomas pelne (nuostoliuose) tame pačiame straipsnyje, kuriame 
buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai. 
 
2.16. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas 
 
Rengdama finansinę atskaitomybę pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, vadovybė turi 
atlikti skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turtu ir 
įsipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos 
yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų 
pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš 
kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų. 
 
Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi ir remiasi istorine patirtimi bei kitais veiksniais, 
įskaitant ateities įvykių, kurie tikimasis yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, lūkesčiais. 
 
Informacija apie svarbius įvertinimus ir prielaidas, žemiau aptarti išsamiau toliau: 
 
Nematerialiojo turto ir nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo 
laikotarpiai 
 
Turto naudingojo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi kiekvienais metais ir prireikus, koreguojami, kad 
atspindėtų likusio naudingojo laikotarpio dabartinį įvertinimą, atsižvelgiant į technologinius pokyčius, 
turto ekonominį panaudojimą ateityje ir jo fizinę būklę. 
 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai 
 
Bendrovė kiekvieną finansinių ataskaitų dieną peržiūri nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų fizinę 
būklę ir įvertina technines savybes. Taip pat atsižvelgiama ir į kitus išorinius galimo turto vertės 
sumažėjimo indikatorius, tokius kaip technologiniai rinkos pokyčiai ir sąlygos. Jei peržiūros metu buvo 
nustatyta, kad nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų techninės būklė nėra tokia, kaip buvo tikimasi (ar 
atsiranda kiti požymiai, kad turto vienetas yra pasenęs ar sugadintas), Bendrovė įvertina jo 
atsiperkamąją vertę ir, jei nustatoma, kad ji yra mažesnė nei jo savikaina, pripažįstamos vertės 
sumažėjimo sąnaudos. Jei peržiūros metu padaroma išvada, kad anksčiau nuvertėjęs vienetas gali būti 
perklasifikuotas į kitą ilgalaikį turtą, arba jį galima naudoti kitose, nei anksčiau numatytose veiklos 
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srityse, jo vertės sumažėjimas yra atstatomas iki sumos, kurią jo atsiperkamoji vertė viršijo nurašant į 
sąnaudas. Kaip galimos turto naudojimo pasikeitimo prielaidos galėtų būti, turto vertės įvertinimų 
neapibrėžtumas ir pokyčiai, atsirandantys per laiką, paaiškėjus naujos aplinkybėms bei gavus naujos 
informacijos. 
 
Klasifikavimas tarp finansinės ir veiklos nuomos 
 
Sutarties įsigaliojimo momentu, Bendrovė nustato, ar sutartis yra finansinė nuoma arba veiklos 
nuoma. 
 
Nuoma pripažįstama finansine nuoma, jeigu perduodama iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi 
rizika ir nauda. Nuoma pripažįstama veiklos nuoma, jeigu iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi 
rizika ir nauda neperduodama. 
 
Kriterijai, kuriuos tenkinant kartu arba atskirai, nuoma priskiriama finansinei nuomai (TAS 17-10): 
 
 nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkui perleidžiama nuosavybės teisė; 
 nuomininkas turi pasirinkimo teisę nusipirkti turtą už kainą, kuri, tikėtina, bus kur kas mažesnė už 

turto tikrąją vertę šios pasirinkimo teisės įsigaliojimo metu, o nuomos laikotarpio pradžioje pagrįstai 
žinoma, kad šia teise bus pasinaudota; 

 nuomos laikotarpis apima didžiąją turto ekonominio tarnavimo laiko dalį, net jeigu nuosavybės teisė 
neperduodama nuomininkui; 

 nuomos pradžioje minimalių įmokų pagal nuomos sutartį dabartinė vertė prilygsta beveik visai 
išnuomoto turto tikrajai vertei; ir 

 nuomojamas turtas yra specifinio pobūdžio ir neatlikus reikšmingų turto pakeitimų, tik nuomininkas 
gali juo naudotis. 

 
Sutarties įsigaliojimo momentu arba atlikus pakartotiną jos įvertinimą, Bendrovė atskiria nuomos 
mokėjimus ir kitas sumas, kurios nustatytos sutartyje, į įmokas už nuomą ir į kitus mokėjimus, 
remiantis jų santykine tikrąja verte. Finansinės nuomos atveju Bendrovei nusprendus, kad neįmanoma 
patikimai atskirti šių mokėjimų, tokiu atveju turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami nuomojamo turto 
tikrąja verte. Vėlesniais laikotarpiais įsipareigojimai mažinami nuomos mokėjimų suma ir pripažįstamos 
susijusios finansinės sąnaudos naudojant Bendrovės nustatytą papildomos skolos kainą. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Bendrovė skiria: 
 
 atidėjinius, kurie pripažįstami įsipareigojimais (darant prielaidą, kad galima patikimai juos įvertinti), 

kadangi tai yra dabartinės prievolės ir tikėtina, kad reikės ekonominę naudą teikiančių išteklių 
išmokų, norint jas įvykdyti; ir 

 neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurie nepripažįstami įsipareigojimais, kadangi jie yra arba: 
- galimos prievolės, dėl kurių dar turi būti patvirtinta, ar Bendrovė turi dabartinių prievolių, dėl 

kurių reikėtų ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokų; arba 
- dabartinės prievolės, kurios neatitinka nustatytų pripažinimo kriterijų (kadangi arba nesitikima, 

kad ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokų reikės prievolėms įvykdyti, arba negalima 
pakankamai patikimai įvertinti prievolių sumos). 

 
Bendrovės vadovybė nusprendžia pripažinti atidėjinius ar atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, 
susijusius su teisiniais ginčais, remiantis kiekvieno teisinio ginčo neigiamo poveikio tikimybe, 
numatoma įsipareigojimų suma, sumos nustatymo patikimumu. Analizė yra atliekama kartu su vidaus 
ir (ar) išorės teisininkais. 
 
2.17. 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. 
 
2.18. 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. 
 
2.19. Tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos 
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartas reikalauja 
ar leidžia būtent tokį užskaitymą. 
 
2.20. Tikroji vertė 
 
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas 
įsipareigojimas pagal įprastinių sąlygų sandorį tarp rinkos dalyvių. 
 
Nustatant tikrąją vertę abiem atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti kainą, už kurią vertinimo 
dieną dabartinėmis rinkos sąlygomis būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal 
tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių (t. y. galutinę kainą vertinimo dieną tam rinkos dalyviui, kuriam 
priklauso turtas arba įsipareigojimas). 
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Nustatant nefinansinio turto tikrąją vertę atsižvelgiama į rinkos dalyvio gebėjimą gauti ekonominės 
naudos naudojant šį turtą pirmuoju ir geriausiu jo naudojimo būdu arba parduodant šį turtą kitam 
rinkos dalyviui, kuris jį naudotų pirmuoju ir geriausiu būdu. 
 
Nustatydamas tikrąją vertę, ūkio subjektas turi nustatyti visus šiuos dalykus: 
 
 konkretų turtą arba įsipareigojimą, kurio tikroji vertė nustatoma (kartu su atitinkamu apskaitos 

vienetu); 
 kai vertinamas nefinansinis turtas – vertinimo prielaidą, kuria tinka remtis nustatant tikrąją vertę 

(kartu su atitinkamu pirmuoju ir geriausiu to nefinansinio turto naudojimo būdu); 
 pagrindinę (arba palankiausią) turto arba įsipareigojimo rinką; 
 tikrajai vertei nustatyti tinkamą (-as) vertinimo metodiką (-as) atsižvelgiant į prieinamus duomenis, 

pagal kuriuos būtų parengti vertinimo duomenys, atitinkantys prielaidas, kuriomis rinkos dalyviai 
remtųsi įkainodami tą turtą arba įsipareigojimą, taip pat tikrosios vertės hierarchijos lygį, kuriam 
priskiriami šie duomenys. 

 
Vertinimo metodikos taikymo tikslas – nustatyti kainą, už kurią vertinimo dieną dabartinėmis rinkos 
sąlygomis būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal įprastinėmis rinkos sąlygomis 
įgyvendintą sandorį tarp rinkos dalyvių. Trys plačiai taikomos vertinimo metodikos yra rinkos metodas, 
išlaidų metodas ir pajamų metodas. 
 
Rinkos metodas. Vertinimo metodika, pagal kurią naudojamos kainos ir kita svarbi informacija, gauta 
apie rinkos sandorius dėl tokio paties ar palyginamo (t. y. panašaus) turto, įsipareigojimų arba turto ir 
įsipareigojimų grupės (kaip antai verslo). 
 
Išlaidų metodas. Vertinimo metodika, pagal kurią nustatoma suma, kurios šiuo metu reikėtų turto 
naudojimo pajėgumui pakeisti (dažnai vadinama dabartinėmis turto atkūrimo išlaidomis). 
 
Pajamų metodas. Vertinimo metodikos, pagal kurias būsimos sumos (pavyzdžiui, pinigų srautai arba 
pajamos ir sąnaudos) perskaičiuojamos į vieną dabartinę (t. y. diskontuotą) sumą. Tikroji vertė 
nustatoma pagal vertę, atitinkančią dabartines rinkos prognozes dėl tų būsimų sumų. 
 
Tikrosios vertės hierarchija. Siekiant, kad būtų nuosekliau ir tiksliau palyginama nustatoma tikroji vertė 
ir atskleidžiama susijusi informacija, 13-ame TFAS nustatyta tikrosios vertės hierarchija, kurią taikant 
duomenys, naudojami pagal vertinimo metodikas tikrajai vertei nustatyti, skirstomi į tris lygius. 
 
1-o lygio duomenys. Tokio paties turto arba tokių pačių įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) 
kainos aktyviosiose rinkose, kurios yra prieinamos ūkio subjektui vertinimo dieną. 
 
2-o lygio duomenys. Tiesiogiai arba netiesiogiai gaunami turto arba įsipareigojimų kainų duomenys, 
išskyrus 1 lygiui priskiriamas kotiruojamas kainas. 
 
3-o lygio duomenys. Nestebimi turto arba įsipareigojimo duomenys. 
 
Pereinant prie TFAS, nustatant turto tikrąsias vertes 2018 m. sausio 1 d., buvo taikytas 3-ias 
hierarchijos lygis ir naudotas pajamų metodas turo tikrajai vertei nustatyti. 
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3. NEMATERIALUSIS TURTAS 
 
2019 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto vertė sudarė 5282 Eur (2018.12.31 – 9844 Eur). 
 
2019 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 7893 Eur 
(2018 m. – 14642 Eur) amortizacijos sąnaudų. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma 
parodoma bendrųjų pajamų ataskaitos „Pardavimo savikaina“, „Pardavimo sąnaudos“ ir „Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos“ straipsniuose. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė įsigijo serverių programinės įrangos (Microsoft Windows Server), 
kurios įsigijimo savikaina 3331 Eur. 
 
Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. 
sudarė 116544 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 79881 Eur). 
 
4. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
 

Ilgalaikis materialusis turtas 
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Pastatai ir statiniai   
     

95436 118181 163670 

Transporto priemonės   
     

4088087 4574023 5580811 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 
     

100561 107770 81480 

Investicinis turtas   
     

107336 132757 183598 

Nebaigta statyba 435984  381727 82361 

Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso: 4827404 5314458 6091920 

 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 
Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto  už 14662 Eur (2018 m – 
23964 Eur). Didžiausią šių investicijų dalį sudarė įvairus smulkus materialusis turtas (biuro baldai, 
kompiuterinė technika, kt. technika, įrankiai ir pan.). 
 
Nurašytas turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinė technika, pinigų tikrinimo 
aparatai), kurio likutinė vertė 3,77 Eur (2018 m. – 1,16 Eur). Įsigijimo vertė – 2421 Eur (2018 m. – 
9555 Eur). 
 
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. 
2018.12.31 šių išlaidų likutis buvo 381727 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos sudarė 54257 Eur, 
t.y. išlaidos už teritorijos Nemuno g. 8 perplanavimo ir statybos darbus. 
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 435984 Eur, iš jų: 
 
 keleivių terminalo Nemuno g. 8 priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir kt. darbai – 35076 Eur; 
 keleivių terminalo Danės g. 1 (Smiltynės pusėje) statybos darbai (matavimai) – 479 Eur; 
 teritorijos Nemuno g. 8 perplanavimo ir statybos darbai – 338381 Eur; 
 reguliuojamų rampų prie krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 projektavimas – 13248 Eur; 
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 vaizdo stebėjimo sistemos projekto parengimas – 2800 Eur; 
 keltų „Neringa“, „Baltija“, „Žalgiris“ aparelių rekonstrukcijos projekto parengimas – 46000 Eur. 
 
Investicinis turtas 
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 107336 Eur likutinės pastato vertės dalies 2019.06.30 
dienai (2018.12.31 – 132757 Eur). 
Patalpų nuomos sutartis sudaryta iki 2023 m. Sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti sutarties laiką. 
 
5. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 
 
Ilgalaikių investicijų vertė sudarė 601318 Eur (2018.12.31 – 600120 Eur), iš jų 600000 Eur terminuoti 
indėliai, 1318 Eur sukauptos palūkanos. Tai yra du terminuoti indėliai po 300000 Eur Luminor banke, 
kurių terminas 2020.12.14, palūkanų norma 0,4 %. 
 
6. ATSARGOS 

Atsargos 
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Keltų kuras, tepalai 39148 37074 32723 

Tarnybinių automobilių kuras 111 117 57 

Keltų atsarginės dalys 170 4082 4090 

Kitos įvairios atsargos 16388 14454 8952 

Atimti vertės sumažėjimą 0 0 0 

Atsargos, iš viso: 55817 55727 45822 

 
Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į 
paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame 
ūkyje). 
 
7. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

Išankstiniai apmokėjimai 
 

Sumokėti avansai už: 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

tarnybinio transporto nuomą 2877 5413 7814 

kvalifikacijos kėlimo kursus 649 613 174 

spaudos prenumeratą 455 450 397 

krantinės nuomą 0 1056 0 

programavimo darbus 0 791 0 

kitas paslaugas 7502 0 0 

Sumokėti avansai, iš viso: 11483 8323 8385 
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8. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS 
Pirkėjų skolos 

 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Klaipėdos m. savivaldybės administracija 
(lengvatinių bilietų kompensavimas) 6477 1111 2805 

LAKD (kompensuotina suma už 
neatlygintiną perkėlimą) 222438 0 (748) 

Kiti klientai (už perkėlimų, nuomos ir kt. 
paslaugas) 12159 10191 17195 

Už ilgalaikio turto (laivo-kelto „Smiltynė“) 
pardavimą ir nuomą 1160000 1072500 0 

Priskaičiuoti delspinigiai už sutarties sąlygų 
nevykdymą 189664 0 0 

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

Iš pirkėjų gautinos sumos, iš viso: 1590738 1083802 18982 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15–30 dienų. 
 
2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo pirkėjų skolų kita valiuta išskyrus 
eurais. 
 
73 % (1160000 Eur) iš pirkėjų gautinų sumų sudarė vieno pirkėjo skola, t.y. neatsiskaityta už laivo 
„Smiltynė“ nuomą (2019 m. vasario-birželio mėn.) ir jos pardavimą. 
 
Iš pirkėjų gautinų sumų įsisenėjimo analizė 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. yra tokia: 

 
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. 

2018 m. 15601 1043201 25000 0 1083802 

2019 m. 238593 27450 196384 1128311 1590738 

 
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. 
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9. KITOS TRUMPALAIKĖS GAUTINOS SUMOS 
 

Kitos gautinos sumos 
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA 
dirbantiems darbuotojams 27750 10050 17580 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 1522 661 1015 

3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo 
paslaugas) 40695 9565 27218 

4. Atskaitingi asmenys 89 428 221 

5. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 54364 0 0 

Kitos gautinos sumos, iš viso: 124420 20704 46034 

 
10. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 
 

Trumpalaikės investicijos 
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Trumpalaikiai terminuoti indėliai 100000 100000 100000 

Sukauptos palūkanos 385 35 45 

Trumpalaikės investicijos, iš viso: 100385 10035 10045 

 
2019 m. birželio 30 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 2019 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių. 
 
11. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 
 
2019 m. birželio 30 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 
 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grupės 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Pinigai banke 2126042 2399159 2208590 

Pinigai kasoje 15884 10911 8697 

Pinigai kelyje 59435 26379 72267 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš viso: 2201361 2436449 2289554 

 
Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 
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12. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 11406 41479 53074 

Ateinančių laikotarpių prenumeratos 
sąnaudos 881 668 579 

Ateinančių laikotarpių licencijų sąnaudos 1678 688 363 

Ateinančių laikotarpių nario mokesčio 
sąnaudos 1213 0 0 

Ateinančių laikotarpių serverio nuomos 
sąnaudos 

846 1482 1168 

Ateinančių laikotarpių internetinių paslaugų 
abonentų. mok. sąnaudos 579 663 333 

Ateinančių laikotarpių komunalinių atliekų 
išvežimo sąnaudos 3737 0 0 

Ateinančių laikotarpių nekilnojamojo turto 
mokesčio sąnaudos 2553 0 0 

Ateinančių laikotarpių mokymų sąnaudos 1204 2579 0 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos, iš viso: 24097 47559 55517 

 
13. ĮSTATINIS KAPITALAS 
 
2019 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 36 akcininkams. Bendrovės įstatinis kapitalas – 5751911 
Eur yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 330950 paprastąsias vardines akcijas, kurių 
kiekvienos nominali vertė 17,38 Eur. Valstybei, kurią atstovauja Susisiekimo ministerija, priklausė 
98,99% akcijų (327619 vnt.). 
 
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2019 m. bei 2018 m. pirmuosius šešis mėnesius jokių 
sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į 
vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. 
 
14. PRIVALOMASIS IR KITI REZERVAI 
 
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. 
 
2019 m. kovo 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 143353 Eur buvo padidintas 
privalomasis rezervas, kuris šiuo metu sudaro 902841 Eur (2018.12.31 – 759488 Eur) arba 16 % 
įstatinio kapitalo. 
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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. 
 
2019 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 24606 Eur (2018.12.31 – 37847 Eur). 
 

Privalomasis ir kiti rezervai 
 

Rezervai 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Privalomasis rezervas 902841 759488 575192 

Kiti rezervai    

 1. Darbuotojų premijoms 8788 18847 54173 

 2. Paramai 15818 19000 0 

Kiti rezervai, iš viso: 24606 37847 54173 

Rezervai, iš viso: 927447 797335 629365 

 
15. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAS 
 
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. 
2019 m. birželio 30 d. mokesčių atidėjiniai sudarė 577552 Eur (2018.12.31 – 577552 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. 
 
16. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis už keltą „Baltija“ – 193190 Eur (2018.12.31 – 248387 Eur), t. y. 
per ataskaitinį laikotarpį grąžinta skolų už 55197 Eur. 
 
17. GAUTI AVANSAI 
 
Bendrovė su paslaugos pirkėjais, mokančiais už perkėlimo paslaugas pavedimu, sudaro sutartis dėl 
avansinio mokėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusi nepanaudota gauto avanso iš pirkėjų 
suma – 71733 Eur (2018.12.31 – 58428 Eur). 
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18. SKOLOS TIEKĖJAMS 
 
Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 
2019 m. birželio 30 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 196311 Eur (2018.12.31 – 
168830 Eur). Didžiausi įsiskolinimai už: 

Skolos tiekėjams 
 

Įsiskolinimai už: 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

keltų kurą ir tepalus 23635 0 13262 

keltų remonto paslaugas ir atsargines dalis 835 55428 0 

fizinę ir elektroninę apsaugą 4397 3743 7799 

valymo paslaugas 4839 4709 4404 

projektavimo paslaugas 0 3388 14894 

elektros energiją, komunalines paslaugas, 
atliekų išvežimą 4299 12377 15014 

žemės nuomą ir uosto rinkliavas 12161 11184 7936 

teritorijos tvarkymo ir rekonstrukcijos 
darbus 121270 60184 0 

programavimo darbus, programų palaikymą 2120 8691 0 

kiti įsiskolinimai 22755 9126 8751 

Skolos tiekėjams, iš viso: 196311 168830 72060 

 
19. PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAS 
 
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. Ši suma sumokėta 2019 m. birželio mėn. 
 
20. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Mokėtinas darbo užmokestis 89436 5842 0 

Sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas 130276 143911 119639 

Mokėtinas socialinio draudimo mokestis 45761 64558 60742 

Mokėtinas pajamų mokestis 31351 1931 0 

Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai, iš viso: 296824 216242 180381 
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21. KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  
 

 
Balansinė vertė 

2019.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Įsipareigojimai akcininkams (dividendai) 1206 1086 1350 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 110784 20474 47843 

Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai 6508 10629 9906 

Kitos mokėtinos sumos 707 607 237 

Valdybos nariams mokėtinos sumos 5156 2650 1200 

Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso: 124361 35446 60536 

 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo 
laikotarpis. 
 
22. 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 ir delspinigiai už sutartinių statybos darbų įsipareigojimų nevykdymą (188718 
Eur). 
 
23. PARDAVIMO PAJAMOS 

 

Paslaugų pardavimo pajamos 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Keleivių perkėlimas 258880 348297 

Transporto priemonių perkėlimas 1860514 1780570 

Iš viso: 2119394 2128867 

 
24. PARDAVIMO SAVIKAINA 
 

Pardavimo savikaina 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Keltų kuras, tepalai 171251 171416 

Atsarginės dalys ir keltų remontas 28460 303293 

Įvairios atsargos keltams 14390 27725 

Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 484026 471625 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 436080 455337 

Draudimas 22117 23688 

Spec. rūbai ir jų valymas 11957 10305 

Su krantinėmis (priežiūros, nuomos) susijusios sąnaudos 14745 1657 

Kitos keltų sąnaudos 20759 25660 

Iš viso: 1203785 1490706 
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25. KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS 
 

Kitos veiklos rezultatas 
 

Kitos veiklos pajamos 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Nuoma 170827 82366 

Pajamos iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo  3060 

Baudos ir delspinigiai  625 

Kitos veiklos pajamos 429 2016 

Iš viso: 171256 88067 

Kitos veiklos sąnaudos 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 55184 64104 

Personalo išlaikymo sąnaudos 972 294 

Kuro sąnaudos 744 86 

Reiso Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-Klaipėda sąnaudos 0 887 

Kitos sąnaudos 4 5998 

Iš viso: 56904 71369 

Kitos veiklos rezultatas, iš viso: 114352 16698 

 
Į kitos veiklos pajamas/sąnaudas įtraukiamos pajamos/sąnaudos, susijusios su automobilių stovėjimo 
aikštelės, keltų, laivo „Smiltynė“ nuomos veikla, pajamos gautos už pamestus leidimus. 
 
26. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS 
 

Finansinės veiklos rezultatas 
 

Finansinės veiklos pajamos 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 1548 352 

Iš viso: 1548 352 

Finansinės veiklos sąnaudos 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Lizingo palūkanos 2732 5720 

Iš viso: 2732 5720 

Finansinės veiklos rezultatas, iš viso: (1184) (5368) 

 
27. PELNAS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI 
 
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. 
Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių 
finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas. Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai 
pateikiami žemiau: 
 

 2019.06.30 (Eur) 2018.06.30 (Eur) 

Grynasis pelnas 64258 (91634) 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) 0,19 (0,28) 
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28. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI 
 
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti 
reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys ir 
sandoriai su jomis per 2019 m. šešis mėnesius ir 2018 m. šešis mėnesius buvo: 
 

  Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie LR susisiekimo 
ministerijos 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

0 
0 

1003695 
1001257 

222438 
224262 

0 
0 

Klaipėdos m. savivaldybės 
administracija 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

0 
0 

14397 
17914 

6477 
5226 

0 
0 

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ 
Kretingos regioninis 
padalinys 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

0 
0 

5476 
0 

0 
0 

0 
0 

AB „Lietuvos paštas“ 
priklausanti LR valstybei 
atstovaujamai susisiekimo 
ministerijos 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

15 
246 

1956 
2941 

0 
0 

0 
53 

VĮ „Regitra“ 
priklausanti LR valstybei 
atstovaujamai susisiekimo 
ministerijos 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

933 
2819 

0 
0 

0 
0 

276 
211 

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija“ 
priklausanti LR valstybei 
atstovaujamai susisiekimo 
ministerijos 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

26256 
17669 

419 
524 

62 
23 

12161 
7874 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

17477 
18306 

2239 
1648 

0 
0 

1019 
979 

Kitos susijusios šalys 
2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

5068 
1458 

9832 
12775 

1027 
1267 

383 
11 

Sandoriai su susijusiomis 
šalimis iš viso: 

2019 m. šeši mėn. 
2018 m. šeši mėn. 

49749 
40498 

1038014 
1037059 

233004 
230778 

13839 
9128 

 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, padalinių vadovai, 
kapitonai, pamaininiai kapitonai. 

Sandoriai su Bendrovės vadovais, Eur 
 

 2019.06.30 2018.06.30 

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 
santykiais, Eur 391226 3161361 

Vidutinis vadovų skaičius 20 20 
12018 m. suma pateikta indeksuota (padauginta iš 1,289 koeficiento). 
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1. 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 46 367 003 
Fakso numeris:   +370 46 381 842 
Elektroninio pašto adresas:  info@keltas.lt 
Interneto svetainės adresas:  www.keltas.lt 
 
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2019 m. 
sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. 
 
3. Bendrovės veiklos ir paslaugos rinkos apibūdinimas 
 
Ūkio šaka – vidaus vandenų transportas. 
 
Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos 
valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os), kurios profesionaliam lygmenyje daugiau nevykdo niekas. 
Bendrovė iš šios veiklos uždirba daugiausia pajamų, kurios sudaro apie 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. Iš šios veiklos Bendrovė uždirba apie 5 % visų pajamų. 
 
4. Bendrovės strategija 
 
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. 
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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. 
 
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; 
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 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. 
 
5. Bendrovės pagrindiniai veiklos rodikliai (perkėlimų apimtys) 
 
2019 m. ataskaitiniu laikotarpiu atlikta 14,2 tūkst. reisų arba 1 % (147 reisais) daugiau nei 2018 m. 
tuo pačiu laikotarpiu. 
 
Per 2019 m. 6 mėn. perkelta 937 tūkst. keleivių ir dviratininkų, t.y. 10 % (105 tūkst.) mažiau nei 2018 
m., transporto priemonių perkelta 317 tūkst. vnt. arba 2 % (7 tūkst. vnt.) daugiau nei 2018 m. tuo 
pačiu laikotarpiu. Augimas fiksuojamas visose perkeliamo transporto kategorijose, o ypatingai 
lengvųjų, lengvųjų krovininių automobilių, motociklų, mopedų, didžiųjų autobusų ir sunkiojo 
transporto. 

Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius 
2018-2019 m. 6 mėn. (vnt.) 

 

Transporto priemonės tipas 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

vnt. 
Pokytis 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, krovininių 
automobilių iki 3,5 t 290530 293276 2746 1% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-gyvenamųjų namų 3984 4256 272 7% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, jų 
priekabų iki 10 t 1428 1548 120 8% 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių virš 12 
t, jų priekabų virš 10 t 9062 12720 3658 40% 

Motociklų, mopedų 4003 4676 673 17% 

Specialūs kelto reisai 244 262 18 7% 

Transporto priemonių iš viso: 309251 316738 7487 2% 

Keleivių ir dviratininkų iš viso: 1042364 936885 -105479 -10% 

 
Neatlygintini perkėlimai 
 

Neatlygintino perkėlimo lengvata 2018-2019 m. 6 mėn. (vnt.) 
 

Transporto priemonės tipas 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

vnt. 
Pokytis 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, krovininių 
automobilių iki 3,5 t  121096 123564 2468 2% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-gyvenamųjų namų 788 596 -192 -24% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, jų 
priekabų iki 10 t  582 574 -8 -1% 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių virš 12 
t, jų priekabų virš 10 t  4540 4314 -226 -5% 



A B  „ S M I L T Y N Ė S  P E R K Ė L A  2 0 1 9  M .  6  M Ė N .  T A R P I N I S  P R A N E Š I M A S  | 38 

 

Motociklų, mopedų  329 298 -31 -9% 

Specialūs kelto reisai 244 260 16 7% 

Transporto priemonių iš viso: 127579 129606 2027 2% 

 
Per 2019 m. 6 mėn. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 130 tūkst. transporto priemonių arba 2 
% (2 tūkst. vnt.) daugiau nei 2018 m. ir  sudarė 27 % viso transporto priemonių augimo. Didžiausias 
augimas buvo lengvųjų, lengvųjų krovininių automobilių kategorijoje. 
 
6. Finansiniai veiklos rezultatai 
 

 
 

Pajamos, EBITDA ir pelnas, tūkst. Eur 
 
Bendrovės pajamos 
 
Per 2019 m. 6 mėn. Bendrovė uždirbo 2292 tūkst. Eur, gauta 75 tūkst. Eur (3 %) daugiau nei 2018 m. 
Pajamų augimą lyginant su 2018 m. lėmė pajamos uždirbtos iš laivo „Smiltynė“ nuomos. 
 
Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už neatlygintiną perkėlimą 
kompensavimui, panaudota 832 tūkst. Eur (2018 m. – 831 tūkst. Eur). 
 
Iš kitos veiklos uždirbta 171 tūkst. Eur, 83 tūkst. Eur (2 kartus) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu 
laikotarpiu. Pagrinde tai lėmė uždirbtos pajamos iš laivo „Smiltynė“ nuomos. 
 
Bendrovės sąnaudos 
 
Per 2019 m. šešis mėnesius Bendrovė patyrė 2229 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 80 tūkst. Eur (3 %) mažiau 
nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. 
 
Detali sąnaudų struktūra pagal išlaidų straipsnius pateikta žemiau lentelėje. 
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Bendrovės sąnaudos 2018–2019 m. 6 mėn. (tūkst. Eur) 
 

Sąnaudų straipsniai 
2017 m. 
faktas 

2018 m. 
faktas 

Pokytis su 
planu, 

tūkst. Eur 

Pokytis su 
planu, 
proc. 

Personalo išlaikymas 890 993 103 12% 

Biuro išlaikymas ir kitos išlaidos bendram ūkiui 5 6 1 20% 

Tarnybinio transporto išlaikymas 18 18 0 0% 

Ryšių, komp. sistemų, tinklų ir technikos 
aptarnavimo ir eksploatacinės sąnaudos 15 20 5 33% 

Energija ir komunalinės paslaugos 43 42 -1 -2% 

Reklama, parama 10 10 0 0% 

Konsultacinės ir kitos paslaugos 15 27 12 80% 

Draudimas 57 54 -3 -5% 

Mokesčiai 21 30 9 43% 

Finansinės sąnaudos 9 7 -2 -22% 

Nusidėvėjimas, amortizacija 599 564 -35 -6% 

Keltų išlaikymas 533 254 -279 -52% 

Kitos sąnaudos 94 204 110 117% 

Iš viso: 2309 2229 -80 -3% 
 

Labiausiai išaugo personalo išlaikymo (dėl darbo užmokesčio augimo) taip pat daugiau išleista 
konsultacinėms paslaugoms (statybų ekspertui, advokatams byloje su UAB „LitCon“), patirtos 
neplanuotos išlaidos transporto priemonių pralaidumui atkurti Naujojoje perkėloje dėl rangovo 
nebaigtų teritorijos sutvarkymo darbų. 
 
Bendrovės veiklos rezultatai 
 
2019 m. 6 mėn. Bendrovės grynasis pelnas – 64 tūkst. Eur, lyginant su 2018 m. 6 mėn. rezultatu (92 
tūkst. Eur nuostoliu), padidėjo 156 tūkst. Eur. 2019 m. 6 mėn. grynojo pelno marža siekia 3 %, 
bendrojo pelno marža siekia 43 % (2018 m. 6 mėn. atitinkamai: -4 % ir 30 %). Pelnas tenkantis 
vienai akcijai sudarė 0,19 Eur/akcijai (2018 m. 6 mėn. – -0,28 Eur/akcijai). 
 
Bendrovės grynojo pelno pokyčiai didžiąja dalimi atsispindi dėl Bendrovės pajamų pasikeitimų 
paminėtų aukščiau. 
 
2019 m. 6 mėn. finansinės veiklos rezultatas neigiamas – 1 tūkst. Eur nuostolis (2018 m. 6 mėn. – 5 
tūkst. Eur nuostolis). 2019 m. 6 mėn. finansinės veiklos pajamas sudarė palūkanos iš terminuotų 
indėlių. Finansinės veiklos sąnaudas sudarė lizingo palūkanos. 
 
2019 m. 6 mėn. EBITDA siekia 628 tūkst. Eur, lyginant su 2018 m. 6 mėn. (512 tūkst. Eur), padidėjo 
23 % arba 116 tūkst. Eur. EBITDA marža sudarė 30 %, 2018 m. 6 mėn. – 24 %.  
 
Bendrovės investicijos 
 

Per 2019 m. Bendrovė investavo į ilgalaikį turtą 18 tūkst. Eur (2018 m. – 30 tūkst. Eur). Buvo įsigytas 
įvairus smulkus ilgalaikis turtas (baldai, kompiuterinė technika, įrankiai, kt. technika ir kt.). 
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Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų neįsigyta, kaip planuota š.m. pirmą pusmetį, centralizuota 
duomenų valdymo sistema (vertė 30 tūkst. Eur), bilietų pardavimo internetu programa (25 tūkst. Eur), 
bilietų pardavimo savitarnos kasose programa (5 tūkst. Eur), leidimų apskaitos programa (10 tūkst. 
Eur), praėjimo kontrolės programa (30 tūkst. Eur), turniketai, skaitytuvai (100 tūkst. Eur). Taip pat dėl 
nutrauktos sutarties su rangovu laiku neatlikti teritorijos, esančios Naujojoje perkėloje, rekonstrukcijos 
darbai (1175 tūkst. Eur). 
 
Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 

 
Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2017-2019 m. 

 

Veiklos rodikliai 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Perkelta keleivių tūkst. vnt. 797 1042 937 

Perkelta transporto priemonių, tūkst. vnt. 287 309 317 

Investicijos, tūkst. Eur 27 30 18 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, vnt. 83,4 85,6 89,4 

Finansinis rodikliai, tūkst. Eur 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Pagrindinės veiklos pajamos 2054 2129 2119 

Bendros pajamos 2144 2217 2292 

Bendrasis pelnas 640 638 916 

Veiklos pelnas (98) (103) (50) 

EBITDA 588 512 628 

Grynasis pelnas (69) (92) 64 

 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Ilgalaikis turtas 6716 5559 5434 

Trumpalaikis turtas ir ateinančių laikotarpių 
sąnaudos 2262 2575 4108 

Turto iš viso 8978 8134 9542 

Nuosavas kapitalas 6312 6458 6744 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1622 945 578 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1044 731 2220 

Pelningumas 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Bendrojo pelno marža 31,2 % 30,0 % 43,2 % 

Veikos pelno marža (4,8 %) (4,8 %) (2,3) % 

Grynojo pelno marža (3,4 %) (4,3 %) 3,0 % 

Apyvartumas 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Gautinų sumų apyvartumą, dienos 17 14 131 

Mokėtinų sumų apyvartumas, dienos 8 4 16 
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Finansų struktūra 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Bendras skolos rodiklis 0,16 0,06 0,02 

Kapitalo ir turto santykis 70,3 % 79,4 % 70,7 % 

Bendrasis likvidumo koeficientas 2,1 3,5 4,6 

Rinkos vertės rodikliai, Eur 
2017 m. 

birželio 30 d. 
2018 m. 

birželio 30 d. 
2019 m. 

birželio 30 d. 

Akcijos buhalterinė vertė 19,07 19,51 20,38 

Pelnas (nuostoliai) akcijai (0,21) (0,28) 0,19 

 
7. Su  personalo klausimais susijusi informacija 
 
Per 2019 m. 6 mėn. AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirbo 89 darbuotojai (2018.06.30 – 85). 
 
2019 m. 6 mėn. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 949 tūkst. Eur (2018 m. 6 mėn. – 852 
tūkst. Eur). 2019 ir 2018 m. 6 mėn. vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius ir pareigybes 
pateiktas žemiau lentelėje. 
 

Darbuotojų skaičius ir jų vidutinis atlyginimas per 2018–2019 m. 6 mėn. 
 

Žmogiškieji ištekliai 2018 m. 2019 m. 

Darbuotojų skaičius: 
Generalinis direktorius 
Vadovaujantys darbuotojai* 
Specialistai 
Keltų įgulos nariai** 
Kasininkai ir transporto kontrolieriai 

85 
1 
19 
28 
25 
12 

89 
1 
19 
28 
24 
17 

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

  
1434 
881 
1170 
2493 

  
1508 
1035 
1363 
3073 

Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigas, Eur: 
Generalinis direktorius 
Vadovaujantys darbuotojai* 
Specialistai 
Keltų įgulos nariai** 
Kasininkės 

 
4057 
2469 
1419 
1115 
838 

 
4457  
2927  
1550  
1156  
1034 

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

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. 
 




