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NEPRIKLAUSOMO AUDITORTAUS ISVADA

Akcin6s bendrovAs "SfrulfyNEs PERKELA"akcininkams

lSvada d61 finansiniq ataskaitq audito

Nuomond

Mes attikome Akcines bendrov6s "SMILTYNES PERKELA" (totiau - [mon6s) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 1017 m.

gruodZio 31 d. batansas ir tA dienq pasibaigusiq metq petno (nuostotiq) ataskaita, pinigq srautq ataskaita, nuosavo kapitato

[okyiiq ataskaita, aiikinamaiis raStas, [skaitant reikSmingq apskaitos metodr{ santrauk4 auditq.

MUsq nuomone, prid6tos finansin6s ataskaitos visais reikimingais atZvitgiais teisingai pateikia apie [mon6s 2017 m. gruodZio

ft a. lnansine baaeti ir ta diena pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezuttatus ir pinigq srautus pagal versto apskaitos

standartus.

Pagrindas nuomonei pareikiti

Audita attikome pagat tarptautinius audito standartus (totiau - TAS). MUsq atsakomyb6 pagat 5iuos standartus iSsamiai

"pi5uilntu 
5ios iiva?os skyriuje ,,Auditoriaus atsakomyb6 ui finansiniq ataskaitq auditq". Mes esame nepriktausomi nuo

[mones pagat TarptautiniLl bunitteiiq etikos standartq vatdybos iSteistq Buhatteriq profesionalq etikos kodeksa (totiau - TBESV

kodeksas) ir Lietuvos iespubtikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikatavimus,. susijusius su auditu Lietuvos

Respubtikoje. Mes taip pat taikomes kitq etikos reikatavimq, susijusiq su Lietuvos Respubtikos finansiniq ataskaitq audito

istatymu iirsesV roOet<iu. Mes tikime, kad musq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami mUsq nuomonei pagristi.

Kita informacija

Kit4 informacijq sudaro informacija, pateikta [mon6s metiniame praneiime, tadiau ji neapima finansiniq ataskaitq ir mUsq

auditoriaus iSvados apie jas. VadoWb6 yra atsakinga ui kitos informacijos pateikimA.

MUsq nuomon6 apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos uZtikrinimo iSvados

apie ja.

Attiekant finansiniq ataskaitq audita, m[sq atsakomyb6 yra perskaityti kitq informacijq ir apsvarstyti, ar yra reikimingq

neatitikimq informicijai, pataiktai finansin6se ataskaitose, arba musq iinioms, pagrlstoms attiktu auditu, ir ar ji yra kitaip

,"ircringri i5kraipyti. jeigu remdamiesi attiktu darbu pastebime reikimingq kitos informacijos iSkraipymq, mes turime

atskteisti ii fakta. Mes neturime su tuo susijusiq pasteb6jimq.

Mes taip pat privatome ivertinti, ar [mon6s metiniame praneiime pateikta finansin6 informacija atitinka tq paiitt finansiniq

metq finansines ataskaitas bei ar metinis pranelimas buvo parengtas laikantis taikomq teisiniq reikatavimq. MUsq nuomone,

pagriita finansiniq ataskaitq audito metu attiktu darbu, visais reikimingais ativitgiais:

. lmon6s metiniame praneiime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq finansiniq ataskaitq

duomenis; ir
o lmon6s metinis praneiimas buvo parengtas laikantis LR imoniq finansin6s atskaitamybes istatymo reikatavimq.

Vadovyb6s ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomyb6 uZ finansines ataskaitas

Vadovyb6 yra atsakinga ui 5iq finansiniq ataskaitq parengimq ir teisingE pateikimE pagal versto apskaitos standartus, ir tokiq
vidaui kontrote, kokia, vadovyb6s nuomone, yra bUtina finansin6ms ataskaitoms parengti be reikimingq iSkraipymq d6t

apgaul6s ar ktaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovyb6 privato lvertinti [mon6s geb6jimq testi veikta ir atskleisti (jei b[tina) datykus,

susijlrsius su veiktos tgstinumu ir veiklos tqstinumo apskaitos principo taikymu, iiskyrus tuos atvejus, kai vadovybd ketina

tikviduoti [mong ar nutraukti veiktq arba neturi kitq reatiq alternatyvq, tik taip pasietgti.

Ui vatdyma atsakingi asmenys priva[o priZiUreti [monds finansiniq ataskaitq rengimo procese'

Auditoriaus atsakomyb6 uZ finansiniq ataskaitq auditq

Mgsu tikstas yra gauti pakankam4 uitikrinim4 del to, ar finansin6s ataskaitos kaip visuma nera reikimingai iSkraipytos d6t

"pgaut"s 
ar (taid6s, ir iiteisti 

"riito.i"rt 
iivid+ kurioje pateikiama m[sq nuomon6. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukito

tyg'io uitit<rinimas, o ne garantija, kad reiKminga iSkraipyma jeigu jis yra, visada gatima nustatyti per audita kuris

atleramas pagat ils. tik[ipymii, kurie gati atsirasti d6t apgaut6s ar ktaidos, laikomi reikimingais, jeigu gatima pagristai

numatyti, kad-atskirai ar kartu jie gati tureti didetes itakos vartotojr{ ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis

finansin6mis ataskaitomis.
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Attikdami auditE pagat TAS, viso audito metu pridmdme profesinius sprendimus ir taik6m6s profesinio skepticizmo principo.
Mes taip pat:

o Nustatr-ime ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikimingo iSkraipymo d6t apgautds arba ktaidq rizika suptanavome ir
attikome procedUras kaip atsakq I tokiq rizik4 ir surinkome pakankamq tinkamq audito irodymq mUsq nuomonei pagristi.
Reik5mingo iSkraipymo d6t apgautds neaptikimo rizika yra didesn6 nei reikimingo iikraipymo det ktaidq neaptikimo
rizika, nes apgaute gati bUti sukiiayimas, klastojimas, tydinis prateidimas, ktaidingas ai5kinimas arba vidaus kontrotiq
nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontrotes, kad gatdtume suptanuoti konkreEiomis aptinkyb6mis tinkamas audito
procedUras, o ne tam, kad gat6tume pareikiti nuomone apie [mones vidaus kontrot6s veiksmingumE.

r [vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovyb6s attikttt apskaitiniq vertinimq bei su jais susijusitt
atskteidimq pagristumq.

o Padar6me iSvada d6t taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir d61 to, ar, remiantis surinktais

[rodymais, egzistuoja su [vykiais ar sqtygomis susijqs reikimingas neapibr6Ztumas, d6[ kurio gati kitti reikimingrt
abejoniq d6t lmon6s geb6jimo tgsti veiktq. Jeigu padarome i5vadq, kad toks reikimingas neapibr6itumas egzistuoja,
auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti d6mesi i susijusius atskteidimus finansin6se ataskaitose arba, jeigu tokitl
atskteidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MUsq iivados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkome
iki auditoriaus iivados datos. Taiiau, bUsimi ivykiai ar sqtygos gati lemti, kad [mone negat6s toliau tgsti savo veiklos.

o [vertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, strukt[ra ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinese
ataskaitose pateikti pagrindiiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be vistt kitrt dalykq, privatome informuoti ui vatdymE atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo taikE bei
reikimingus audito pasteb6jimus, iskaitant svarbius vidaus kontrot6s trUkumus, kuriuos nustatdme audito metu.

2018 m. kovo 2 d.
Vitnius

UAB Nexia JK
Audito [monds paiym6jimo Nr. 001468
Laisvris gr. 125, Vitnius

Audito16 llona Matusevidien6
Auditoriaus paZym6jimo Nr. 000171 !il{ra[t
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AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS

20 17 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

Įmonių grupės įmonių skolos

282399
1.7.

1.5.

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0 0

Paskolos įmonių grupės įmonėms

Ilgalaikės investicijos

4.2. Biologinis turtas

(ataskaitos sudarymo data)

3. FINANSINIS TURTAS 0 0

1.6. Sumokėti avansai

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

463082.4. Kitos gautinos sumos B-B.2.4. 46034

236091

2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos

2.1. Pirkėjų skolos B-B.2.1. 18982
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 65016

2.2.

Sumokėti avansai B-B.1.7. 8385 19326
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti

1.3. Produkcija

2508822
54207

48430
1. ATSARGOS

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

3.6.

67756
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

2032938

B-B.1.1. 45822

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.

52086

2.6.2. Pastatai

2.7.

Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai B-A.2.7. 82361

3.1.

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

2.6.1. Žemė
02.6. Investicinis turtas 0

6595810
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

5580811
178506

2.4. Transporto priemonės
81480

443709
2.3. Mašinos ir įranga 0 0
2.2. Pastatai ir statiniai 347268

7270111
2.1. Žemė
2. MATERIALUSIS TURTAS B-A.2. 6091920

1.5. Kitas nematerialusis turtas

1.4.

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios 

teisės

1.3. Programinė įranga B-A.1.3. 34774 63275

1.2. Prestižas

1

7333386

Eil. Nr.

1.1.

34774

TURTAS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai Pastabos 

Nr.

GRUODŽIO 31

2018 m. sausio 29 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
63275

6126694

(Tvirtinimo žyma)
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 2
2018 m. balandžio 9 d.
PATVIRTINTA

Plėtros darbai

3



GENEMLINIS DIREKTORIUS

AKCINES BEN DROVES,,SMILTYN ES PERKELA" FINANSIN ES ATASKAITOS

ui2ou M. GRUoDZTo 31 D. pAsrBArGUSrus FrNANSrNrus METUS

DARIUS BUTVYDAS

(vardas ir pavard€)

TOMAS MASYS

(vardas ir pavard€)

(imones vadovo pareigq

EKONOMIKOS IR FINANSU

DIREKTORIUS
(vyriausiojo buhalterio (buhalerio)

pareiqu pavadinimas)

4

PO VIENU METU MOKEINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI

vekselius ir dekius moketinos sumos

PER VIENUS METUS MOKETINOS SUMOS IR KITI
TRUM PALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI

vekselius ir dekius moketinos sumos



AKCI N ES BEN DROVES,,SMI LTYN ES PERKELA' FINAN SIN ES ATASKAITOS

u2zou M. GRUoDZTo 31 D. pAsrBArcusrus FrNANSrNrus METUS

Akci ne bend rove "SMILTYN ES PERKELA". t40285526
(imones teisine forma, pavadinimas, kodas)

Nemuno q. 8, Klaipdda, duomenvs kaupiami ir sauqomi Juridiniu asmenu reqistre
(buveind (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA
2018 m. balandiio 9 d.
akcininkq susirinkimo protokolu Nr.

(Tvirtinimo Zyma)

20 t7 M. GRUOpZIO3I D. PELNO(NUOSTOTTU)ATASKATTA

2018 m. sausio 29 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

Eurais

ataskaitos tikslumo ir valiuta

Metq

ataskaitinis

GENERALINIS DIREKTORIUS
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

EKONOMIKOS IR FINANSU DIREKTORIUS
(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigq

pavadinimas)

DARIUS BUTVYDAS

@

TOMAS MASYS

1064099

Investicij q i patron uoja ndiosios, patron uoja mqj q i r

Finansinio turto ir trumpalaikiq investicijq veftes

(vardas ir pavardd)



AKCINES BENDROVES,,SI.,1ILTYNES PERKELA" FINANSINES ATASKAIIOS

U22017 M. GRUoDZIo 31 D, PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS N4ETUS

Akci ne bend rove'SMILTYN ES PERKELA', L40285526
(imones teislne forma, pavadinimas, kodas)

Nemuno o. 8- KlaiDeda. duomenvs kauoiami ir sauoomi -luridiniu asmenu reoistre
(buveine (adresas), reqistras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA

2018 m. balandZio 9 d.

akcininkLl susirinkimo protokolu Nr. 2

(Tvirtinimo iyma)

20 17 M, GRUODZIO 31 D. PINIGU SRAUTU ATASKAITA

2018 m. sausio 29 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

MetLl
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigLl

pavadinimas)

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

PraejQs

ataskaitinis

1.
1.1.
1.1.1.
t.r.2.
t.z.
t.2.7.

t.2.2.
7.2.3,
7.2.4.

2.
2.t.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6,

2.
2.8.
2.9.

l,agnnornes verKlos Prn19q sraurar
Ataskaitinio laikotarpio pinigq iplaukos (su PVM)
Pinigq iplaukos i5 klientLl
Kitos iplaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinigq iSmokos

Pinigai, sumoketi ialiavq, prekiq ir paslaugq tiekejams (su

PVM)
Pinigq iSmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumoketi i biudieta mokesaiai

Kitos iSmokos

Grynieji pagrindin6s veiklos pinigq srautai
InvesticinCs veiklos pinigq srautai
Ilgalaikio turto, iSskyrus investiclas, isigijimas
Ilgalaikio turto, iSskyrus investicijas, perleidimas
Ilgalaikiq investicur.l isigijimas
Ilgalaikiq investicUrl perleidimas
PaskolLl suteikimas
Paskolq susigrEiinimas
Gauti dividendai, palukanos
Kitas investicines veiklos pinigq srautq padiddjimas

Kitas investicines veiklos pinigLl srautq sumaiejimas

Grvnieii investicin6s veiklos oiniou srautai

6254904
s997389
257515

(399022s)

(1s08804)

(1676669)
(781012)
(23740',)

5784309
5578148
206161

(37s6394)

(1310941)

(1687006)
(703372)
(ss07s)

22

(s402s)
0
0
0

0
449

n

0

(170648)
L7
U

0
0
0

797
100000

0

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.t.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.7.7
3.2.7.2
3.2.2.
3.2.2.t
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3.
3.2.4.
3.2,s.
3.2.6.

4.

5.
6.
7.

FinansinCs veiklos pinigq srautai
Pinjgq srautai, susuq su imones savininkais
AkcijLl isleidimas
Savininkq inaSai nuostoliams padengti
Savq akcijq supirkimas
DividendLl iSmokdjimas
PinigLl srautai, susijq su kitais finansavimo Saltiniais
Finansiniq skolq padidejimas
Paskolq gavimas
Obligacqq iileidimas
Finansiniq skolq sumaiejimas
Paskolq graiinimas
ObligacijLl supirkimas
Sumoketos palukanos
Lizingo (finansines nuomos) mokejimai
KitLl imones isipareigojimq padidejimas
KitLl imones isipareigojimq sumazejimas
Kitas finansines veiklos pinigLl srautq padidejimas

Kitas finansines veiklos pinigrl srautq suma:djimas

Grynieji finansines veiklos pinigq srautai

)

(439379)

U

0
(43937s)
(t06492t)

0
0

(1064921)
0
0

(21099)
(1043822)

0
0

U

(23431s)
0
0
0

(23431s)
(1374432)

0

0
(7374432)
(2s1429)

(4266s)
(1080338)

U

U

0

( 150430C 1608751
valiutq kursq pokyaio itaka grynqjq pinigq ir pinigq
ekvivalentq likuiiui
Grynasis pinigq srautq padidCjimas (sumai6jimas) -Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradlioj{
Pinioai ir oiniou ekvivalentai laikotarDio Dabaiooie

o o

706803 349324
1Sa27Sa ,.233427
2249554 L5A275,-

GENERALINIS DIREKTORIUS
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

EKONOMIKOS IR FINANSU
DIRFKTORIIIq ffi DARIUS BUTVYDAS

(vardas ir pavarde)

TOMAS MASYS
(vardas ir pavarde)



AKCINES BENDROVES,,SI4ILTYNES PERKELA" FINANSINES ATASKAITOS

uZ 2017 M. cRUoDZIo 31 D, PASIBAIGUSIUS METUS

Akcina bendrove "SMILTYNEs PERKELA", 140285526
(jmonds telsine forma, pavadinimas, kodas)

Nemuno q, 8, Klajpeda, duomenys kauDiami ir sauoomi luridiniU asmenLJ reqistre
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir sugomi duomenys)

(teisinis statusas, iei imone iikvaduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

20 !_M. GRUOpzTO 31 D.

2018 m. sausio 29 d.

PATVIRTINTA
2018 m. baland:io 9 d.
akcininkq susirinkimo protokolu Nr. 2

(Tvirtinimo :yma)

NUOSAVO KAPITALO POKY.IU ATASKAITA

Nr. 4
sudarymo data)

1. Likutis uipraejusio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (2015.12.31)

3. Esminiq klaidq taisymo rezultatas

i. Savq akcijrt isigijimas (pardavimas)

(nuostoliai) (2016.12.31)

14. Istatinio kapitalo didinimas
(maZinimas) arba pajininkq inasai (pajq

15. Kitas istatinio arba pagrindinio

kapitalo padidejimas (sumaZdjimas)

17. Likutis praejusio ataskaitinio

18. Ugalaikao materialiojo turto vertds

(nuostoliai) (2017.12.31)

28. Kitas istatinio arba pagrindinio

GENERALINIS DIREKTORIUS
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

EKONOMIKOS IR FINANSU DIREKTORIUS

(vyriausiojo buhalterio (buhalerio) pareigq pavadinimas)

DARIUS BUTVYDAS

(vardas ir pavarde)

TOMAS MASYS

(vardas ir pavarde)

?"
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Akcinė bendrovė „SMILTYNĖS PERKĖLA“, 140285526 
Nemuno g. 8, KLAIPĖDA, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

 
 

PATVIRTINTA 
2018 m. balandžio 9 d.  
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 2 

        (Tvirtinimo žyma) 

 
2017 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
2018 m. sausio 29 d. Nr. 5 
  (ataskaitos sudarymo data) 

 

I. BENDROJI DALIS 
 
AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Įmonė ar Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Jos buveinės adresas: Nemuno g. 8, 91191 Klaipėda, Lietuva. Bendrovė įregistruota 1991 
m. gegužės mėn. 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje. 2004 m. gruodžio mėn. 3 d. perregistruota VĮ 
„Registrų centras“ rejestre. 
 
Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, įsikūrusiose 
Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos 
valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) ir su tuo susijusiu paslaugų teikimas. Bendrovė iš šios 
veiklos uždirba daugiausia pajamų, kurios 2017 m. sudarė 95% (2016 m. – 96%) 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% (2016 m. – 4%) visų pajamų. 
 
2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 84 darbuotojai (2016 m. – 86). 
 

1 lentelė 
Darbuotojų skaičius pagal kategorijas 2016–2017 m. 

 

 2016 m. 2017 m. 

Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai) 
Vadovaujantys darbuotojai* 

Specialistai 
Keltų įgulos nariai 
Kasininkės 
Kvalifikuotas darbininkas 

4 
18 
29 
23 
11 
1 

3 
18 
26 
25 
12 
0 

Vidutinis darbuotojų skaičius iš viso: 86 84 

* Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai. 
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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“, 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. 
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Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas 
generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, 
bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) 
vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės 
sumažėjimo atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, nebent šis turtas anksčiau buvo 
perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo 
padidėjimas. 
 
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 
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pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, 
kurių palūkanų pripažinimas būtų nereikšmingas. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai bankų sąskaitose, indėliai 
iki pareikalavimo ir kitos trumpalaikės iki trijų mėnesių labai likvidžios investicijos, kurios gali būti 
lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
Kiekvieną finansinės ataskaitos sudarymo datą finansinis turtas yra įvertinamas, ar yra kokių nors 
vertės sumažėjimo požymių. Yra laikoma, kad finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių 
veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kuri 
turėjo įtakos iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų srautams.  
 
Reikšmingas arba ilgalaikis listinguojamų ir nelistinguojamų nuosavybės investicijų, klasifikuojamų kaip 
finansinis turtas laikomas galimam pardavimui, tikrosios vertės sumažėjimas žemiau vertybinių 
popierių savikainos yra laikomas objektyviu vertės sumažėjimo įrodymu.  
 
Viso kito finansinio turto, įskaitant išperkamąsias obligacijas, klasifikuojamo kaip finansinis turtas 
laikomas galimam pardavimui, ir finansinės nuomos gautinų sumų, objektyvus vertės sumažėjimo 
įrodymas galėtų būti: 
 reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba 
 palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba 
 tampa tikėtina, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdytas finansinis reorganizavimas. 
 
Tam tikrų finansinio turto kategorijų, kaip prekybos gautinos sumos, turtas, kuriam nėra individualiai 
nustatyto vertės sumažėjimo, yra, be to, vertinamas bendrai. Objektyvus gautinų sumų portfelio 
vertės sumažėjimo įrodymas galėtų apimti Įmonės patirtį rinkti mokėjimus pagal mokėjimų uždelsimą, 
gautinų sumų portfelyje išaugęs uždelstų mokėjimų skaičius, kurių vidutinis kredito terminas viršija 60 
dienų, taip pat pastebimi nacionalinių ar vietinių ekonominių sąlygų pokyčiai, kurie koreliuoja su 
gautinų sumų įsipareigojimų nevykdymu. 
 
Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolio suma yra 
pripažįstama kaip skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir diskontuotų, naudojant pirminę 
finansinio turto efektyvią palūkanų normą, numatomų ateities pinigų srautų dabartinės vertės.  
 
Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo 
nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama per atidėjimų 
sąskaitą. Kai prekybos gautina suma yra neatgaunama, ši suma yra nurašoma per atidėjimų sąskaitą. 
Vėliau atgautomis, bet anksčiau nurašytomis sumomis yra mažinama atidėjimų sąskaita. Atidėjimų 
apskaitinės vertės pasikeitimai yra pripažįstami pelnu ar nuostoliais. 
 
Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti 
objektyviai susietas su įvykiu, kuris įvyko po vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie 
anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi per pelną ar nuotolius, bet tik tiek, kad 
vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos 
savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų 
buvę pripažinti. 
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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. 
 
Atsargos 
 
Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. Įmonėje atsargoms priskiriama degalai, tepalai, atsarginės dalys ir kitos įvairios medžiagos. 
 
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, 
atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri 
iš jų yra mažesnė. 
 
Įmonė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja 
kiekvieną atsargų operaciją. 
 
Apskaičiuodama savo reikmėms sunaudotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia 
sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos 
buvo įsigytos vėliausiai. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų 
mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
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Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai, indėliai banko sąskaitose, kitos 
trumpalaikės labai likvidžios investicijos, kurių terminas yra mažiau nei trys mėnesiai. 
 
Dotacijos 
 
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys: 
 
a) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar 
ilgalaikiam turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat dotacijos (subsidijos) 
trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas 
nepanaudotos dotacijos (subsidijos) likutis;  
 
b) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio 
išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijos), taip pat visos kitos dotacijos 
(subsidijos), nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms (subsidijoms). 
 
Dotacija (subsidija) registruojama apskaitoje, kai atitinka du pripažinimo kriterijus: 
 
a) Bendrovė atitinka dotacijos (subsidijos) suteikimo sąlygas; 
 
b) yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad dotacija (subsidija) bus gauta. 
 
Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su 
dotacija (subsidija) susijusios sąnaudos.  
Dotacija (subsidija), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį 
priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas pelno (nuostolių) 
ataskaitos nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis ir balanso straipsnis Dotacijos, subsidijos.  
 
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.  
 
Paskolos 
 
Skolinimosi sąnaudos, susijusios su paskolomis nekilnojamam turtui, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 2017 m. ir 2016 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. 
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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. 
 
Dividendai 
 
Dividendai finansinėse ataskaitose apskaitomi tuo laikotarpiu, kai juos patvirtina metinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas. 
 
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. 
 
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). 
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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. 
 
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, ir jei reikia, yra perkamas kredito garantinis draudimas.  
 
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. 
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2017 m. ir 2016 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. 
 
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 
 
Dėl įstatymų, reglamentuojančių apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir verslo apskaitos standartų 
reikalavimų pasikeitimų 2017 m., Bendrovės apskaitos politika buvo peržiūrėta ir atnaujinta. Pakeitimai 
neturėjo įtakos Bendrovės 2017 m. ir ankstesnių laikotarpių finansiniams rezultatams. 
 
III.3. Palyginamosios informacijos pertvarkymas 
 
2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė išskyrė pardavimo sąnaudas, kurios 
anksčiau buvo pateikiamos „Pardavimo savikainos“ ir „Bendrųjų ir administracinių sąnaudų“ eilutėse. 
Kad informacija būtų palyginama, 2016 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 2581400 (123696) 2457704 

Pardavimo sąnaudos 0 507800 507800 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1472668 (384104) 1088564 

 
III.4. Apskaitinių įvertinimų tikslinimas 
 
Kadangi apskaitos programos galimybės leidžia tiksliai apskaičiuoti Bendrovės darbuotojų atostogų 
rezervo kaupimus kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, tai ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 
d.) apskaitinių įvertinimo tikslinimai nebuvo atlikti. 
 
III.5. Nematerialusis turtas 

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

 

Rodikliai Programinė įranga 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 63275 

a) Įsigijimo savikaina   

2016 m. gruodžio 31 d. 131696 

Pasikeitimai per 2017 m.:   

- turto įsigijimas 645 

- kitiems asmenims perleistas ir     (3138) 

2017 m. gruodžio 31 d. 129203 

b) Amortizacija    

2016 m. gruodžio 31 d. 68421 

Pasikeitimai per 2017 m.:   
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- finansinių metų amortizacija 29145 

- kitiems asmenims perleisto ir  (3137) 

2017 m. gruodžio 31 d. 94429 

c) Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) 34774 

 
2017 m. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 29145 Eur (2016 m. – 19881 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 645 Eur (2016 m. 
– 48113 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 2017 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 41512 Eur (2016 m. – 44055 Eur). 
 
Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra. 
 
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar sutartys, nėra. 
 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra. 
 
III.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 2016 m. 
gruodžio 31 d. 

443709 0 6595810 178506 52086 7270111 

a) Įsigijimo savikaina             

2016 m. gruodžio 31 d. 2013776 0 16532839 1012994 52086 19611695 

Pasikeitimai per 2017 m.:       

- turto įsigijimas    21379 30275 51654 

- perleistas ir nurašytas  
  turtas (-) 

   (31524)  (31524) 

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

     0 
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2017 m. gruodžio 31 d. 2013776 0 16532839 1002849 82361 19631825 

b) Nusidėvėjimas             

2016 m. gruodžio 31 d. 1570067 0 9937029 834488 0 12341584 

Pasikeitimai per 2017 m.:       

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

96441 0 1014999 117861  1229301 

- kitiems asmenims   
   perleisto ir  nurašyto  
   turto nusidėvėjimas (-) 

   (30980)   (30980) 

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

     0 

2017 m. gruodžio 31 d. 1666508 0 10952028 921369 0 13539905 

c) Likutinė vertė 2017 
m. gruodžio 31 d. 
(a) - (b) 

347268 0 5580811 81480 82631 6091920 

 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 
Per 2017 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto  už 21379 Eur. Didžiausią šių investicijų dalį sudarė 
įvairus smulkus materialusis turtas (kompiuterinė technika, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
 
Nurašytas turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė 545 Eur. Įsigijimo 
vertė – 31524 Eur (sena kompiuterinė technika, vaizdo ekranas, kameros, BAR kodų skaitytuvai ir kt. 
technika). 

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 

 
Bendrovė 2017 m. rugsėjo mėn., anksčiau laiko, išpirko savaeigį keltą „Žalgiris“, kuris buvo įsigytas 
pagal 2008 m. sausio 31 d. sudarytą lizingo sutartį. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio turto, 
kuris įsigytas pagal lizingo sutartis, sąrašas pateiktas 10 lentelėje. 
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9 lentelė 
Ilgalaikis materialusis turtas, 

įsigytas pagal lizingo (finansinės  nuomos) sutartis 
 

Turto grupės pavadinimas 
Likutinė vertė (Eur) 

2017.12.31 
Likutinė vertė (Eur) 

2016.12.31 

Transporto priemonės 899739 3337779 

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

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) 2016 m. gruodžio 31 d. 625002 943193 0 

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

 
275985 
349017 

 
524373 
418820 

 
0 
0 
0 

    b) 2017 m. gruodžio 31 d. 275985 248388 0 

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

 
275985 

 
248388 

 
0 

 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto materialiojo turto Bendrovė neturi. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Įmonės veikloje, įsigijimo 
savikaina 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2465935 Eur (2016 m. – 2087083 Eur). 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nenustatė ilgalaikio nematerialaus ir materialas turo nuvertėjimo. 
 
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. 
Patalpų nuomos sutartis sudaryta iki 2018 m. Nuomos mokesčio dydis sudaro 1200 Eur per mėnesį. 

 
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 ir reguliuojamų rampų rekonstrukcija. 
Per ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos sudarė 30275 Eur, kurių didžiausia dalis (20826 Eur) yra už 
detalaus plano korektūros paslaugas. 
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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      

2016 m. gruodžio 31 d. 48430  48430 

2017 m. gruodžio 31 d. 45822 0 45822 

b) Nukainojimas iki grynosios galimo 
realizavimo vertės (atstatymas) 

   

2016 m. gruodžio 31 d.   0 

2017 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 

c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2017 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) 

45822 0 45822 

Atsargų vertė, pripažinta paslaugų 
savikainos sąnaudomis 

470560  470560 

Įkeistų atsargų vertė 0 0 0 

Atsargos pas trečiuosius asmenis 0 0 0 

 
B-B.1.1. pastaba. Bendrovės atsargas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: keltų kuras ir tepalai – 32723 
Eur (2016.12.31 – 28860 Eur); tarnybinio transporto kuras – 57 Eur (2016.12.31 – 109 Eur); keltų 
atsarginės dalys – 4090 Eur (2016.12.31 – 5441 Eur); kitos atsargos – 8952 Eur (2016.12.31 – 14020 
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. 2017 m. gruodžio 31 d. išankstinius apmokėjimus už paslaugas sudarė: 
 

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

 

Sumokėti avansai už: 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

tarnybinio transporto nuomą 7814 10249 

kvalifikacijos kėlimo kursus 174 3035 

spaudos prenumeratą 397 442 

projektavimo paslaugas 0 5600 

B-B.1.7. Sumokėtų avansų, iš viso: 8385 19326 
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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 

2017.12.31 
(Eur) 

Balansinė vertė 
2016.12.31 

(Eur) 

B-B.2.1. Pirkėjų skolos   

1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lengv. bilietų komp. už 
12 mėn.) 2805 1074 

2. LAKD (neatlygintino perkėlimo kompensuotina suma už 12 mėn.) (748) 229250 

3. Kiti klientai (už perkėlimų, nuomos ir kt. paslaugas) 17195 5767 

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

B-B.2.1. Pirkėjų skolos, iš viso: 18982 236091 

 B-B.2.4. Kitos gautinos sumos   

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems darbuotojams 17580 16000 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 1015 855 

3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo paslaugas) 27218 10643 

4. Atskaitingi asmenys 221 352 

5. Avansu sumokėtas pelno mokestis 0 18458 

6. Kitos gautinos sumos (paskolos) 512472 512472 

Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (512472) (512472) 

B-B. 2.4. Kitos gautinos sumos, iš viso: 46034 46308 

Iš viso: 65016 282399 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15–30 dienų. 
 
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturi pirkėjų skolų kita valiuta išskyrus 
eurais. 
 
2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė vertės sumažėjimą 270 Eur, t.y. 2017 m. balandžio 30 d. ir 
gegužės 31 d. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ susidariusi skola už infrastruktūros nuomą. Šiai 
bendrovei šiuo metu yra iškelta bankroto byla. 
 
Iš pirkėjų gautinų sumų įsisenėjimo analizė 2017 m. ir 2016 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. 

2016 m. 163512 72579 0 0 236091 

2017 m. 5988 7994 5000 0 18982 
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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. 
 
III.10. Trumpalaikės investicijos 

15 lentelė 
B-B.3.2. pastaba. Kitos investicijos 

 

Kitos investicijos 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

B-B.3.2. Kitos investicijos   

Trumpalaikiai terminuoti indėliai, iš jų: 100000 100000 

AB Šiaulių banke (Eur, terminas 2018.12.10, palūkanų norma 
0,70%) 
Sukauptos palūkanos 

100000 
45 

100000 
32 

B-B.3.2. Kitos investicijos, iš viso: 100045 100032 

 
B-B.3.2. pastaba. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė 100000 Eur laikė 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 2017 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių. 
 
III.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
B-B.4. pastaba. 2017 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 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

Pinigai banke 2208590 1546977 

Pinigai kasoje 8697 12882 

Pinigai kelyje 72267 22892 

B-B.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai , iš viso: 2289554 1582751 

 
Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. 
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III.12. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 
 
B-C. pastaba. 2017 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė: 

17 lentelė 
B-C. pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų grupės 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos 0 14353 

Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo sąnaudos 0 4472 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 53074 46135 

Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos 579 367 

Ateinančių laikotarpių licencijų sąnaudos 363 656 

Ateinančių laikotarpių serverio nuomos sąnaudos 1168 1335 

Ateinančių laikotarpių internetinių paslaugų abonentų. mok. 
sąnaudos 

333 383 

B-C. Ateinančių laikotarpių sąnaudų, iš viso: 55517 67701 

 
III.13. Įstatinis kapitalas, privalomasis ir kiti rezervai 
 
B-D.1.1. pastaba. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2016 m. – 
330950 vnt.) paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 Eur. Visos akcijos yra pilnai 
apmokėtos. 
 
2017 m. ir 2016 m. Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 
2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkus sudarė: 

18 lentelė 
Akcininkų struktūra 

 

Rodikliai 

Išleistų akcijų skaičius, 
vnt. (dalis, %) 

Neapmokėtų akcijų 
skaičius, vnt. 

Nominalioji vertė, 
Eur 

2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 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 

   1.1. Privatūs asmenys 
3331 
(1,01) 

3331 
(1,01) 

 
0 

 
0 57893 57893 

Iš viso: 330950 330950 0 0 5751911 5751911 

 
2017 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. 
 
2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas buvo pilnai sukauptas ir sudarė 575192 Eur 
(2016 m. – 575192 Eur). 
 
Kiti rezervai 
Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno 
paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems 
tikslams. Bendrovėje kiti rezervai daugiausiai formuojami darbuotojų premijoms ir paramai 
 
2017 m. gruodžio 31 d. kiti rezervai sudarė 54173 Eur (2016 m. – 58610 Eur). 

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

 

Rezervai 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

B-D.4.1. Privalomasis rezervas 575192 575192 

B-D.4.3. Kiti rezervai   

 1. Darbuotojų premijoms 54173 27838 

 2. Socialinėms, kultūrinėms reikmėms 0 1722 

 3. Paramai 0 29050 

B-D.4.3. Kiti rezervai, iš viso: 54173 58610 

Rezervai, iš viso: 629365 633802 

 
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) 690870 

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

Pervedimai iš rezervų 54173 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 745043 

Pelno paskirstymas: 
-  į privalomąjį rezervą 
- į rezervą darbuotojų premijoms ir paramai 
- dividendams 

139808 
82334 
522901 
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2017 m. paskirstytinąjį pelną sudaro: grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 690870 Eur ir 
pervedimai iš rezervų – 54173 Eur. Iš viso paskirstytinojo pelno – 745043 Eur. Siūlomas pelno 
paskirstymas: 8,5% (63334 Eur) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno į rezervą skirtą 
darbuotojų premijoms, 2,6% (19000 Eur) – paramai, 18,8% (139808 Eur) – į privalomąjį rezervą ir 
70,2% (522901 Eur) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno dividendams. 
 
III.14. Dotacijos, subsidijos 

21 lentelė 
B-E. pastaba. Dotacijos, subsidijos, Eur 

 

Dotacijų (subsidijų) 
rūšis 

Likutis 
laikotarpio 
pradžioje 

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Gautinos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Likutis 
laikotarpio 
pabaigoje 

1. Negautų pajamų, 
susijusių su lengvatų 
teikimu, atlyginimas, 
vežant keleivius keltais. 
Sutartis su Klaipėdos m. 
savivaldybe.  0 32358 2805 35163  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 2312393 (748) 2311645  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 2805 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 
2017 m. gruodžio mėn. neatlygintinai persikėlusius keleivius ir transporto priemones gauta permoka 
748 Eur. 
 
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% 
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(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. 
2017 m. gruodžio 31 d. mokesčių atidėjiniai sudarė 696799 Eur (2016 m. – 678414 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. 
 
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) 2016 m. gruodžio 31 d. 625002 943193 0 

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

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 
panašūs įsipareigojimai 
    a) 2016 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2017 m. gruodžio 31 d. 

 
 

625002 
275985 

 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

 
 

943193 
248387 

 
 
0 
0 
 
 
0 

 0  

 
0 
0 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

2. Kredito įstaigoms 
    a) 2016 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2017 m. gruodžio 31 d. 

3. Kitos finansinės skolos 
    a) 2016 m. gruodžio 31 d. 
    b) 2017 m. gruodžio 31 d. 

Kitos skolos      

    a) 2016 m. gruodžio 31 d. 366532 0 0 

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

Iš viso:    

    a) 2016 m. gruodžio 31 d. 991534 943193 0 

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

 
B-G.1.1. pastaba. Skoliniai įsipareigojimai (lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai) – 
tai UAB „Danske lizingas“ įsipareigojimas už s/k „Baltija“. Lizingo sutarties valiuta eurai. 
Taikomos kintamos palūkanos susijusios su 6 mėn. EURIBOR+2,45% banko marža. 
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23 lentelė 
B-G.1.1. pastaba. Skoliniai įsipareigojimai 

 

 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (UAB "Danske 
lizingas") 248387 524373 

Lizingo sutartis dėl kelto "Žalgiris" (UAB "Danske 
lizingas") 0 418820 

Skoliniai įsipareigojimai iš viso: 248387 943193 

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso: 248387 943193 

 
Bendrovė 2017 m. rugsėjo mėn., anksčiau laiko, išpirko savaeigį keltą „Žalgiris“, kuris buvo įsigytas 
pagal 2008 m. sausio 31 d. sudarytą lizingo sutartį. 
 
B-G.2.1. pastaba. Skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – tai UAB „Danske lizingas“ 
įsipareigojimai už keltą „Baltija“ – 275985 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 – 38692 Eur (2016 m. – 41637 Eur). 
 
B-G.2.4. pastaba. Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų 
atsiskaitymo laikotarpis. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 
72060 Eur (2016 m. – 88554 Eur). Didžiausi įsiskolinimai už: keltų kurą ir tepalus – 13262 Eur , fizinę 
ir elektroninę apsaugą – 7799 Eur; valymo paslaugas – 4404 Eur, projektavimo paslaugas – 14894 
Eur; elektros energiją – 10505 Eur, atliekų išvežimą – 4277 Eur, žemės nuomą – 7936 Eur, kiti 
įsiskolinimai – 8983 Eur. 

 
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. 2018 m. į valstybės biudžetą 
apskaičiuota mokėtina pelno mokesčio suma už 2017 m. uždirbtą pelną 108690 Eur (2016 m. – 37021 
Eur). Ši suma sudengta su per 2017 m. sumokėtu avansiniu pelno mokesčiu (62643 Eur), tai galutinė 
mokėtina pelno mokesčio suma 46047 Eur. 
 
B-G.2.9. pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 

 
24 lentelė 

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

 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

Sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas 119639 130750 

Mokėtinas socialinio draudimo mokestis 60742 62815 

Mokėtinas pajamų mokestis 0 (544) 

Mokėtinas garantinio fondo mokestis 0 18 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš 
viso: 

180381 193039 
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B-G.2.10. pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 
 

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

 

 
Balansinė vertė 

2017.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2016.12.31 (Eur) 

Įsipareigojimai akcininkams (dividendai) 1350 1156 

Pajamų mokestis nuo neišmokėtų dividendų 237 203 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 47843 33263 

Nekilnojamojo turto mokestis 1276 1276 

Aplinkos taršos mokestis 8038 7404 

Kitos mokėtinos sumos 1792 0 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš 
viso: 

60536 43302 

 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo 
laikotarpis. 
 
III.17. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 
 
Veiklos nuomos 
 
Bendrovė yra sudariusi su VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ keturių 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 24579 Eur (2016 m. – 25223 Eur). 
 
Bendra būsimų nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 24579 Eur; nuo vienerių iki penkerių 
metų 98316 Eur; po penkerių metų 1106055 Eur. 
 
Bendrovė yra sudariusi su UAB „Armi servisas“ ir AB „Swedbank lizingas“ dviejų lengvųjų automobilių 
veiklos nuomos sutartis. Nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su 
dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės 
automobilių veiklos nuomos sąnaudos sudarė 12224 Eur (2016 m. – 10049 Eur). 
 
Bendra būsimų nuomos mokėjimų suma: per vienerius metus 12874 Eur; nuo vienerių iki penkerių 
metų 14186 Eur. 
 
Finansinė nuoma 
 
2004 m. lapkričio 30 d. Bendrovė su UAB „Danske lizingas“ pasirašė savaeigio kelto nuomos sutartį su 
kelto išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės nuomos kriterijus. 
 
2017 m. gruodžio 31 d. bendra būsimųjų mokėjimų (palūkanų) suma sudarė: 
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26 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“ 14853 

Iš viso: 14853 

 
III.18. Pardavimo pajamos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo pajamas sudarė: 

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

 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Keleivių perkėlimas 686121 665567 

Transporto priemonių perkėlimas 2198746 2084329 

Perkėlimo sąnaudų kompensavimas 1918796 1769264 

Transporto lengvatų kompensavimas 32260 29396 

Iš viso: 4835923 4548556 

 
III.19. Sąnaudos 

28 lentelė 
Personalo sąnaudos, Eur 

 

Personalo sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 1218537 1264828 

Socialinio draudimo mokesčio sąnaudos 380388 400471 

Premijos 54056 27149 

Socialinės išmokos 5320 4880 

Kitos išlaidos darbuotojų reikmėms 12113 7582 

Iš viso: 1670414 1704910 

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

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

 

Pardavimo savikaina 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Keltų kuras, tepalai 276053 228140 

Atsarginės dalys 147008 38825 

Įvairios atsargos keltams ir spec. rūbai 47499 38464 

Darbo užmokestis 704402 684204 

Socialinio draudimo mokesčiai 219397 211687 
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Remontas 128593 139896 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 953831 994654 

Draudimas 50165 62222 

Kitos keltų sąnaudos 30378 59612 

Iš viso: 2557326 2457704 

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

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

 

Pardavimo sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 173486 217373 

Reklamos sąnaudos 1642 33860 

Darbo užmokestis 95351 105535 

Socialinio draudimo mokesčiai 29959 32871 

Fizinės, elektroninės apsaugos, pinigų 
inkasavimo ir pristatymo sąnaudos 92763 94926 

Bankų komisiniai 6466 5321 

Kitos pardavimų sąnaudos 18911 17914 

Iš viso: 418578 507800 

 
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 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Personalo išlaikymo 687590 723671 

Biuro išlaikymo 7848 8644 

Tarnybinio transporto sąnaudos 28806 28220 

Ryšių ir kompiuterinės sąnaudos 30237 35280 

Elektros energijos ir komunalinės sąnaudos 79838 91213 

Reklamos ir reprezentacinė sąnaudos 32048 42523 

Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos 33068 9512 

Draudimo sąnaudos 6857 6314 

Mokesčių sąnaudos 38896 30598 

Bankų paslaugos 2880 1238 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 39606 29277 

Kitos įvairios sąnaudos 76425 82074 

Iš viso: 1064099 1088564 
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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 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Reklaminių plotų, infrastruktūros nuoma 61285 50387 

Keltų nuoma 47538 15944 

Pajamos iš IMT pardavimo 0 14 

Pajamos iš atsargų pardavimo 166 60 

Reiso į Juodkrantę ir Nidą pajamos 134565 135018 

Kitos veiklos pajamos 5892 4869 

Iš viso: 249446 206292 

Kitos veiklos sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo ir (ar) 
pardavimo 546 10 

Nusidėvėjimas (išnuomoto ir kitai veiklai 
naudojamo ilgalaikio turto) 31069 7789 

Personalo išlaikymo sąnaudos (keltų nuomos) 7497 1739 

Kuro, remonto ir kt. eksploatacinės  sąnaudos 
(keltų nuomos) 47683 1026 

Reiso Klaipėda-Juodkrantė-Nida-Juodkrantė-
Klaipėda sąnaudos 119989 133640 

Iš viso: 206784 144204 

Kitos veiklos rezultatas iš viso: 42662 62088 

 
Į kitos veiklos sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios automobilių stovėjimo aikštelės, keltų 
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 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Banko palūkanos 0 139 

Palūkanos iš terminuotų indėlių 461 525 

Iš viso: 461 664 

 
III.22. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė: 
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35 lentelė 
P(N)A-12. pastaba. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur 

 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Paskolos palūkanos 0 2571 

Lizingo palūkanos 21098 40094 

Iš viso: 21098 42665 

 
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 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Ataskaitinių metų pelno mokestis 208500 123404 

Atidėtojo mokesčio sąnaudos (81425) (44000) 

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos 
pelno (nuostolių) ataskaitoje 127075 79404 

 
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. 
 
2017 m. ir 2016 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 

 

 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Apskaitytas pelnas prieš apmokestinimą 817945 514575 

Taikant Bendrovės 15% pelno mokesčio tarifą 122692 77186 

Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio 
koregavimas 0 0 

Pelno mokestį didinančios sąnaudos (neleidžiami 
atskaitymai) 105672 109873 

Pelno mokestį mažinančios sąnaudos (ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo ir parama) (19864) (63655) 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos 208500 123404 
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38 lentelė 
Atidėtojo pelno mokesčio sudėtis, Eur 

 

 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Pagreitintas nusidėvėjimas mokesčių tikslais (81425) (44000) 

Gautinų sumų laikinieji skirtumai mokesčių 
tikslais 0 0 

Kiti laikinieji skirtumai 0 0 

 (81425) (44000) 

 
2017 m. ir 2016 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 

 

 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Grynasis pelnas 690870 435171 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) 2,09 1,31 

 
III.25. Dividendai 

40 lentelė 
Dividendai, Eur 

 

 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Paskelbti dividendai 439608 234441 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Paskelbti dividendai vienai akcijai (išreikšti eurais 
vienai akcijai) 1,33 0,71 

 
2017 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2016 m. pelno 
paskirstymą ir skyrė 439608 Eur dividendų akcininkams už 2016 metus. 
 
2017 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. 2017 m. gruodžio 31 d. likusi neišmokėta ankstesnių finansinių metų dividendų 
suma – 1350 Eur (2016 m. – 1156 Eur). 
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III.26. Susijusiq 5aliq sandoriai

Vadovyb€s darbo uimokestis ir kitos iSmokos

Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigyb6s: generalinis

di rektoriaus pavaduotojai, slcyri q vadovai.

Sandoriai su Bendrov6s vadovais, Eur

2OL7 m. gruodiio 31d.

direktorius, generalinio

41 lentel6

2016 m, gruodZio 31 d.

578442

22

Per metus priskaidiuotos sumos/ susijusios su

darbo santykiais

Vidutinis vadovq skaidius

496118

27

Vadovo ir jo pavaduotojq m6nesinds algos kintamoji dalis priklauso nuo 5iq veiklos rodikliq: pelno

(prie5 apmokestinimq) ir sqnaudq tenkandiq vienam reisui.

Atlyginimai vadovybei (vadovo ir jo pavaduotojq) yra jtrauKi i bendn4q ir administraciniq sqnaudq

straipsni,,Personalo iSlaikymo sqnaudos".

Per 2OL7 m, ir 2016 m. Bendrovds vadovybei paskolq, garantijq nebuvo suteikta, nebuvo jokiq kittl
iSmoketq ar priskaidiuotq sumq ar turto perleidimo.

Dviems Bendrovds valdybos nariams 2OL7 m. gruodZio m€n. buvo priskaiiiuota 1200 Eur uZ darbq

Bendrovds valdyboje.
Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolq, neiSduota garantijq, neperleista turto.

Bendrovds valdymo organas Stebetojq taryba panaikintas 2077 m. balandZio 18 d. eilinio visuotinio
akcininkq susirinkimo sprendimu.

GEN ERALINIS DIREKTORIUS DARIUS BUTVYDAS

EKONOMIKOS IR FINANSU DIREKIORIUS TOMAS MASYS

38
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