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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. 
Bendrovės kodas 140285526, PVM mokėtojo kodas LT402855219. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ įstatinis kapitalas yra lygus 5 751 911 eurų bei yra padalintas į 330 950 17,38 
euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendrovės 
akcijos nėra įtrauktos į vertybinių popierių biržos sąrašą. Bendrovė 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. 
neturėjo įsigijusi savų akcijų ir jokių kitų sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, 
nesudarė. 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos 
valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) ir su tuo susijusių paslaugų teikimas. 
 
Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų, dalies 
nenaudojamo nekilnojamojo turto ir reklaminių plotų nuoma. 
 
Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, įsikūrusiose 
Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 
 
2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ yra valstybės valdoma bendrovė, kuri valdo 98,99 % Bendrovės akcijų. 
Valstybei atstovauja Susisiekimo ministerija. 1,01 % Bendrovės akcijų valdo 35 fiziniai asmenys.  
 
2020 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 91 (2019 m. birželio 30 
d. – 87). 
 
2. APSKAITOS PRINCIPAI 
 
2.1. Sutrumpintos tarpinės informacijos parengimo pagrindas 
 
Šios Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės 
Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir taikomus tarpinei 
finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (toliau – TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė 
atskaitomybė“). 
 
Šioje neaudituotoje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje ataskaitoje nėra pateikiama visa informacija ir 
atskleidimai, kurie yra reikalaujami sudarant metinę finansinę atskaitomybę, todėl ši sutrumpinta 
tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už 
metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 
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Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys 
skaičiavimo metodai kaip ir 2019 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų 
parengimo pagrindai pateikti 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 
 
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip. 
 
Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina. 
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
2.2. Nauji standartai, pataisos ir išaiškinimai, priimti taikymui 
 
Apskaitos politika, taikoma rengiant šią tarpinę sutrumpintą finansinę ataskaitą, atitinka apskaitos 
principus, kurių buvo laikomasi rengiant Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę už metus, 
pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., išskyrus priimtus naujus standartus, kurie įsigaliojo 2020 m. 
sausio 1 d. 
 
Rengiant šią tarpinę sutrumpintą finansinę informaciją Bendrovė iš anksto netaikė naujų standartų, 
pataisų ir išaiškinimų, kurių įsigaliojimo data yra vėlesnė nei 2020 m. sausio 1 d. Toliau išvardintos 
standartų pataisos, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d., neturėjo įtakos šioms Bendrovės 
tarpinėms sutrumpintoms finansinėms ataskaitoms. 
 
a) Naujų ir/ar pakeistų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Tarptautinės finansinės 

atskaitomybės aiškinimo komiteto (toliau – TFAAK) išaiškinimų taikymas 
 
TFAS standartų koncepcinės sistemos pataisos 
(paskelbtos 2018 m kovo 29 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
Koncepcinė sistema pateikia išsamų finansinių ataskaitų sudarymo sąvokų rinkinį, standartų 
reguliavimą, gaires rengėjams, pateikiant nuoseklią apskaitos politiką ir pagalbą kitiems savo 
pastangomis suprasti ir interpretuoti standartus. TAS valdyba (toliau – TASV) taip pat išleido atskirą 
lydintį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų koncepcinės sistemos pataisos“, kuris apibrėžia 
pakeitimus koreguojamiems standartams, tam kad atnaujintų nuorodas į peržiūrėtą koncepcinę 
sistemą. Jo tikslas yra palengvinti perėjimą prie peržiūrėtos koncepcinės sistemos įmonėms, kurios 
kuria apskaitos politiką naudodamos koncepcinę sistemą, tuo atveju, kai nei vienas TFAS standartas 
netinka konkrečiai operacijai. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. Šios pataisos neturėjo 
įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
3-ojo TFAS pataisos: Verslo apibrėžimas 
(paskelbtos 2018 m. spalio 22 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
TASV išleido „Verslo apibrėžimas“ pataisas (3-iojo TFAS pataisos), siekdama išspręsti sunkumus, 
kylančius tais atvejais, kai ūkio subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo verslą, ar turto grupę. Pataisos 
galioja verslo jungimams, kurie buvo įsigyti pirmame metiniame ataskaitiniame laikotarpyje, 
prasidedančiame 2020 m. sausio 1 d., ir turtui, kuris įsigyjamas tokio laikotarpio pradžioje arba vėliau. 
Standartą galima pradėti taikyti anksčiau. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. Šios pataisos 
neturėjo įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
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1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos: „reikšmingumo“ sąvokos apibrėžimas 
(paskelbtos 2018 m. spalio 31 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
Pataisos įsigalioja metiniais ataskaitiniais laikotarpiais, prasidedančiais 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, 
su galimybe kreiptis anksčiau. Pataisos paaiškina apibrėžimą sąvokos „reikšmingumas“ ir kaip ji turi 
būti taikoma. Naujas apibrėžimas paaiškina, kad „informacija yra reikšminga, jei jos praleidimas, 
suklaidinimas ar neaiškumas, pagrįstai tikėtina turės įtakos pagrindiniams finansinės atskaitomybės 
vartotojų priimamiems sprendimams, kuriuos jie priima remdamiesi šiomis finansinėmis ataskaitomis 
ir, kurios teikia finansinę informaciją apie šį konkretų atskaitingą subjektą“. Papildomai, paaiškinimai, 
lydintys šį apibrėžimą, buvo patobulinti. Pataisos taip pat užtikrina, kad „reikšmingumo“ apibrėžimas 
būtų nuoseklus visuose TFAS standartuose. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. Šios pataisos 
neturėjo įtakos nei šiai finansinei atskaitomybei, nei tikimasi, kad ateityje tai turės įtakos Bendrovei. 
 
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos: Palūkanų normos indekso reforma 
(paskelbtos 2019 m. rugsėjo 26 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisomis užbaigiamas I-asis etapas, kuriuo siekiama reaguoti į 
Tarpbankinių palūkanų normos (angl. Interbank Offered Rates, IBOR) reformos poveikį finansinei 
atskaitomybei. II-asis etapas bus orientuotas į problemas, kurios gali turėti įtakos finansinei 
atskaitomybei, kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas (angl. benchmark) keičiamas į 
nerizikingą palūkanų normą (angl. Risk free rate, RFR). Šiose paskelbtose pataisose nagrinėjamos 
problemos, kurios turi įtakos finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki esamo palūkanų normos 
lyginamojo indekso pakeitimo alternatyvia palūkanų norma, ir analizuojamas poveikis, kurį gali sukelti 
konkretūs apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS „Finansinės 
priemonės“ ir 39-ajame TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, kai dėl tokio poveikio 
būtina atlikti į ateitį orientuotą analizę. Remiantis pataisomis, leidžiama naudotis laikinomis 
lengvatomis, taikytinu visiems apsidraudimo sandoriams, kuriems palūkanų normų lyginamojo indekso 
reforma turi tiesioginės įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama neaiškumo 
laikotarpiu, kol esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas nekeičiamas į alternatyvią beveik 
nerizikingą palūkanų normą. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7-ajame TFAS „Finansinės priemonės. 
Atskleidimas“ dėl papildomos informacijos apie neaiškumą, kuris atsiranda dėl palūkanų normų 
lyginamojo indekso reformos, atskleidimo. Šios pataisos neturėjo įtakos Bendrovės finansinėms 
ataskaitoms. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. 
 
b) Dar neįsigalioję nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai 
 
Nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie neįsigaliojo ataskaitiniu laikotarpiu, 
prasidedančiu nuo 2020 m. sausio 1 d., ir nebuvo iš anksto taikyti rengiant šias finansines ataskaitas, 
nurodyti toliau: 
 
10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS pataisos: Turto pardavimas arba turtinis įnašas tarp investuotojo ir jo 
asocijuotos įmonės arba bendros įmonės (paskelbtos 2014 m. rugsėjo 11 d., įsigaliojimo terminas 
nenustatytas) 
 
Pataisos paaiškina pripažintus reikalavimų nenuoseklumus tarp 10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS, nagrinėjant 
pardavimą ar turtinį įnašą tarp investuotojo ir jo asocijuotosios įmonės ar bendros įmones. Pagrindinė 
šių pataisų išvada yra, kad pilnas pelnas ar nuostolis yra pripažįstamas, kai transakcija apima verslą (ir 
tuo atveju, kai verslas priklauso patronuojamai įmonei ir kuomet nepriklauso). Pelnas ar nuostolis 
pripažįstamas iš dalies, kai transakcija apima turtą, kuris nesudaro verslo, net jei šis turtas priklauso 
patronuojamai įmonei. 2015 m. gruodį Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (toliau –„TASV“) 
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nukėlė šių pataisų įsigaliojimą neterminuotai, laukdami tyrimo rezultatų apie nuosavybės metodo 
apskaitą. Bendrovės vadovybės vertinimu pataisų taikymas reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms 
ataskaitoms neturės. 
 
17-asis TFAS: Draudimo sutartys (Naujas) 
(paskelbtas 2017 m. gegužės 18 d., įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.) 
 
17-asis TFAS keičia 4-ąjį TFAS, kuris leidžia ūkio subjektams ir toliau taikyti dabartinę draudimo 
sutarčių apskaitos politiką. Dėl to investuotojams buvo sunku palyginti panašių draudimo bendrovių 
finansinę veiklą. 17-asis TFAS yra bendrais principais pagrįstas standartas, nustatantis apskaitos 
reikalavimus visų rūšių draudimo sutartims, įskaitant draudiko turimas perdraudimo sutartis. Šis 
standartas reikalauja pripažinti ir įvertinti draudimo sutarčių klases: (i) būsimųjų pinigų srautų (pinigų 
srautai iš sutarties vykdymo) dabartine verte, pakoreguota pagal riziką, kuri atspindi visą turimą 
informaciją apie iš sutarties vykdymo gaunamą pinigų srautą, kuris atitinka rinkoje stebimus duomenis 
pridedant (jei vertė yra įsipareigojimas) arba atimant (jei vertė yra turtas); (ii) suma, atspindinčia 
negautą pelną (sutartyje numatytą paslaugų maržą) iš sutarčių grupės. Draudimo kompanijos 
draudimo sutarčių grupės pelną turės pripažinti per visą draudimo laikotarpį ir nuo rizikos perdavimo 
momento. Jei sutarčių grupė yra arba tampa nuostolinga, ūkio subjektas nuostolius pripažįsta 
nedelsiant. Standartas šiuo metu yra dar nepatvirtintas Europos Sąjungos. Šis standartas neturės 
įtakos Bendrovės finansinei būklei ar veiklos rezultatams, nes draudimo paslaugomis neužsiima. 
 
1-ojo TAS pataisos: Įsipareigojimų klasifikavimas į ilgalaikius ir trumpalaikius 
(paskelbtos 2020 m. sausio 23 d., įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.) 
 
Pakeitimai galioja metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2022 m. sausio 1 d. 
arba vėliau, leidžiant juos taikyti anksčiau. Pakeitimais siekiama skatinti nuoseklų reikalavimų taikymą 
padedant įmonėms nuspręsti, ar finansinės būklės ataskaitoje skolos ir kiti įsipareigojimai, kurių 
atsiskaitymo data yra neapibrėžta, turėtų būti klasifikuojami kaip trumpalaikiai ar ilgalaikiai. Pataisos 
daro įtaką įsipareigojimų pateikimui finansinės padėties ataskaitoje ir nekeičia galiojančių reikalavimų, 
susijusių su turto, įsipareigojimų, pajamų ar sąnaudų įvertinimu ar pripažinimo momentu, taip pat 
informacijos, kurią ūkio subjektai atskleidžia apie tuos straipsnius. Be to, pataisos paaiškina skolos, 
kurią ūkio subjektas gali apmokėti išleisdamas nuosavo kapitalo priemones, klasifikavimo reikalavimus. 
Šiuo metu Bendrovė vertina šios pataisos įtaką jų finansinėms ataskaitoms. Pataisos šiuo metu yra dar 
nepatvirtintos Europos Sąjungoje. 
 
4. COVID-19 ĮTAKA PAGRINDINIAMS APSKAITINIAMS VERTINIMAMS, PRIELAIDOMS IR 

ĮVERTINIMO NEAPIBRĖŽTUMAMS 
 
Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir 
įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei 
neapibrėžtumų atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. 
Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 
Rengiant šias tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl 
apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir 
taikyti rengiant 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas, išskyrus tuos 
apskaitinius vertinimus, kurių neapibrėžtumas yra padidėjęs dėl COVID-19 pandemijos. Lyginant su 
2019 metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis, išskyrus COVID-19 pandemijos įtaką, rengiant šias 
tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, daugiau nebuvo nustatyta kitų naujų sričių, kuriose tenka 
priimti reikšmingus ir sudėtingus sprendimus, arba sričių, kurių atžvilgiu daromos prielaidos ir taikomi 
apskaitiniai vertinimai turėjo reikšmingos įtakos šioms tarpinėms sutrumpintoms finansinėms 
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ataskaitoms. Toliau aptariamos pagrindinės sritys, į kurias atsižvelgė Bendrovės vadovybė vertindama 
COVID-19 įtaką: 
 
• Veiklos tęstinumas 
 
Vadovybė, vertindama Bendrovės veiklos tęstinumo rizikas, atsižvelgė į ataskaitų išleidimo metu 
egzistuojantį COVID-19 protrūkio sukeltą neaiškumą dėl ateityje galimo poveikio Bendrovės veiklai. 
Bendrovės vadovybė įvertino pinigų srautų, paslaugų ar prekių tiekimo, finansavimo šaltinių 
pritraukimo galimus sutrikimus, perkėlimo paslaugų paklausos galimą sumažėjimą dėl ekonomikos 
sulėtėjimo, kritines funkcijas atliekančių darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 riziką ir vykdomų projektų 
vėlavimo riziką pasitelkdama visą šių finansinių ataskaitų išleidimo metu prieinamą informaciją apie 
COVID-19 keliamas grėsmes ateityje, nenustatė jokių aplinkybių, galinčių kelti abejones dėl Bendrovės 
veiklos tęstinumo. 
 
Yra rizika ir tikimybė, kad dėl COVID-19 protrūkio galėtų būti pakartotinai įvestas karantinas Lietuvos 
Respublikoje bei griežčiausios apribojimo priemonės taikomos užsienio valstybėse šių finansinių 
ataskaitų išleidimo metu, todėl vadovybės atlikto poveikio Bendrovės 2020 metų finansiniams 
rezultatams vertinimo rezultatai gali pakisti nežymiai. Pagrįstai įvertinti ilgesnės trukmės neigiamo 
poveikio scenarijaus prielaidas finansinių ataskaitų išleidimo datai nėra galimybės. 
 
• Turto likutinė vertė ir naudingas tarnavimo laikotarpis: ilgalaikis materialus turtas 
 
Vadovybė peržiūrėjo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius tam, kad įvertinti, ar jie atitinka 
numatomą ilgalaikio turto naudojimo pobūdį ir paskirtį atsižvelgiant į galimą COVID 19 poveikį tam 
turtui. Naudingo tarnavimo laiko peržiūra rėmėsi numatomais įvykiais ir ekonominėmis sąlygomis, 
kurias ateityje galėtų nulemti COVID 19 pandemija. Vadovybė, atlikusi peržiūrą, nenustatė jokių 
ilgalaikio materialaus turto naudojimo sutrikimų tiek trumpuoju tiek ilguoju periodu. 
 
• Tikėtini kredito nuostoliai: finansinis turtas 
 
Bendrovės vadovybė įvertino praeities įvykius, dabartines ir būsimas ekonomines sąlygas, žinomas šių 
finansinių ataskaitų išleidimo dieną, nustatant tikėtinus kredito nuostolius dėl COVID 19 įtakos. 
Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į tai, jog pagrindiniai klientai už perkėlimo paslaugas atsiskaito iš 
karto (prieš pasinaudojant ja), juridiniai asmenys – avansiniu apmokėjimu, o didžiausias klientas 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos yra valstybės biudžetinė įstaiga, 
nustatė, kad būsima ekonominė padėtis dėl COVID 19 nekeičia reikšmingai galimų nuostolių 
tikimybės, kuri naudojama apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius Bendrovės finansiniam turtui 
2020 m. birželio 30 d. 
 
• Tikrosios vertės nustatymas: ilgalaikis materialusis turtas 
 
Vadovybė peržiūrėjo pagrindines prielaidas, naudojamas ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės 
nustatymui. Vadovybė nenustatė jokių aplinkybių, jog dėl COVID 19 reikėtų reikšmingai keisti 
Bendrovės 2020 metų biudžetą, tikslinti vadovybės prognozes laikotarpiui 2021 – 2023 m. Taip pat, 
įvertinus aktualiausią informaciją bei ilgalaikes prognozes, nėra numatomas reikšmingas investicijų 
grąžos rodiklio pasikeitimas, taip pat nėra numatomi pokyčiai teisiniame reglamentavime bei teikiamų 
paslaugų apimtyje. 
 
• Ilgalaikės ir trumpalaikės dalies klasifikavimas 
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Vadovybė taip pat peržiūrėjo gautų paskolų klasifikavimo į ilgalaikius ir trumpalaikius kriterijus ir 
nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių reikėtų koreguoti šį klasifikavimą. 
 

• Bendra informacija apie COVID 19 bei jo įtaką Bendrovės vykdomai veiklai 
 

2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dėl COVID-19 protrūkio paskelbė pasaulinę 
ekstremalią situaciją, o 2020 m. kovo 11 d. ligos plitimą įvardijo kaip pandemiją. Europos Sąjungoje 
apie COVID-19 protrūkį buvo pranešta 2020 m. sausio 31 d. Italijoje. 2020 m. vasario 26 d. dėl 
COVID-19 grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybė šalyje paskelbė ekstremalią situaciją, o 2020 m. 
kovo 14 d. priėmė nutarimą Nr. 207 Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo, kurio pagrindu 
visoje Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teritorijoje buvo paskelbtas karantinas nuo 2020 m. kovo 16 
d. iki balandžio 27 d. su galimybe jį pratęsti. Karantinas pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. Karantino 
metu šalyje yra: 
 apribotas gyventojų judėjimas per sieną ir šalies viduje (prekių judėjimas neribojamas); 
 apribotos viešojo ir privataus sektoriaus veiklos; 
 stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose; 
 nustatytas sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimas ir kt. 
 
Valstybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną LR Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė 
pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo vietas ir padėti gyventojams. Taip pat, 2020 kovo mėn. 16 d. LR 
Vyriausybės pasitarimo sprendimu (protokolas Nr. 14) buvo priimtas Ekonomikos skatinimo ir COVID-
19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių įgyvendinimo planas (toliau – Planas), kuriame 
numatytos priemonės tiek dėl gyventojų, tiek dėl verslo pajamų bei likvidumo išsaugojimo ir 
ekonomikos skatinimo. AB „Smiltynės perkėla“ vadovybė nuo 2020 m. kovo 16 d. nurodė visiems 
Bendrovėje dirbantiems darbuotojams, kurie turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, nesant būtinybei 
nevykti į darbo vietas biure, o susitikimus organizuoti telekonferencijos IT programų pagalba. 
Bendrovė karantino laikotarpiu griežtai laikėsi visų LR Vyriausybės pateiktų rekomendacijų dėl COVID-
19 galimos grėsmės. Bendrovėje buvo sudarytos visos sąlygos efektyviam darbui nuotoliniu būdu ir 
nebuvo patiriami jokie darbuotojų tiesioginių funkcijų atlikimo sutrikimai. Darbuotojams, kurie privalo 
dirbti keltuose, kasose, eismo reguliavime karantino laikotarpiu, sudarytos saugios darbo sąlygos, 
darbuotojai aprūpinti visomis būtinomis apsaugos priemonėmis. 
 

Vadovybės vertinimu LR Vyriausybės priimti nutarimai dėl COVID-19 protrūkio grėsmės suvaldymo 
Plano įgyvendinimo Bendrovės veiklai turėjo reikšmingą poveikį – perkėlimo paslaugų paklausos ir 
pajamų sumažėjimą. Poveikis Bendrovės veiklai pateiktas žemiau lentelėje: 
 

Laikotarpis 
Keleiviai, 
tūkst. vnt. 

Transporto priemonės, 
tūkst. vnt. 

Pajamos iš perkėlimų, 
tūkst. Eur 

 2019 m. 2020 m. Pokytis 2019 m. 2020 m. Pokytis 2019 m. 2020 m. Pokytis 

Sausis 59 91 
+32 

(+54 %) 
32 42 

+10 
(+31 %) 

198 256 
+58 

(+29 %) 

Vasaris 81 123 
+42 

(+52 %) 
36 40 

+4 
(+11 %) 

228 243 
+15 

(+7 %) 

Kovas 86 87 
+1 

(+1 %) 
41 32 

-9 
(-22 %) 

266 203 
-63 

(-24 %) 

Balandis 137 77 
-60 

(-44 %) 
51 33 

-18 
(-35 %) 

332 204 
-128 

(-39 %) 

Gegužė 183 183 
0 

(0 %) 
64 57 

-7 
(-11 %) 

423 363 
-60 

(-14 %) 

Birželis 391 354 
-37 

(-10 %) 
93 84 

-9 
(-10 %) 

672 566 
-106 

(-16 %) 

Iš viso 937 915 
-22 

(-2 %) 
317 288 

-29 
(-9 %) 

2119 1835 
-284 

(-13 %) 
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5. NEMATERIALUSIS TURTAS 
 
2020 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto vertė sudarė 102073 Eur (2019.12.31 – 27587 Eur). 
 
2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 8396 Eur 
(2019 m. – 7893 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 serverio ir švieslentės valdymo programinės įrangos už 9308 
Eur. Taip pat investavo 60574 Eur į Bendrovės centralizuotos duomenų (pardavimų ir praėjimų) 
valdymo sistemos įdiegimą ir 13000 Eur į praėjimo kontrolės programą. Investicijų į nematerialųjį turtą 
iš viso suma sudarė 82882 Eur. 
 
Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 
 

 Nematerialusis turtas 

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 27587 

Įsigijimai 82882 

Amortizacija (8396) 

Likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d. 102073 

 
Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo savikaina 2020 m. birželio 30 d. 
sudarė 128558 Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 127994 Eur). 
 
6. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
 
Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 
 

 
Pastatai 

ir 
statiniai 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 

prietaisai ir 
įrankiai 

Sumokėti 
avansai ir 
vykdomi 

statybos darbai 

Iš viso 

Likutinė vertė 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

155820 3677134 194251 385508 4412713 

Įsigijimai 10634 547424 202623 1121174 1881855 

Pardavimai - - - - - 

Nurašymai - - (3)  (3) 

Perklasifikavimas iš/į 
materialųjį turtą 

- - - (2800) (2800) 

Nusidėvėjimas (47309) (423550) (42212) - (513071) 

Likutinė vertė 2020 m. 
birželio 30 d. 

119145 3801008 354659 1503882 5778694 

 
Transporto priemonės 
Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį investicijos į transporto priemones (keltus) sudarė 547424 Eur. 
Pagrinde tai kapitalizuotos keltų remonto išlaidos. Atlikti šie remonto darbai: 
 
 kelto „Nida“ dviejų pagrindinių variklių kapitalinis remontas, vertė 60308 Eur; 
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 kelto „Neringa“ vieno pagalbinio variklio remontas, vertė 8719 Eur; 
 kelto „Žalgiris“ dviejų pagrindinių variklių keitimas, vertė 239999 Eur ir šio kelto dokinis remontas, 

kurio kaina 238398 Eur. 
 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 
Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto  už 202623 Eur. Didžiausią 
investicijų dalį sudarė investicijos į praėjimo kontrolės įrengimą (turniketai, kt. įranga), vaizdo 
stebėjimo sistemos Bendrovės keltuose ir teritorijoje įrengimą. 
 
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 įrengimo ir naujo kelto statybos projektais. 
2019.12.31 šių išlaidų likutis buvo 385508 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos sudarė 1121174 
Eur, t.y. išlaidos už reguliuojamų rampų projekto koregavimą (30920 Eur) ir išlaidos už statomą 
naująjį keltą (1090254). Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1503882, iš jų: 
 
 keleivių terminalo Nemuno g. 8 priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir kt. darbai – 35876 Eur; 
 keleivių terminalo Danės g. 1 (Smiltynės pusėje) statybos darbai (matavimai) – 478 Eur; 
 teritorijos Nemuno g. 8 perplanavimo ir statybos darbai – 333106 Eur; 
 reguliuojamų rampų prie krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 projektavimas – 44168 Eur; 
 naujo kelto statyba – 1090254 Eur. 
 
Nurašytas turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto (sena kompiuterinė technika, baldai), 
kurio likutinė vertė 2,61 Eur. Įsigijimo vertė – 1908 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 66 % viso pastato ploto. Tai sudaro 81161 Eur likutinės pastato vertės dalies 2020.06.30 
dienai. 
Su nuomininku sudaryta nuomos sutartis 10 m. laikotarpiui. Nuomos laikotarpio pabaiga 2023 m. 
Nuomos sutartyje numatyta galimybė sutartį pratęsti. 
 
7. ATSARGOS 
 
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės atsargas sudarė: 
 

 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Keltų kuras, tepalai 31797 42152 

Tarnybinių automobilių kuras 55 88 

Keltų atsarginės dalys 39142 2866 

Kitos įvairios atsargos 15444 10367 

Atimti vertės sumažėjimą 0 0 

Atsargos, iš viso: 86438 55473 
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Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į 
paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame 
ūkyje). 
 
8. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
 
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė: 
 

Sumokėti avansai už: 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

tarnybinio transporto nuomą 151 899 

darbuotojų mokymus 193 0 

spaudos prenumeratą 52 424 

teisines paslaugas 35377 17618 

tiltelių projekto koregavimo ir elektros įvado įrengimo 
paslaugas 8973 29999 

kitas paslaugas 565 18 

Sumokėti avansai, iš viso: 45311 48958 

 
9. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS 
 
Bendrovės prekybos gautinas sumas sudarė sumos gautinos iš klientų už parduotas prekes ir suteiktas 
paslaugas. 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės iš pirkėjų gautinas sumas 
sudarė: 
 

Pirkėjų skolos 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija 3022 1517 

2. LAKD (kompensuotina suma už neatlygintiną 
perkėlimą) 242176 0 

3. Kiti klientai (už perkėlimų, nuomos ir kt. paslaugas) 4550 3902 

4. Už ilgalaikio turto (laivo) pardavimą ir jo nuomą 1035000 1110000 

5. Delspinigiai/žalos atlyginimas už neatliktus teritorijos 
Nemuno g. 8 rekonstrukcijos darbus 189664 189664 

Pirkėjų skolos, iš viso: 1474412 1305083 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 30 dienų. 
 
Bendrovė neturėjo pirkėjų skolų kita valiuta išskyrus eurais. 
 
70 % (1035000 Eur) iš pirkėjų gautinų sumų sudarė pirkėjo skola už laivo „Smiltynė“ pardavimą. Šiuo 
metu vyksta teisminiai ginčai. Informacija apie tai plačiau pateikta 31 skyriaus „Teisminiai ginčai“ 
skirsnyje. 
 
Iš pirkėjų gautinų sumų įsisenėjimo analizė yra tokia: 
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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. 

2018.12.31 15601 1043201 25000 0 1083802 

2019.12.31 4484 25515 50420 1224664 1305083 

2020.06.30 249328 0 0 1225084 1474412 

 
10. KITOS TRUMPALAIKĖS GAUTINOS SUMOS 
 
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitas trumpalaikes gautinas sumas sudarė: 
 

Kitos gautinos sumos 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA dirbantiems 
darbuotojams 21750 15750 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 165901 2187 

3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo paslaugas) 9627 14252 

4. Gautinos draudimo išmokos 0 1200 

5. Atskaitingi asmenys 359 179 

6. Avansinis pelno mokestis 108824 0 

Kitos gautinos sumos, iš viso: 306461 33568 

 
11. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 
 
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikes investicijas sudarė: 
 

Kitos investicijos 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Trumpalaikiai terminuoti indėliai, iš jų: 1100000 1100000 

Luminor A/S Lietuvos skyrius (Eur, terminas 
2020.12.13, palūkanų norma 0,40 %) 
Sukauptos palūkanos 

600000 
3715 

600000 
2516 

Luminor A/S Lietuvos skyrius (Eur, terminas 
2020.07.26, palūkanų norma 0,10 %) 
Sukauptos palūkanos 

400000 
372 

400000 
172 

AB Šiaulių bankas (Eur, terminas 2020.12.16, palūkanų 
norma 0,70 %) 
Sukauptos palūkanos 

100000 
371 

100000 
27 

Kitos investicijos, iš viso: 1104458 1102715 

 
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė 1100000 Eur laikė trumpalaikiuose (iki 1 metų trukmės) 
terminuotuose indėliuose. 
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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 2020 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių. 
 
12. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 
 
Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 
 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grupės 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Pinigai banke 734745 2620639 

Pinigai kasoje 21043 25190 

Pinigai kelyje 18865 11619 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš viso: 774653 2657448 

 
13. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 
 
2020 m. birželio 30 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė: 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų grupės 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 9526 39650 

Ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos 880 423 

Ateinančių laikotarpių licencijų sąnaudos 5551 530 

Ateinančių laikotarpių serverio nuomos sąnaudos 1189 0 

Ateinančių laikotarpių internetinių paslaugų mokesčio 
sąnaudos 3499 314 

Ateinančių laikotarpių nekilnojamojo turto mokesčio 
sąnaudos  2553 0 

Ateinančių laikotarpių mokymų sąnaudos 1095 482 

Ateinančių laikotarpių garantinio laikotarpio 
aptarnavimo sąnaudos 5000 0 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų, iš viso: 29293 41399 

 
14. ĮSTATINIS KAPITALAS 
 
2020 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.). 
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Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2020 m. bei 2019 m. pirmuosius šešis mėnesius jokių 
sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos nėra įtrauktos į 
vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. 
 
15. 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, kol rezervas pasieks 10 % įstatinio kapitalo. Jis gali būti 
naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti. 
 
2020 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 187778 Eur buvo padidintas 
privalomasis rezervas, kuris šiuo metu sudaro 1090619 Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 902841 Eur) 
arba 19 % įstatinio kapitalo. 
 
Kiti rezervai 
 
Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno 
paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems 
tikslams. 2020 m. birželio 30 d. buvo suformuotas rezervas paramai. 
2020 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 15500 Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 24606 Eur). 
 
16. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAS 
 
Finansinėje apskaitoje Bendrovė 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. gruodžio 31 d. mokesčių atidėjiniai sudarė 474790 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 577552 
Eur). Tai yra ilgalaikių įsipareigojimų sąskaita, kurioje parodomas vėliau nei per sekančius metus 
mokėtinas pelno mokestis. Finansinės būklės ataskaitos „Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo“ 
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; 2019 m – 
-102762. 
 
17. PASKOLOS 
 
Tai yra ilgalaikė paskola už statomą naująjį keltą. Sutartis pasirašyta 2020 m. gegužės 5 d., paskolos 
suma 5 500 000 Eur. Panaudota paskolos dalis 496340 Eur. 
Už suteiktą paskolą Bendrovė įkeis ilgalaikį materialųjį turtą – pastatytą naująjį keltą. 
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18. 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 – 52888 Eur (2019.12.31 – 50291 Eur). 
 
19. SKOLOS TIEKĖJAMS 
 
Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 180803 Eur (2019 m. gruodžio 
31 d. – 127631 Eur). Bendrovės mokėtinas skolas tiekėjams sudarė: 
 

Įsiskolinimai už: 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Skolos už elektros energiją ir susijusias paslaugas 5093 14064 

Skolos už rangos darbus 29615 28167 

Skolos už kurą 15171 24321 

Skolos už materialines vertybes 11724 10173 

Skolos už ilgalaikį turtą 73682 4732 

Skolos už kitas įv. paslaugas 45519 46174 

Skolos tiekėjams, iš viso: 180804 127631 

 
20. 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. 2020 m. į valstybės biudžetą 
apskaičiuota mokėtina pelno mokesčio suma už 2019 m. uždirbtą pelną 222281 Eur (2018 m. – 
218512 Eur). Ši suma sudengta su per 2019 m. sumokėtu avansiniu pelno mokesčiu (163188 Eur), tai 
galutinė mokėtina pelno mokesčio suma 59093 Eur. Ši suma sumokėta 2020 m. birželio mėn. 
 
21. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Bendrovės su darbo santykiais mokėtinas sumas sudarė: 
 

 
Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 243744 167258 

Mokėtini mokesčiai 76623 71019 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš 
viso: 320367 238277 

 
22. KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Bendrovės kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: 
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Balansinė vertė 

2020.06.30 (Eur) 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 

Įsipareigojimai akcininkams (dividendai) 1349 1206 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 0 40517 

Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai 5844 12733 

Kitos mokėtinos sumos 540 3213 

Valdybos nariams mokėtinos sumos 5103 3877 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai, iš viso: 12836 61546 

 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo 
laikotarpis. 
 
23. 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). 
 
24. PARDAVIMO PAJAMOS 

 
Bendrovės pardavimo pajamas už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. sudarė pardavimo pajamos 
už keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-
os). Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. pardavimo pajamas sudarė: 
 

Paslaugų pardavimo pajamos už: 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

keleivių perkėlimą 194759 258880 

transporto priemonių perkėlimą 1640128 1860514 

Iš viso: 1834887 2119394 

 
Visos pajamos pagal sutartis su klientais skaičiuojamos įvertinant sandorio kainą nustatytą sutartyje. 
Dažniausiai Bendrovė gauna apmokėjimus iš karto suteikus paslaugas. Tik su Klaipėdos m. 
savivaldybės administracija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra 
susitartas 30 d. apmokėjimo atidėjimas. 
 
25. PARDAVIMO SAVIKAINA 
 
Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. pardavimo savikainą sudarė: 
 

Pardavimo savikaina 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

Keltų kuras, tepalai 126576 171251 

Atsarginės dalys 6416 23826 

Įvairios atsargos keltams ir spec. rūbai 23966 26347 

Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 497216 484026 
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Keltų remontas 6904 4635 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 376700 436080 

Draudimas 16356 22117 

Uosto rinkliava, krantinių priežiūra ir nuoma 22644 14745 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 0 1420 

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 0 0 

Kitos keltų sąnaudos 16255 19338 

Iš viso: 1093033 1203785 

 
26. KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS 
 
Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. kitos veiklos rezultatas sudarė: 
 

Kitos veiklos pajamos 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

Reklaminių plotų, infrastruktūros nuoma 11354 16241 

Keltų, laivo nuoma 150000 154587 

Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo 0 0 

Pajamos iš atsargų pardavimo 15500 0 

Kitos veiklos pajamos 2542 428 

Iš viso: 179396 171256 

Kitos veiklos sąnaudos 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo 3 4 

Nusidėvėjimas (išnuomoto ir kitai veiklai 
naudojamo ilgalaikio turto) 53131 55184 

Personalo išlaikymo sąnaudos (keltų nuomos) 0 972 

Kuro, remonto ir kt. eksploatacinės  sąnaudos 
(keltų nuomos) 0 744 

Teisinių konsultacijų sąnaudos 49723 0 

Kitos sąnaudos 180 0 

Iš viso: 103037 56904 

Kitos veiklos rezultatas iš viso: 76359 114352 

 
Į kitos veiklos pajamas/sąnaudas įtraukiamos pajamos/sąnaudos, susijusios su reklaminių plotų 
patalpų, keltų, laivo „Smiltynė“ nuomos veikla, pajamos gautos už pamestus leidimus, baudos ir 
delspinigiai tiekėjams už netinkamą sutarčių vykdymą, taip pat pajamos iš ilgalaikio turto ar atsargų 
pardavimo. 
 
27. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS 
 
Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. finansinės veiklos pajamas sudarė: 
 

Finansinės veiklos pajamos 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

Palūkanų pajamos 1742 1548 
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28 FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
 
Už laikotarpius, pasibaigusius birželio 30 d. finansinės veiklos sąnaudas sudarė: 
 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

Lizingo palūkanos 0 2732 

 
29. PAGRINDINIS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI 
 
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. 2020 
m. ir 2019 m. birželio 30 d. pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo toks: 
 

 2020.06.30 (Eur) 2019.06.30 (Eur) 

Grynasis pelnas (32980) 64258 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) (0,10) 0,19 

 
30. SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ 
 
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 2020 m. ir 2019 m. šešis mėnesius buvo: 
 

  Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie LR susisiekimo 
ministerijos 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

0 
0 

960090 
1003695 

242176 
222438 

0 
0 

Klaipėdos m. savivaldybės 
administracija 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

0 
0 

7395 
14397 

3022 
6477 

0 
0 

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ 
Kretingos regioninis 
padalinys 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

0 
0 

48 
5476 

0 
0 

0 
0 

AB „Lietuvos paštas“ 
priklausanti LR valstybei 
atstovaujamai susisiekimo 
ministerijos 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

49 
15 

2030 
1956 

0 
0 

0 
0 

VĮ „Regitra“ 
priklausanti LR valstybei 
atstovaujamai susisiekimo 
ministerijos 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

3879 
933 

0 
0 

0 
0 

1041 
276 

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

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

30839 
26256 

561 
419 

70 
62 

12174 
12161 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

33928 
17477 

3161 
2239 

0 
0 

1248 
1019 
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Kitos susijusios šalys 
2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

2368 
5068 

4741 
9832 

344 
1027 

459 
383 

Sandoriai su susijusiomis 
šalimis iš viso: 

2020 m. šeši mėn. 
2019 m. šeši mėn. 

71063 
49749 

978026 
1038014 

245612 
233004 

14922 
13839 

 
Didžiausi pardavimai 2020 m. ir 2019 m. sausio-birželio mėn. buvo Lietuvos automobilių kelių 
direkcijai prie LR susisiekimo ministerijos, kuri kompensuoja Neringos gyventojų ir jų transporto 
priemonių perkėlimus. 
 
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis 
susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais 
arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis ir gautinomis sumomis iš atitinkamų 
susijusių šalių. 
 
Išmokos vadovybei sudarė: 
 

 2020.06.30 2019.06.30 

Išmokos, susijusios su darbo santykiais  126087 154604 

Išeitinės kompensacijos  11950 9615 

Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei 35689 58839 

Vidutinis vadovų skaičius 6 7 

 
2020 ir 2019 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei padalinių direktoriai. 
 
Per 2020 m. ir 2019 m. Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų 
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 
 
Dviems Bendrovės valdybos nariams per 2020 m. šešis mėnesius buvo priskaičiuota 16330 Eur (2019 
m. – 16330 Eur) už darbą Bendrovės valdyboje. 
 
Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
 
31. NEBALANSINIAI IR NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė nebuvo suteikusi garantijų. 
 
2020 m. birželio 30 d. galiojusios kitų įmonių Bendrovei suteiktos garantijos: 
 

Eil. 
Nr. 

Asmens, suteikusio 
garantiją pavardė, 

vardas, 
pavadinimas 

Įmonės 
pavadinimas 

Garantijos 
suteikimo 

data 

Garantijos 
suteikimo 

suma 

Garantijos 
galiojimo 
pabaigos 

data 

Pastabos/sutarties 
objektas 

1. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Armi 
servisas 

2017-11-28 987.00 2021-02-28 
Lengvojo automobilio 
Opel insignia veiklos 
nuomos paslaugos 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. 

 

  

 24

2. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB 
Transporent 

2018-11-02 1148,4 2021-05-08 
Lengvojo automobilio 

VW Caddy veiklos 
nuomos paslaugos 

3. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Darbasta 2018-05-16 3490,00 2020-11-16 
Statybų techninės 

priežiūros paslaugos  

4. Swedbank AB 
UAB Western 

Baltic 
Engineering 

2018-08-31 7600,00 2021-08-31 

Keltų aparelių 
rekonstravimo 

techninio - darbo 
projekto parengimo ir 
priežiūros paslaugos 

5. ADB Gjensidige UAB Konsolė 2018-10-12 4500,00 2021-10-11 
Bendrastatybiniai 

darbai 

6. 
Compensa Vienna 
Insurance Group 

UAB Garant 
Safety 

2018-12-18 2080,63 2021-12-17 
Priešgaisrinės 

priemonės ir jų patikra 

7. ADB Gjensidige UAB "Nsoft" 2019-02-18 5997.40 2022-01-19 

Centralizuota 
duomenų valdymo 

programinė įranga, jos 
priežiūra, palaikymas, 

tobulinimas 

8. 
Ergo Insurance SE 

Lietuvos filialas 

UAB 
"Ekskomisarų 

biuras" 
2019-04-01 726.00 2021-04-30 Elektroninė  apsauga 

9. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Creative 
partner 

2019-05-16 2480.00 2022-03-07 

Bilietų pardavimo 
internete sistemos 

sukūrimo, diegimo ir 
palaikymo paslaugos 

10. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

OILIS BALTIC 
MB 

2019-05-27 2027.00 2022-05-28 

Alyvų, variklių 
aušinimo skyčio ir 
distiliuoto vandens 
pirkimo pardavimo 

sutartis 

11. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Fima 2019-05-30 9475.08 2021-11-30 
Vaizdo stebėjimo 

sistema 

12. 
Compensa Vienna 
Insurance Group 

Compensa 
Vienna 

Insurance Group 
2019-07-09 3290.00 2020-08-10 

Savanoriškas sveikatos 
draudimas 

13. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Sentios 2019-07-15 2290.50 2022-07-15 Akumuliatoriai 

14. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Visrupos 
servisas 

2019-11-06 2200.00 2020-12-06 
Hidraulinės movos ir jų 

atsarginės dalys 

15. ADB Gjensidige A.Valančiaus IĮ 2019-11-11 1000.00 2020-11-10 Elektros ūkio priežiūra 

16. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Bratoil 2019-11-12 62780.00 2020-11-12 
Dyzelinis kuras 

laivams 

17. AS Citadele banka UAB Baltseta 2019-11-15 24000.00 2020-11-11 

Kelto Žalgiris eigos 
variklių, jų 

sumontavimo, 
suinstaliavimo 

paslauga 

18. Luminor Bank AS 
BMG Power 
Systems OU 

2020-01-28 16658.55 2023-01-06 
Vairo kolonėlių HRP 
2000 ir HRP 4000 
atsarginės dalys 
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19. 
AB Lietuvos 
draudimas 

UAB Adampolis 2020-02-12 6036.06 2021-02-11 

s/k Nida pagrindinių 
variklių remontas, su 

remontui reikalingomis 
dalimis 

20. 
Compensa Vienna 
Insurance Group 

UAB Apsaugos 
komanda 

2020-02-07 3208.92 2021-02-28 Fizinė apsauga 

21. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Portmare 2020-03-20 1378.52 2023-03-06 
Variklių Sisu Diesel 
atsarginės dalys 

22. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Kelmės 
drena 

2020-04-09 1779.00 2021-04-08 
Krantinių ir pastaų 

techninės priežiūros 
paslaugos 

23. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB "Algrima" 2020-04-02 907.81 2021-04-08 
Asmeninės apsaugos 

priemonės 

24. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB "Algrima" 2020-04-02 1181.08 2021-04-10 Darbo batai 

25. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB "Algrima" 2020-04-11 3921.59 2021-04-10 Darbo rūbai 

26. AB SEB bankas 
UAB Garant 

service 
2020-04-15 18450.00 2021-04-17 

S/k Žalgiris dokinė 
apžiūra ir remontas 

27. 
Bankinis pavedimas į 
bendrovės sąskaitą 

UAB Vianova Lt 2020-05-05 1400.00 2021-03-11 

Kelio, jungiančio 
Klaipėdos m. Varnėnų 

g. ir Smiltynės g. 
sutampančią su 

jungiamuoju keliu Nr. 
2254, statybos 

techninio projekto Nr. 
1510AM02-TP-O 

koregavimas, 
parengiant naują 

projekto laidą 

28. 
Bankinis pavedimas į 
bendrovės sąskaitą 

UAB Avesco 
Lithuania 

2020-05-05 468.95 2021-04-30 
Laivo variklio 

Caterpillar 3412E 
atsarginės dalys  

29. AB Swedbank 
UAB Vakarų 
Baltijos laivų 

statykla 
2020-05-15 539500.00 2021-08-08 

Keleivinio-krovininio 
kelto statyba 

30. AB SEB bankas UAB Portmare 2020-05-18 1338.18 2021-05-12 
Laivo variklio MAN 
D2866 atsarginės 

dalys 

31. Luminor Bank AS 
UAB BMS 

technologija 
2020-06-05 2920.00 2023-12-31 Automobilių nuoma  

32. 
AAS BTA Baltic 

Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Virgenio 
servisas 

2020-06-10 2750.00 2023-06-09 

Keltų elektros, 
signalizacijos, 

automatikos sistemų ir 
įrangos priežiūros ir 
remonto paslaugos 

33. Luminor Bank AS UAB Amazis 2020-06-19 8452.24 2023-07-20 Valymo paslaugos 

 
Teisminiai ginčai 
 
Bylos nagrinėjamos teisme 2020 m. birželio 30 d.: 
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 Klaipėdos apygardos teisme 2019-02-28 iškelta civilinė byla Nr. e2-348-613/2020 (Nr. e2-927-

613/2019, teisminio proceso Nr. 2-57-3-00087-2019-4) pagal ieškovės RUAB  „LitCon“ ieškinį 
atsakovei AB „Smiltynės perkėla“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu bei atsakovės AB 
„Smiltynės perkėla“ priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo ERGO Insurance 
SE, veikianti per Lietuvos filialą. Ieškovė RUAB „LitCon“ patikslintu ieškiniu šioje byloje teismo 
prašė:  pripažinti AB „Smiltynės perkėla“ vienašalį 2018-05-10 sutarties Nr. 2F-37 nutraukimą 
neteisėtu ir negaliojančiu bei atkurti vienašališkai nutrauktos sutarties Nr. 2F-37 galiojimą ir 
vykdymą bei pratęsti sutarties vykdymo terminą 98 d., terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo 
įsiteisėjimo dienos.  Atsakovė AB „Smiltynės perkėla“ patikslintu priešieškiniu prašė priteisti jai iš 
ieškovės 207 889,23 Eur nuostolių atlyginimą, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir 
patirtas bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos apygardos teismas 2020-06-22 sprendimu ieškovės RUAB  
„LitCon“ ieškinį atmetė, atsakovės AB „Smiltynės perkėla“ priešieškinį tenkino: priteisė atsakovui AB 
„Smiltynės perkėla“ iš ieškovo RUAB „Litcon“ 207 889,23 Eur  nuostolių atlyginimo, 8 procentų 
dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-25 iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo, 13 822,90  Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs, 
2020-07-10 teisme priimtas UAB „Litcon“ apeliacinis skundas, kuriuo UAB „Litcon“ prašo panaikinti 
Klaipėdos apygardos teismo 2020-06-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį 
tenkinti visiškai, o atsakovo AB „Smiltynės perkėla“ priešieškinį atmesti. Byla apeliacine tvarka 
neišnagrinėta. 

 
 Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjama arbitražo byla Nr. V-0031/2019e pagal AB 

„Smiltynės perkėla“ ieškinį atsakovei Aqualiner B. V. dėl skolos priteisimo pagal 2017 m. spalio 6 d. 
nuomos sutartį. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2020 m. liepos 1 d. priėmė galutinį arbitražo 
teismo sprendimą, kuriuo tenkino AB „Smiltynės perkėla“ reikalavimą pripažinti, kad Aqualiner B.V. 
pažeidė savo įsipareigojimus pagal 2017 m. spalio 6 d. nuomos sutartį. AB „Smiltynės perkėla“ taip 
pat buvo priteistos visos bylinėjimosi išlaidos. 

 
 AB „Smiltynės perkėla“ prašymu, Amsterdamo apylinkės teismas 2020 m. sausio 28 d. taikė 

laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo Aqualiner Fleet B. V. turtą, kadangi Aqualiner Fleet B. V. 
yra skolinga AB „Smiltynės perkėla“ pagal 2018 m. rugsėjo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį. AB 
„Smiltynės perkėla“ 2020 m. kovo 3 d. pradėjo arbitražo procesą UNUM arbitražo teisme 
Nyderlanduose dėl skolos priteisimo. Šiuo metu byloje vyksta apsikeitimas procesiniais 
dokumentais. Numatoma arbitražo proceso pabaiga – 2020 m. IV ketvirtis. 

 
Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 
mokestinius metus bei priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybė nežino jokių 
aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu. 
 
Veiklos nuomos sutartys 
 
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“ ir UAB „Transporent“ trijų lengvųjų automobilių veiklos 
nuomos sutartis. Nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su 
dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. 
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Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės žemės ir krantinių nuomos sąnaudos sudarė 19408 Eur (2019 m. – 
19408 Eur), už lengvuosius automobilius – 6285 Eur (2019 m. – 8513 Eur). 
 
32. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI 
 
Reikšmingų įvykių po 2020 m. birželio 30 d. datos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko. 
 
 

********* 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2020 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2020 m. 
sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. 

2. Tarpinio pranešimo reglamentavimas 

 
AB „Smiltynės perkėla“ tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 
įstatymu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu bei kitais teisės aktais. 

3. Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją 
 

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris 

Generalinis direktorius Mindaugas Čiakas (8 46) 367 003 

Finansų direktorius Tomas Masys (8 46) 367 003 

 
4. 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 
 
5. Bendrovės veiklos strategija ir jos įgyvendinimas 
 
5.1. Bendrovės veiklos strategija, veiklos planai ir prognozės 
 
2020 m. Bendrovė veikė vadovaudamasi 2020 m. sausio 14 d. Bendrovės valdybos patvirtinta 
Bendrovės veiklos strategija 2020–2023 m. Šis dokumentas apibrėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos 
strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius. 
 
Bendrovės strategijoje numatyti 2020–2023 m. laikotarpiu planuojami konkretūs projektai ir veiklos 
sritys. Numatyta, kad Bendrovės investicijos sudarys apie 20 mln. Eur, kurias Bendrovė iki 2023 m. 
planuoja investuoti į transporto priemones (keltus), pastatus ir statinius, IT sistemas. Finansinis 
strateginės generacijos rezultatas (EBITDA), planuojama, šiuo laikotarpiu sudarys iki 7,4 mln. eurų. 
 
Bendrovės strategijoje pabrėžiama, kad svarbiausia Bendrovės veikla – perkėlimo paslaugų 
nepertraukiamumo užtikrinimas, veiklos efektyvumo, Bendrovės vertės didinimas ir kokybiškų 
paslaugų teikimas. 
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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, socialiai atsakinga, „žalioji“ 
Įmonė, teikianti viešojo vandens transporto paslaugas ir pasižyminti išmaniu klientų 
aptarnavimu. 
 
Vizijoje pabrėžiama orientacija į aukštos kokybės paslaugų teikimą, maksimalų veiklos skaidrumą, 
darbuotojų įsitraukimą ir finansinio stabilumo užtikrinimą. 
 
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis vertybėmis: 
1. Darbuotojų profesionalumu; 
2. Atsakomybe; 
3. Išradingumu; 
4. Pozityvumu; 
5. Tarpusavio pagarba. 
 
Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekiant Bendrovės strateginių tikslų. 
 
Pagrindinis AB „Smiltynės perkėla“ strategijos tikslas – nuosaikiai didinti Bendrovės vertę. Ši vertė 
suprantama, kaip balansas tarp dviejų elementų: nuosavybės grąžos didinimo ir atsakomybės 
darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu. 
 
Bendrovės nuosavybės grąža didinama, plėtojant naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, 
taip pat kasdien veikiant efektyviai bei siekiant akcininko iškeltų tikslų. Bendrovė prisiima atsakomybę 
prieš visuomenę ir darbuotojus, aktyviai įgyvendina aplinkosaugos reikalavimus, užtikrina 
kompetencijų tęstinumą ir augimą. 
 
Pagrindinės Bendrovės strateginės veiklos kryptys: 
1. Užtikrinti perkėlimo paslaugų nepertraukiamumą; 
Veiklos nepertraukiamumas apima investicinių projektų įgyvendinimą vidaus vandenų transporto 
sektoriuje (keltų parko atnaujinimas ir pan.). Šių tikslų siekiama panaudojant turimus išteklius ir 
infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą. 
 
2. 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. 
 
3. Didinti veiklos efektyvumą ir Bendrovės vertę; 
Efektyvumo siekiama pagrindinėse Bendrovės veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, 
valdant turtą ar kitus išteklius. Siekiant didesnio efektyvumo tobulinama valdymo ir kontrolės sistema, 
nustatyti bendri veiklos valdymo, atsakomybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principai. 
Skatinamas ir siekiamas aktyvus kitų įmonių gerosios valdysenos praktikos panaudojimas. 
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4. Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą. 
Siekiama sukurti modernią, 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: 
 saugaus, patikimo ir nepertraukiamo perkėlimo paslaugų užtikrinimo; 
 paslaugų kokybės gerinimo; 
 veiklos efektyvumo ir nuosavybės grąžos (ROE) didinimo; 
 darbuotojų įsitraukimo ir lojalumo stiprinimo. 
 
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. 
 
5.2. Bendrovės tikslų pasiekimas 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2020 m. tarpiniai šešių mėnesių strateginių tikslų įgyvendinimo veiklos 
rezultatai buvo geresni negu planuota (1 ir 3 tikslai): 
 per ataskaitinį laikotarpį neįvyko avarinių situacijų ir jokių incidentų keltuose. Keltų darbo sutrikimų 

dėl techninių problemų nustatyti du atvejai; 
 EBITDA rodiklis buvo 101 tūkst. Eur (26 %) didesnis, o veiklos sąnaudos (OPEX) 81 tūkst. Eur (13 

%) mažesnės negu planuota. 
2020 m. tikslų matavimo rodiklių planuotos ir faktinės vertės pateitos lentelėje: 
 

Strateginių tikslų žemėlapis 
 

Strateginis tikslas 
Rodiklis, 

matavimo vienetai 
2020 metais siektinos 

rodiklių vertės 

Faktinės 2020 
metų rodiklių 

vertės 

Komentarai, 
paaiškinimai 

1. Saugaus, patikimo 
ir nepertraukiamo 
perkėlimo paslaugų 
užtikrinimas. 

Avarinių situacijų 
skaičius, vnt. 

0 0  

Incidentų keltuose 
skaičius, vnt. 

1 0  

Keltų darbo 
sutrikimų dėl 
techninių problemų 
skaičius, vnt. 

10 2 

1. Kelto „Žalgiris“ 
hidraulinės movos 
solenoido gedimas. 
 
2. Kelto „Žalgiris“ naujo 
pagrindinio variklio 
gedimas/defektas. 

2. Paslaugų kokybės 
gerinimas. 

Klientų 
pasitenkinimas, % 

- - 
Klientų pasitenkinimo 
tyrimą planuojama atlikti 
2021 m. 

3. Veiklos efektyvumo 
ir nuosavybės 
grąžos (ROE) 
didinimas. 

EBITDA, tūkst. Eur 
1531 
(2020 m. 6 mėn. – 386) 

487 

Augimą lėmė didesnės nei 
planuota nusidėvėjimo ir 
mažesnės veiklos 
sąnaudos. 

Veiklos sąnaudos 
(OPEX), tūkst. Eur 

1238 
(2020 m. 6 mėn. –  632) 

551  

Nuosavybės grąža 
(ROE), % 

6,2 - 
Vertinami metiniai 
duomenys. 
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4. Darbuotojų 
įsitraukimo ir 
lojalumo 
stiprinimas. 

Įsitraukusių 
darbuotojų dalis, % 

70 - 
Darbuotojų įsitraukimo 
apklausą planuojama 
atlikti 2020 m. III ketv. 

 
6. Bendrovės veiklos apžvalga 
 
6.1. Bendrovės veiklos ir paslaugos rinkos apibūdinimas 
 
Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ – vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti daugiau nei pusės amžiaus 
patirtį keleivinio vidaus vandens transporto sferoje. Bendrovė, kaip karinio upių laivyno padalinys, 
turėjęs vykdyti strateginę užduotį – garantuoti susisiekimą į Kuršių neriją, įkurta 1945 m. 
 
Išaugus keleivių ir transporto priemonių srautams 1986 m. buvo atidaryta Naujoji perkėla (Nemuno g. 
8, Klaipėdoje), kurioje pradėjo dirbti keturi keltai. 
 
Įmonės filialai 
 
Šiuo metu Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose, 
įsikūrusiose Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8. 
 
Ūkio šaka, kurioje veikia Bendrovė – 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 įprastai sudaro 90-95 % 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. 
 
Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų, patalpų, 
reklaminių plotų nuoma. 

 
 

Bendrovės vykdomos veiklos 
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Bendrovės klientai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ klientai yra įvairaus pobūdžio sričių fiziniai ir juridiniai asmenys, nes per 
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą keliami ne tik keleiviai ar lengvieji automobiliai, bet ir sunkioji technika. 
Didžiąją klientų dalį sudaro Neringos, Smiltynės gyventojai, ten registruotų juridinių asmenų, 
valstybinių įstaigų darbuotojai ir jų transporto priemonės. 
 
6.2. Bendrovės veiklos vykdymo, finansinių, nefinansinių rezultatų apžvalga 
 
Veiklos rodikliai 
 
2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu atlikta 12,1 tūkst. reisų arba 2,1 tūkst. reisų (15 %) mažiau nei 2019 
m. tuo pačiu laikotarpiu. 
 
Dėl COVID-19 pandemijos paskelbto Lietuvoje karantino per 2020 m. 6 mėn. perkelta 916 tūkst. 
keleivių ir dviratininkų, t.y. 2 % (21 tūkst.) mažiau nei 2019 m., transporto priemonių perkelta 288 
tūkst. vnt. arba 9 % (29 tūkst. vnt.) mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Mažėjimas fiksuojamas 
visose perkeliamo transporto kategorijose, išskyrus vidutinio dydžio krovininių automobilių perkėlimų 
segmente. 
Detalesnė informacija apie COVID-19 įtaką Bendrovės perkėlimų srautams pagal mėnesius pateikta 
aiškinamojo rašto 4 skyriuje. 

 

Transporto priemonės tipas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis 
proc. 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, 
krovininių automobilių iki 3,5 t 290530 293276 273934 -19342 -7% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-
gyvenamųjų namų  3984 4256 860 -3396 -80% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, 
jų priekabų iki 10 t 1428 1548 1592 44 3% 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių 
virš 12 t, jų priekabų virš 10 t 9062 12720 8888 -3832 -30% 

Motociklų, mopedų 4003 4676 2538 -2138 -46% 

Specialūs kelto reisai 244 262 195 -67 -26% 

Transporto priemonių iš viso: 309251 316738 288007 -28731 -9% 

Keleivių ir dviratininkų iš viso: 1042364 936885 915604 -21281 -2% 

 
Neatlygintini perkėlimai 
 
Vadovaujantis 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos 
finansavimo įstatymu Nr. VIII-2032, Bendrovė vykdo neatlygintiną perkėlimą įstaigoms, 
organizacijoms, registruotoms Neringoje bei Smiltynėje, inspekcijoms, Neringos bei Smiltynės 
gyventojams bei jų transporto priemonėms ir kt. numatytiems šiame įstatyme (9 str. 7 p.). Lėšas už 
neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą 
Bendrovei kompensuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 
 
2020 m. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 125 tūkst. transporto priemonių arba 3 % (4 tūkst. 
vnt.) mažiau nei 2019 m. 
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Transporto priemonės tipas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis 
proc. 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, 
krovininių automobilių iki 3,5 t 121096 123564 119466 -4098 -3% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-gyvenamųjų 
namų  788 596 240 -356 -60% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 12 t, jų 
priekabų iki 10 t  582 574 666 92 16% 

Autobusų virš 5 t, krovininių automobilių 
virš 12 t, jų priekabų virš 10 t 4540 4314 4618 304 7% 

Motociklų, mopedų  329 298 302 4 1% 

Specialūs kelto reisai 244 260 187 -73 -28% 

Transporto priemonių iš viso: 127579 129606 125479 -4127 -3% 

 
Finansiniai rodikliai 
 
Finansinis rodikliai, 
tūkst. Eur 

2018 m. 
birželio 30 d. 

2019 m. 
birželio 30 d. 

2019 m. 
birželio 30 d. 

Pokytis, 
+/- 

Pokytis, 
proc. 

Pajamos 2217 2292 2016 -276 -12 % 

Veiklos sąnaudos 514 606 551 -55 -9 % 

EBITDA1 512 628 487 -141 -22 % 

Grynasis pelnas (92) 64 (33) -97 - 

Ilgalaikis turtas 5559 5434 5881 +447 + 8% 

Trumpalaikis turtas 2575 4108 3821 -287 -7 % 

Iš viso turto 8134 9542 9702 +160 +2 % 

Nuosavas kapitalas 6458 6744 6825 +81 +1 % 

Įsipareigojimai 1676 2798 2877 +79 +3 % 

Pelningumo rodikliai      

EBITDA marža2      

Bendrojo pelno marža 30,0 % 43,2 % 40,4 % -2,8 p.p. - 

Veikos pelno marža (4,8 %) (2,3 %) (6,1 %) -3,8 p.p. - 

Grynojo pelno marža (4,3 %) 3,0 % (1,8 %) -4,8 p.p. - 

Pelnas (nuostoliai) akcijai (0,28) 0,19 (0,10) -0,29 - 

Santykiniai rodikliai      

Įsipareigojimai / Nuosavas 
kapitalas 0,26 0,41 0,42 - - 

Finansinės skolos / 
Nuosavas kapitalas 0,07 0,02 0,07 - - 

Finansinės skolos / Turtas 0,06 0,02 0,05 - - 

                                                           
1 EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos + turto nurašymo sąnaudos. 
2 EBITDA marža = EBITDA/Pardavimo pajamos. 
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Nuosavas kapitalas / 
Turtas 0,79 0,71 0,70 - - 

Bendrasis likvidumo 
koeficientas3 3,5 4,6 6,7 - - 

Turto apyvartumas4 0,27 0,24 0,21 - - 

 
Veiklos pajamos 
 
Per 2020 m. šešis mėn. Bendrovė uždirbo 2016 tūkst. Eur, gauta 276 tūkst. Eur (12 %) mažiau nei 
2019 m. Pajamų mažėjimą lėmė dėl sumažėjusių perkėlimo srautų sumažėjusios Bendrovės pajamos iš 
perkėlimo veiklos. Iš šios veiklos gauta 285 tūkst. Eur (13 %) mažiau nei 2019 m. tuo pačių 
laikotarpiu. 
 
Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už neatlygintiną perkėlimą 
kompensavimui, panaudota 803 tūkst. Eur (2019 m. – 832 tūkst. Eur). 
 
Iš kitos veiklos uždirbta 179 tūkst. Eur, t.y. panašus lygis kaip ir 2019 m. (171 tūkst. Eur). 
 

 
 

 
Veiklos sąnaudos 
 
Per 2020 m. šešis mėnesius Bendrovė patyrė 2049 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 180 tūkst. Eur (8 %) 
mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. 
 
Detali sąnaudų struktūra pagal išlaidų straipsnius pateikta žemiau lentelėje. 

                                                           
3 Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai. 
4 Turto apyvartumas = Pajamos/Turtas. 
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Sąnaudų straipsniai 
2019 m. 
faktas 

2020 m. 
faktas 

Pokytis, 
+/- 

Pokytis 
proc. 

Personalo išlaikymo 998 993 -5 -1% 

Biuro išlaikymo 5 5 0 0% 

Tarnybinio transporto išlaikymo 18 11 -7 -39% 

Ryšių paslaugos 20 18 -2 -10% 

Elektros energijos ir komunalinės sąnaudos 42 48 6 14% 

Reklamos ir reprezentacinės sąnaudos 10 14 +4 +40% 

Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos 27 66 +39 +144% 

Keltų išlaikymo ir su krantinėmis susijusios 
sąnaudos 251 192 -59 -24% 

Apsaugos sąnaudos 14 12 -2 -14% 

Draudimo sąnaudos 54 53 -1 -2% 

Mokesčių sąnaudos 30 27 -3 -10% 

Finansinės sąnaudos 7 5 -2 -29% 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 564 521 -43 -8% 

Kitos įvairios sąnaudos 189 84 -105 -56% 

Iš viso: 2229 2049 -180 -8% 
 
Veiklos rezultatas 
 
Per 2020 m. šešis mėn. Bendrovė patyrė 33 tūkst. Eur nuostolių, kai 2019 m. per atitinkamą laikotarpį 
uždirbo 64 tūkst. Eur pelno. 2020 m. šešių mėn. grynojo pelno marža siekė -2 %, bendrojo pelno 
marža –  40 % (2019 m. 6 mėn. atitinkamai: 3 % ir 43 %). Pelnas (nuostoliai) tenkantis vienai akcijai 
sudarė -0,10 Eur/akcijai (2019 m. 6 mėn. – 0,19 Eur/akcijai). 
Bendrovės grynojo pelno pokyčiai didžiąja dalimi atsispindi dėl Bendrovės pajamų pasikeitimų 
paminėtų aukščiau. 
2020 m. ataskaitinio laikotarpio EBITDA siekė 487 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. 6 mėn. (628 tūkst. 
Eur), sumažėjo 33 % (142 tūkst. Eur). EBITDA marža sudarė 27 %, 2019 m. 6 mėn. – 30 %.  
 
Investicijos į ilgalaikį turtą 
 

Per 2020 m. Bendrovė investavo į ilgalaikį turtą ir nebaigtą statybą 1965 tūkst. Eur (2019 m. 
ataskaitiniu laikotarpiu – 72 tūkst. Eur). Investicijos pagal turto grupes pateiktos lentelėje: 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
2019 m. 
faktas 

2020 m. 
faktas 

1. Nematerialusis turtas 3 83 

2. Pastatai, statiniai, el. tinklai 0 11 

3. Transporto priemonės 0 547 

4. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 15 203 

Investicijų iš viso: 18 844 

Investicijos į nebaigtą statybą: 54 1121 

Iš viso: 72 1965 
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Didžiausią investicijų dalį sudarė investicijos į: praėjimo kontrolės įrengimą (programa, turniketai, kt. 
įranga), vaizdo stebėjimo sistemos Bendrovės keltuose ir teritorijoje įrengimą, kapitalinius keltų 
variklių remontus, vieno kelto variklių pakeitimą ir investicija į naujai statomą krovininį-keleivinį keltą. 
 
Kiti veiksniai, turintys poveikį Bendrovės finansiniams rodikliams 
 
Bendrovės veiklos aplinka buvo aptarta 2019 m. metiniame pranešime. Per 2020 m. sausio–birželio 
mėn. Bendrovės veiklos aplinkoje įvyko pokyčiai, kurie padarė reikšmingą įtaką Bendrovės 
rezultatams. Ataskaitinio laikotarpio metu Lietuvoje prasidėjęs karantinas, siekiant sustabdyti COVID-
19 viruso plitimą, turėjo reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai ir rezultatams. 
 
Karantino metu Bendrovės vadovybė nuolat stebėjo ir analizavo situaciją ir naujausią informaciją, 
išorės veiksnių pokyčius ir jų įtaką Bendrovei, bei pagal poreikį priėmė papildomus sprendimus bei 
koregavo veiksmų planus. 
 
Siekdama apsaugoti darbuotojus nuo COVID-19 viruso bei užtikrinti vykdomos veiklos tęstinumą, 
Bendrovė ėmėsi papildomų prevencinių priemonių įgyvendinimo. Bendrovės darbuotojai, kurie gali 
atlikti savo funkcijas nuotoliniu būdu, dirbo iš namų. Kitiems darbuotojams suteiktos papildomos 
asmeninės apsaugos ir asmens higienos priemonės, parengti ir įgyvendinti darbuotojų pamainumo 
užtikrinimo veiksmai, siekiant pirmiausia užtikrinti perkėlimo veiklos stabilumą ir tęstinumą. 
 
COVID-19 pandemija dar tęsiasi, tačiau iki šio pranešimo išleidimo dienos Bendrovės vadovybė 
įvertino pagrindinių COVID-19 veiksnių galimą įtaką Bendrovės rezultatams ir nenustatė grėsmių 
Bendrovės verslo tęstinumui. 
 
2020 m. balandžio-birželio mėn. perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius per mėnesį mažėjo 
nuo 44 % (balandį) iki 10 % (birželį) keleivių perkėlime ir nuo 35 % (balandį) iki 10 % (birželį) 
transporto priemonių perkėlime. Tai lėmė perkėlimo pajamų sumažėjimą nuo 14 iki 40 %.  
 
Per 2020 m. sausio–birželio mėn. neįvyko reikšmingesnių Bendrovės rizikų, kurios išsamiai aprašytos 
2019 m. metiniame pranešime, pasireiškimo atvejų. 
 
7. Su  personalo klausimais susijusi informacija 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2020 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 91 darbuotojas 
(2019.06.30 – 87). 2020 m. šešių mėnesių Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 970 tūkst. Eur 
(2019 m. – 949 tūkst. Eur). 
 
Informacija apie išmokas vadovybei yra atskleista aiškinamojo rašto 30 skyriuje. 
 
2019-2020 m. šešių mėnesių darbo užmokesčio informacija: 
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Darbo užmokestis pagal 
darbuotojų grupes 

2019.06.30 2020.06.30 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis 
mėnesinis darbo 
užmokestis 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis 
mėnesinis darbo 
užmokestis 

Generalinis direktorius 
Aukščiausio lygio vadovai* 

Vidurinio lygmens vadovai 

Specialistai 
Keltų įgulos nariai** 

Kasininkės ir transporto 
kontrolieriai 

1 
5 
14 
27 
25 
15 

4457 
3822 
2167 
1500 
1113 
994 

1 
4 
16 
28 
24 
18 

5226 
4714 
2226 
1685 
1208 
1157 

*Aukščiausio lygio vadovai – padalinių direktoriai. 
**Keltų įgulos nariai – motoristai-denio upeiviai, denio upeiviai. 

 
Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ pastovų ir kintamą darbo užmokestį: 
 

Darbo užmokestis pagal 
darbuotojų grupes 

2020.06.30 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis 

Išmokėta vidutinė mėnesinė 
kintama atlygio dalis* 

Generalinis direktorius 
Aukščiausio lygio vadovai 

Vidurinio lygmens vadovai 

Specialistai 
Keltų įgulos nariai 
Kasininkės ir transporto 
kontrolieriai 

1 
4 
16 
28 
24 
18 

4358 
3971 
2226 
1633 
1208 
1145 

868 
743 
- 
52 
- 
12 

Pastaba. 2020 m. vadovo darbo sutartyje nustatytas 4358 Eur atlyginimas. 
 * Išmokėta kintama atlygio dalis už 2019 m. 

 
8. Informacija apie atlygį valdybos nariams 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdybos nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai. Su jais yra sudarytos 
civilinės sutartys, kuriose detalizuojamos jo/jos atsakomybės, pareigos, teisės bei funkcijos. 
 
Pagal LR susisiekimo ministro patvirtintas Atlygio gaires, valdybos nariams AB „Smiltynės perkėla“ gali 
būti mokamas ne daugiau nei 8400 Eur, pirmininkams – ne daugiau nei 12600 EUR metinis atlygis už 
faktiškai suteiktas valdybos nario paslaugas. Kintama atlygio dalis valdybos nariams nėra mokama. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdybos narių atlygis yra susietas su laiku, skirtu sutartyje numatytų funkcijų 
atlikimui ir negali viršyti aukščiau nurodytos maksimalaus atlygio ribos. 
 
LR susisiekimo ministerijos deleguotam AB „Smiltynės perkėla“ valdybos nariui atlygis pagal civilinę 
valdybos nario sutartį nėra mokamas. 
 
Su valdybos nariais sudarytos sutartys nesuteikia jokių teisių į kitokias atlygio formas ar papildomas 
naudas. 
 
Sutartyse nėra numatytos jokios išeitinės išmokos ir įspėjimo terminai. 
 
Informacija apie valdybos narių darbą ir išmokas: 






