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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 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 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. 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 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.  
 
2019 m. gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 91 (2018 m. – 85). 
 
Bendrovės vadovybė patvirtino finansines ataskaitas 2020 m. sausio 31 d. Bendrovės savininkai turi 
įstatyminę teisę patvirtinti finansines ataskaitas arba jų nepatvirtinti ir reikalauti vadovybės paruošti 
naujas finansines ataskaitas. 
 
2. APSKAITOS PRINCIPAI 
 
Toliau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis buvo parengtos šios finansinės 
ataskaitos. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems ataskaitose pateiktiems 
laikotarpiams, jei nenurodyta kitaip. 
 
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip. 
 
Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, nebent apskaitos politikoje numatyta 
kitaip. 
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
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2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
 
Atitikimo patvirtinimas 
 
Šios finansinės ataskaitos yra pirmosios Bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje 
(toliau – ES). 
 
2018 m. AB „Smiltynės perkėla“ vadovybė priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės apskaitos politiką, 
kad atitiktų TFAS. Perėjimas nuo Lietuvos Respublikoje galiojančių Verslo apskaitos standartų (toliau – 
VAS) prie TFAS buvo apskaitytas remiantis 1-uoju TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės 
standartų taikymas pirmą kartą“ nustatant 2018 m. sausio 1 d. kaip TFAS taikymo pradžios datą. 
Vadovybės prielaidos ir įvertinimai, atspindėti perėjimo prie TFAS datos finansinės būklės ataskaitoje 
yra tokie patys, kaip ir įvertinimai, taikyti anksčiau rengiant finansines ataskaitas pagal VAS. 
 
TFAS buvo pritaikyti retrospektyviai, išskyrus specialią 1-ajame TFAS „Tarptautinių finansinės 
atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą" numatytą išimtį dėl ilgalaikio materialiojo turto: 
Bendrovė perėjimo prie TFAS metu pasirinko naudoti menamą savikainą ilgalaikio materialiojo turto 
vertei (savikainai) nustatyti perėjimo prie TFAS datą. 
 
2.2. Apskaitos principų pasikeitimas 
 
Naujų standartų ir jų pakeitimų bei naujų interpretacijų taikymo įtaka finansinėms 
ataskaitoms 
 
Nauji TFAS ir (ar) jų pataisos, kurios buvo pritaikytos nuo 2019 m. sausio 1 d.: 
 
 16 TFAS „Nuoma“ 
16-asis TFAS „Nuoma“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba 
vėliau). Naujajame standarte numatyti nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos 
atskleidimo principai. Pagal visas nuomos rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą nuomos 
pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą laikotarpį, taip pat gauna finansavimą. 
Standarte pateikiamas vienintelis nuomininko apskaitos modelis visoms nuomos sutartims su tam 
tikromis išimtimis. Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 
mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė 
yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už nuomos įsipareigojimus 
bendrųjų pajamų ataskaitoje. Į 16-ąjį TFAS iš esmės perkeliami 17-jame TAS apibrėžti nuomotojo 
apskaitos reikalavimai. Dėl šios priežasties nuomotojas toliau turi skirstyti nuomą į veiklos nuomą arba 
finansinę nuomą ir apskaitoje skirtingai registruoti šias dvi nuomos rūšis. Pagal nuomos sutartį 
perduodamo turto vertė ir susiję nuomos įsipareigojimai turi būti apskaityti Bendrovės Finansinės 
būklės ataskaitoje. Vadovybė atliko standarto taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad standartas 
neturi reikšmingo poveikio Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
 9 TFAS: „Išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensacija“ (pataisos) 
Pataisomis leidžiama finansinį turtą su išankstinio mokėjimo galimybe, kai susitarimo šaliai leidžiama 
reikalauti ar reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar gautų pagrįstą kompensaciją už pirma laiko 
nutrauktą sutartį (tokiu būdu, žvelgiant iš turto turėtojo pozicijos, gali būti ir „neigiama 
kompensacija“), vertinti amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas. 
Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad pataisos neturi reikšmingo poveikio 
finansinėms ataskaitoms. 
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 28 TAS: „Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones“ (pataisos) 
Pataisos apibrėžia, ar atliekant ilgalaikių interesų asocijuotose ir bendrose įmonėse vertinimą, 
konkrečiai su vertės sumažėjimu susijusius reikalavimus, kurie, iš esmės, sudaro „grynųjų investicijų“ 
dalį asocijuotose ar bendrose įmonėse, turėtų būti vadovaujamasi 9 TFAS, 28 TAS ar abiem kartu. 
Pataisos paaiškina, kad, prieš taikydamas 28 TAS, subjektas taiko 9 TFAS tokiems ilgalaikiams 
interesams, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. Taikydamas 9 TFAS subjektas neatsižvelgia į 
ilgalaikių interesų balansinės vertės pasikeitimus, atsirandančius dėl 28 TAS taikymo. Vadovybė atliko 
pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios pataisos neaktualios. 
 
 TFAKK 23-ASIS IŠAIŠKINIMAS: Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio apskaitos 
Išaiškinimas skirtas pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neapibrėžtumams, 
veikiantiems 12 TAS taikymą. Jame paaiškinama, kaip atsižvelgti į mokestinio traktavimo 
neapibrėžtumus atskirai arba kartu, mokesčių institucijų vykdomus patikrinimus, pateikiamas tinkamas 
modelis, kaip atspindėti neapibrėžtumus ir apskaityti faktų bei aplinkybių pasikeitimą. Bendrovės 
vadovybės vertinimu išaiškinimo taikymas pirmąjį kartą reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms 
ataskaitoms neturėjo. 
 
 19 TAS: „Plano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas“ (pataisos) 
Pataisos numato, kad įmonės privalo naudoti atnaujintas aktuarines prielaidas siekiant įvertinti 
einamųjų paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas, susijusias su po plano pakeitimo, sumažinimo ar 
įvykdymo likusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pataisos taip pat paaiškina, kaip plano pakeitimo, sumažinimo 
ar įvykdymo apskaita veikia reikalavimus, taikomus turto viršutinei ribai. Bendrovės vadovybės 
vertinimu pataisos taikymas pirmąjį kartą reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms 
neturėjo. 
 
TASV išleido 2015-2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų 
rinkinį. Vadovybė atliko patobulinimų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad patobulinimai neturi 
reikšmingo poveikio finansinėms ataskaitoms. 
− 3 TFAS „Verslo jungimai“ ir 11 TFAS „Jungtinė veikla“: 3 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai 
subjektas įgyja verslo, kuris buvo jungtinė veikla, kontrolę, jis turi naujai atlikti anksčiau įgytame 
versle turėtų interesų vertinimą. 11 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris buvo 
jungtinė veikla, jungtinę kontrolę, subjektui nereikia iš naujo vertinti anksčiau šiame versle turėtų 
interesų. Dėl to patobulinimas suderinamas su apskaita, taikoma sandoriams, kuriais asocijuota įmonė 
tampa pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančia įmone ir atvirkščiai. 
− 12 TAS „Pelno mokesčiai“: Pataisomis išaiškinama, kad mokėjimų už finansinius instrumentus, 
klasifikuojamų kaip nuosavybės instrumentai, pelno mokesčio sumos turėtų būti pripažintos pagal tai, 
kur buvo pripažinti paskirstytino pelno davę sandoriai ar įvykiai. 
− 23 TAS „Skolinimosi išlaidos“: Pataisomis išaiškinamas standarto 14 punktas, t. y., kai ilgo 
parengimo turtas parengiamas jo numatytam naudojimui ar pardavimui ir tam momentui yra likusių 
negrąžintų tikslinių paskolų, susijusių su ilgo parengimo turtu, tokios paskolos turi būti įtrauktos į 
subjekto bendrųjų paskolų fondą. 
 
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai 
 
 1 TAS: „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8 TAS: „Apskaitos politika, apskaitinių 

įvertinimų keitimas ir klaidos: „reikšmingumo“ apibrėžimų“ (pataisos) 
Pataisos įsigalioja nuo ar po 2020 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, ankstesnis 
taikymas yra leidžiamas. Pataisos patikslina reikšmingumo apibrėžimą ir kaip jis turėtų būti taikomas. 
Naujas apibrėžimas teigia, kad „Informacija yra reikšminga, jei dėl jos praleidimo, klaidingo ar 
neaiškaus pateikimo galima būtų pagrįstai tikėtis paveikti sprendimus, kuriuos tiesioginiai bendro 
naudojimo finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kurios 
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pateikia konkrečios įmonės finansinę informaciją“. Be to, buvo patobulinti apibrėžimą papildantys 
paaiškinimai. Pataisos taip pat užtikrina, kad reikšmingumo apibrėžimas yra vienodas visuose TFAS 
standartuose. Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos ši pataisa turės jos finansinėms ataskaitoms. 
 
 3 TFAS: Verslo jungimai (pataisos) 
TASV pateikė „Verslo“ apibrėžimo pataisas (3 TFAS Pataisos), siekiant išspręsti sunkumus, kylančius, 
kuomet įmonės turi nustatyti, ar buvo įsigytas verslas, ar turto vienetų grupė. Pataisos galioja pirmą 
ataskaitinį laikotarpį, prasidėsiantį 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau, įvykusiems verslo jungimams bei tuo 
laikotarpiu ar vėliau įvykusiems turto įsigijimams, ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Vadovybė atliko 
pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios pataisos neaktualios. 
 
 10 TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas 

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

Pataisos apibrėžia pripažintą neatitikimą tarp 10 TFAS ir 28 TFAS reikalavimų, susijusių su turto 
pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros įmonės. Pagrindinė pataisų 
pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos pajamos ir nuostoliai, kai sandoris apima verslą, kuris atitinka 
verslo apibrėžimą (nepriklausomai, ar jis vykdomas dukterinėje įmonėje, ar ne), ir pripažįstama dalis 
pajamų ar nuostolių, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžimo, netgi jei jis yra 
dukterinėje įmonėje. 2015 m. gruodžio mėnesį TASV atidėjo šios pataisos įsigaliojimą neapibrėžtam 
laikotarpiui, kol bus gauti apskaitos nuosavybės metodo mokslo tyrimų rezultatai. ES kol kas šių 
pataisų nepatvirtino. Vadovybė atliko pataisų taikymo poveikio vertinimą ir mano, kad Bendrovei šios 
pataisos neaktualios. 
 
 Konceptualios sistemos taikymas Tarptautiniams finansinės atskaitomybės 

standartams (TFAS) 
Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) 2018 m. kovo 29 d. atliko konceptualios finansinės 
atskaitomybės sistemos peržiūrą. Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus sąvokų rinkinys, 
taikytinas rengiant finansines ataskaitas bei leidžiant standartus ir pateikiantis gaires rengėjams 
ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas ir padedantis kitiems suprasti bei interpretuoti 
standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų 
konceptualią sistemą pakeitimai“, kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti 
nuorodas į peržiūrėtą konceptualią sistemą. Jos tikslas – palengvinti perėjimą prie peržiūrėtos 
konceptualios sistemos įmonėms, kurios rengia apskaitos politiką, naudodamosi konceptualia sistema, 
kai konkrečiam sandoriui netaikomas joks TFAS. Rengėjams, kurie ruošia apskaitos politiką remiantis 
konceptualia sistema, ji yra taikytina metiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2020 m. sausio 1 d. 
arba vėliau. 
 
Bendrovės vadovybė nemano, kad kiti nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė 
privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės 
reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
Bendrovė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus standartus ir išaiškinimus jų įsigaliojimo datą, jei 
jie bus priimti taikyti Europos Sąjungoje. 
 
2.3. Investicinis turtas 
 
Investicinį turtą sudaro pastatai ir statiniai, kurie laikomi uždirbti nuomos pajamas arba tikintis vertės 
padidėjimo. Investicinis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitomas įsigijimo savikaina. Po pirminio 
pripažinimo – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius, jei 
tokių yra. 
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Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tik tada, kai pasikeičia turto paskirtis. Tam tikras 
nekilnojamasis turtas gali būti naudojamas Bendrovės, o nenaudojama dalis gali būti skiriama nuomos 
pajamoms uždirbti arba tikintis turto vertės padidėjimo. Jeigu Bendrovės naudojama turto dalis gali 
būti atskirai parduota, turto dalys apskaitomos atskirai. Bendrovės naudojama turto dalis apskaitoma 
vadovaujantis 16-ojo TAS, o skirta turto nuomos pajamoms uždirbti – 40–ojo TAS reikalavimais. 
 
2.4. Ilgalaikio turto apskaita 
 
Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jeigu iš jo tikimasi gauti ekonominės naudos ateities 
laikotarpiais, jo savikainą galima patikimai nustatyti ir jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri 
metai. 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Atskirai įsigyjamas nematerialusis turtas pradinio pripažinimo metu apskaitomas įsigijimo savikaina. 
Vėliau nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir 
sukauptą vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali būti apibrėžtas arba 
ne. 2019.12.31 ir 2018.12.31 Bendrovė neturėjo nematerialiojo turto su neapibrėžtu naudingo 
tarnavimo laiku. Nematerialusis turtas su apibrėžtu naudingo tarnavimo laiku yra amortizuojamas 3 m. 
laikotarpiu ir įvertinamas jo vertės sumažėjimas, kai tik atsiranda požymių, kad jis gali būti nuvertėjęs. 
Ilgalaikio nematerialiojo turto su riboto naudingo tarnavimo laikotarpiu amortizacijos normatyvai ir 
metodai yra peržiūrimi kiekvienų finansinių metų pabaigoje. 
 
Išlaidos susijusios su programinės įrangos palaikymu yra apskaitomos sąnaudose jų atsiradimo metu. 
 
Atskiros turto grupės ir amortizacijos normatyvai numatyti Bendrovėje: 
 programinė įranga 3 metai; 
 kitas nematerialus turtas 4 metai. 
 

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.  
 
Vadovaujantis 1-uoju TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą", 
materialusis turtas, įsigytas iki 2018 m. sausio 1 d., buvo įvertintas tikrąja verte, kuri yra pasirinkta 
kaip menama savikaina. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas 
įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Likvidacinė 
vertė – 1,00 Eur. 
 
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo 
mokesčius, kapitalizuotos skolinimosi išlaidos ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto 
parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir 
eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to 
laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelne (nuostoliuose). 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. 
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Kai ilgalaikio materialiojo turto dalys turi skirtingus naudingo tarnavimo laikotarpius, jie yra apskaitomi 
kaip atskiri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vienetai (pagrindiniai komponentai). 
 
Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir nusidėvėjimo metodai yra reguliariai 
peržiūrimi užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminai ir kiti įvertinimai atitinka numatomą ilgalaikio 
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Atsiradus išoriniams ir (ar vidiniams) vertės 
sumažėjimo požymiams finansinių ataskaitų sudarymo datai, Bendrovė atlieka detalų vertės 
sumažėjimo testą su tikslu įsitikinti, ar ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitytas ne aukštesne nei jo 
atsiperkamoji vertė. Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir 
įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas 
neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta, ir turtas neparuoštas naudoti. 
 
Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs 
nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostoliai, 
apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pajamų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, 
apskaitomi pelne (nuostoliuose). 
 
Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei yra tikėtina, 
kad Bendrovė gaus ateityje ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai įvertinti. 
Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos kitos remonto ir priežiūros išlaidos yra 
pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. 
 
Didelės vertės atsarginės dalys, kurias tikimasi naudoti ilgiau nei vienerius metus, yra apskaitomos 
ilgalaikiame materialiajame turte. Atsarginės detalės yra apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas per įvertintus 
konkretaus ilgalaikio materialiojo turto, su kuriuo atsarginės dalys yra susijusios, naudingo tarnavimo 
laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą metodą. Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. peržiūrėjo kai kurių ilgalaikio turto grupių 
nusidėvėjimo laikotarpius. Tai yra apskaitinio įvertinimo pasikeitimas, kuris bus apskaitytas 
perspektyviai. 
 
Turto vertės sumažėjimas 
 

Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Bendrovė peržiūri likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar 
yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Bendrovė įvertina šio 
turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai 
neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Bendrovė apskaičiuoja pajamas generuojančios 
turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir 
nuoseklus paskirstymo pagrindas, Bendrovės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas 
generuojančio turto vienetams arba Bendrovės 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 
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generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelnu ar 
nuostoliais, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, nuostoliai dėl vertės sumažėjimo 
yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 
 

Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas 
generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, 
bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) 
vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės 
sumažėjimo atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, nebent šis turtas anksčiau buvo 
perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo 
padidėjimas. 
 
2.5. Finansinis turtas 
 
Bendrovė finansinį turtą skirsto į žemiau nurodytas 3 kategorijas: 
 finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina; 
 finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą 

pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis; 
 finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą 

pripažįstant pelnu ar nuostoliais. 
 
Turto klasifikavimas priklauso nuo finansiniam turtui valdyti skirto ūkio subjekto verslo modelio ir 
sutartyje numatytų finansinio turto pinigų srautų charakteristikų. 
 
Bendrovė pripažįsta finansinį turtą finansinės būklės ataskaitoje tik kai tampa finansinės priemonės 
sutarties nuostatų šalimi. Finansinio turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas arba jo 
pripažinimas nutraukiamas, taikant apskaitą pagal prekybos datą. 
 
Pirminio pripažinimo metu Bendrovė finansinį turtą vertina tikrąja verte, išskyrus gautinas prekybos 
sumas. Tikroji vertė nustatoma pagal už finansinį turtą sumokėtą ar mokėtiną pinigų sumą ar kito 
perduoto turto vertę. Sandorio išlaidas apima visus mokesčius ir komisinius, kurių Bendrovė nebūtų 
mokėjusi, jei nebūtų sudariusi finansinės priemonės sutarties.  
 
Finansinis turtas, vertinamas amortizuota verte 
 
Bendrovės išduotos paskolos ir gautinos sumos apskaitomos atsižvelgiant į verslo modelį, kurio tikslas 
– laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus pinigų srautus, kuriuos gali sudaryti pinigų 
srautai susiję su pagrindinės skolos dengimu bei palūkanų įplaukos. 
 
Klasifikavimas priklauso nuo finansinio turto pobūdžio ir paskirties ir nustatoma pirminio pripažinimo 
metu.  
 
Bendrovės finansinį turtą sudaro terminuoti indėliai, pinigai ir pinigų ekvivalentai, pirkėjų skolos, 
suteiktos trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos sumos. 
 
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar kitaip 
nustatomi mokėjimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos pripažįstamos trumpalaikiu turtu, 
išskyrus tas paskolas ir gautinas sumas, kurių grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių po 
finansinės padėties ataskaitos parengimo dienos, tokiu atveju paskolos ir gautinos sumos 
pripažįstamos ilgalaikiu turtu. 
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Paskolos ir gautinos sumos pradžioje apskaitomos įsigijimo savikaina (gautino atlygio tikrąja verte), o 
vėliau – amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostolis 
pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks turtas yra nurašomas, 
sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas. 
 
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius) 
 
Bendrovė apskaito finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės 
pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais, taikant verslo modelį, kurio tikslas pasiekiamas renkant 
sutartyje numatytus pinigų srautus ir parduodant finansinį turtą. 
 
Bendrovė neturi finansinio turto, laikomo prekybai, kuris įsigyjamas siekiant artimiausiu laiku jį 
parduoti. 
 
Faktinių palūkanų metodas 
 
Faktinių palūkanų metodas taikomas apskaičiuojant finansinio turto amortizuotą savikainą, taip pat 
atitinkamu laikotarpiu bendrųjų pajamų ataskaitoje paskirstant palūkanų pajamas. 
Faktinių palūkanų norma – norma, kurią taikant apskaičiuotos būsimos pinigų įplaukos tikėtinu 
finansinio turto galiojimo laikotarpiu tiksliai diskontuojamos iki finansinio turto bendrosios balansinės 
vertės, kuri rodo finansinio turto amortizuotą savikainą prieš koregavimą dėl bet kokių atidėjinių 
nuostoliams. Skaičiuojant faktinių palūkanų normą, Bendrovė vertina tikėtinus pinigų srautus 
atsižvelgiant į visas finansinės priemonės sutarties sąlygas (pvz., išankstinį mokėjimą, pratęsimą, 
pasirinkimo pirkti ir panašius pasirinkimo sandorius), bet neatsižvelgdamas į tikėtinus kredito 
nuostolius. Skaičiuojant įtraukiami visi atlygiai ir kitos sumos, kuriuos sutarties šalys sumokėjo arba 
gavo viena iš kitos ir kurie yra neatskiriama faktinių palūkanų normos dalis, sandorių sąnaudos, taip 
pat visos kitos premijos arba nuolaidos. Skaičiuojant faktinių palūkanų norma daroma prielaida, kad 
pinigų srautus ir tikėtiną panašių finansinių priemonių grupės galiojimo laikotarpį galima patikimai 
įvertinti. Kai pinigų srautų arba finansinės priemonės (arba finansinių priemonių grupės) tikėtino 
galiojimo laikotarpio patikimai įvertinti neįmanoma, Bendrovė naudoja sutartyje numatytus pinigų 
srautus per visą sutartyje numatytą finansinės priemonės (arba finansinių priemonių grupės) galiojimo 
laikotarpį. 
 
Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės finansinis turtas 
 
Finansinio turto vertė yra sumažėjusi dėl kredito rizikos įvykus vienam arba daugiau įvykių, kurie 
neigiamai paveikia apskaičiuojamus būsimus to finansinio turto pinigų srautus. Finansinio turto vertės 
sumažėjimo dėl kredito rizikos įrodymai yra stebėjimais grindžiami duomenys apie šiuos įvykius: 
 dideli skolininko finansiniai sunkumai; 
 sutarties pažeidimai, pavyzdžiui, laiku neapmokėta skola arba eilinė įmoka virš 90 dienų; 
 skolininkui suteikta nuolaida, kurios skolintojas kitu atveju nebūtų suteikęs dėl ekonominių ar 

sutartyje nurodytų priežasčių, siejamų su skolininko finansiniais sunkumais; 
 išauga tikimybė, kad skolininkas bankrutuos arba bus atliktas kitoks finansinis reorganizavimas; 
 dėl finansinių sunkumų išnyksta finansinio turto aktyvioji rinka; 
 finansinio turto pirkimas arba suteikimas su didele nuolaida, iš ko matyti patirti kredito nuostoliai. 
Finansinio turto vertės sumažėjimą dėl kredito rizikos gali kartu lemti keli įvykiai, kurie gali įvykti vienu 
metu arba vienas po kito per finansinio turto sutarties galiojimo laikotarpį. 
 
Gautinų paskolų ir prekybos gautinų sumų viso galiojimo tikėtinų kredito nuostolių suma apskaitoma 
per pelną (nuostolius) naudojant kontrarinę abejotinų gautinų sumų sąskaitą. 
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Bendrovė nurašo gautinas paskolas ir prekybos gautinas sumas, kai netenka teisės į sutartyje 
numatytus finansinio turto pinigų srautus. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 
 
Bendrovė nutraukia finansinio turto pripažinimą, kai: 
 baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
 Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai 

pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką; 
arba 
 Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą 

su finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su 
finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę: 
 jei Bendrovė neišlaikė kontrolės, ji nutraukia finansinio turto pripažinimą, o visas perduodant 

sukurtas arba išlaikytas teises ir prievoles pripažįstamos atskirai turtu arba įsipareigojimais; 
 jei Bendrovė išlaikė kontrolę, ji toliau pripažįsta finansinį turtą tiek, kiek toliau kontroliuoja 

finansinį turtą. 
 
Vertinant ar Bendrovė išlaikė perduoto turto kontrolę, atsižvelgiama į gavėjo gebėjimą parduoti šį 
turtą. Jei gavėjas praktiškai geba parduoti visą turtą nesusijusiai trečiajai šaliai ir atlikti tai 
vienašališkai, netaikydamas perdavimui papildomų apribojimų, laikoma, kad Bendrovė kontrolės 
neišlaikė. Visais kitais atvejais Bendrovė kontrolę išlaikė. 
 
2.6. Atsargos 
 
Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. Bendrovėje atsargoms priskiriama degalai, tepalai, atsarginės dalys, darbo rūbai ir kitos įvairios 
medžiagos. 
 
Atsargos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėlesniais laikotarpiais 
atsargos yra apskaitomos grynąja galimo realizavimo verte arba įsigijimo savikaina – priklausomai nuo 
to, kuri yra mažesnė. Atsargų savikaina apima įsigijimo kainą ir susijusius mokesčius bei tas pridėtines 
išlaidas, kurios susidarė gabenant atsargas į dabartinę jų buvimo vietą ir suteikiant joms dabartinę 
būklę. Savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą. Grynoji galimo realizavimo vertė – įvertinta 
pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas 
pardavimo išlaidas. 
 
2.7. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 
 
Ilgalaikis turtas klasifikuojamas kaip skirtas pardavimui tuomet, jeigu jo apskaitinė vertė bus atgauta jį 
pardavus ir kai turto pardavimas yra labai tikėtinas. Sąlyga yra tenkinama tada, kai labai tikėtina, kad 
turto pardavimo sandoris įvyks, o turtas yra tokios būklės, jog jį galima nedelsiant parduoti. Vadovybė 
turi būti linkusi parduoti, o pardavimas turi įvykti per metus nuo perklasifikavimo datos. Pardavimui 
skirtas turtas yra apskaitomas žemesniąja iš apskaitinės vertės arba tikrosios vertės, atėmus 
numatomas pardavimo išlaidas. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, klasifikuojamas kaip 
laikomas pardavimui, nėra nudėvimas (amortizuojamas). 
 
2.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai kasoje ir pinigai bankų sąskaitose, indėliai iki 
pareikalavimo ir kitos trumpalaikės likvidžios investicijos (pradinis terminas iki 3 mėnesių), kurios gali 
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būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo 
rizika, bei bankų overdraftai. Bankų overdraftai finansinės padėties ataskaitoje yra apskaitomi kaip 
trumpalaikės paskolos. 
 
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose 
sąskaitose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos, kurių pradinis terminas iki 3 mėnesių bei 
bankų overdraftai. 
 
2.9. Finansiniai įsipareigojimai bei Bendrovės išleisti nuosavybės instrumentai 
 
Instrumentų priskyrimas skolos ar nuosavybės instrumentams 
 
Skolos ir nuosavybės instrumentai yra priskiriami arba finansiniams įsipareigojimams, arba 
nuosavybei, priklausomai nuo sutarties turinio. 
 
Nuosavybės instrumentai 
 
Nuosavybės instrumentas yra bet kokia sutartis, kuri patvirtina Bendrovės turto, atėmus visus jos 
įsipareigojimus, nuosavybės dalį. Nuosavybės instrumentai yra apskaitomi gautų įplaukų verte, atėmus 
tiesiogines išleidimo išlaidas. 
 
Finansiniai įsipareigojimai, paskolos 
 
Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant paskolas, pradinio pripažinimo metu yra apskaitomi tikrąja verte, 
atėmus sandorio sudarymo išlaidas. 
 
Vėlesniais laikotarpiais finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina, apskaičiuota 
naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Palūkanų sąnaudos yra pripažįstamos, naudojant 
efektyvios palūkanų normos metodą, kaip tai yra aprašyta šio aiškinamojo rašto 2.5. punkte. 
Skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į 
laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitą, išskyrus kapitalizuojamas skolinimosi išlaidas. 
 
Skolinimosi išlaidos, susijusios su nekilnojamo turto, įrangos ir įrenginių įsigijimu, yra pripažįstamos 
kaip dalis įsigijimo išlaidų ir pridedamos prie to turto įsigijimo vertės. Visos kitos skolinimosi išlaidos 
yra apskaitomos laikotarpyje, kada jos yra patiriamos. Skolinimosi išlaidas sudaro palūkanos ir kitos su 
įsiskolinimais susijusios sąnaudos. 
 
Skolinimosi išlaidas, kurios sudaro ilgo parengimo turto savikainos dalį, įmonė turi pradėti kapitalizuoti 
nuo kapitalizavimo pradžios. Kapitalizavimo pradžia yra laikoma diena, kai įmonė pirmą kartą įvykdo 
visas šias sąlygas: patiria išlaidas tam turtui; patiria skolinimosi išlaidas; vykdo veiklą, reikalingą 
parengti turtą numatomam naudojimui ar pardavimui. 
 
Bendrovė turi nutraukti skolinimosi išlaidų kapitalizavimą, kai iš esmės visa veikla, būtina ilgo 
parengimo turtui parengti numatomam naudojimui ar pardavimui, yra baigta. Paprastai turtas 
numatomam naudojimui ar pardavimui yra parengtas, kai baigiama fizinė jo statyba, net jei įprastas 
administravimo darbas dar tęsiamas. Nors ir lieka mažų pakeitimų, pavyzdžiui, turto apdaila pagal 
pirkėjo ar naudotojo nurodymus, tai rodo, kad iš esmės visa veikla jau yra baigta. 
 
2019 m. ir 2018 m. Bendrovė nekapitalizavo skolinimosi išlaidų, nes Bendrovė neturėjo tikslinių 
paskolų, susijusių su ilgo parengimo turtu pagal 23 TAS. 
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Finansiniai įsipareigojimai priskiriami ilgalaikiams, jei iki finansinės būklės ataskaitos datos sudaryta 
finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas finansinės būklės ataskaitos sudarymo datai pagal 
pobūdį buvo ilgalaikis. 
 
Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi 
jo terminas. Kai vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam 
skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks 
pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp 
atitinkamų finansinių įsipareigojimų verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Prekybos skolos 
 
Prekybos skolos yra įsipareigojimas apmokėti už prekes ir paslaugas, įsigytas iš tiekėjų įprastinės 
veiklos metu. 
 
Prekybos skolos yra klasifikuojamos kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, jeigu apmokėjimo terminas 
sueina per vienerius metus. Priešingu atveju jos yra parodomos kaip ilgalaikiai įsipareigojimai. 
 
2.10. Dividendų paskirstymas 
 
Dividendų paskirstymas Bendrovės akcininkams pripažįstamas įsipareigojimu Bendrovės finansinėse 
ataskaitose tuo laikotarpiu, kuomet dividendus patvirtina Bendrovės akcininkai. 
 
2.11. 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. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į eurus balanso sudarymo datos kursu.               
Pelnas ir nuostoliai, patirti dėl atsiskaitymų pagal šiuos sandorius bei dėl piniginio turto ar 
įsipareigojimų konvertavimo į eurus, yra įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų 
ataskaitą. 
 
Bendrovės finansinės ataskaitos yra pateiktos pagrindine ekonominės aplinkos, kurioje Bendrovė 
veikia, valiuta (funkcine valiuta). Finansinėse ataskaitose Bendrovės finansiniai veiklos rezultatai bei 
finansinė būklė yra pateikti eurais, kurie yra Bendrovės funkcinė valiuta ir finansinių ataskaitų 
pateikimo valiuta. 
 
2.12. Dotacijos 
 
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys: 
 
Dotacijos, susijusios su turtu 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos bei trečiųjų šalių kompensacijos, susijusios su turtu, apima 
dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra 
apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir vėliau pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje, mažinant 
turto nusidėvėjimo sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 
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Dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar 
negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, 
susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su 
pajamomis, suma pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama 
sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija. Šios 
dotacijos apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje atėmus susijusias išlaidas. 
 
2.13. 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 pripažįstama turtu, jei yra tikrai aišku, kad kompensacija bus gauta 
ir kad gautina suma gali būti patikimai įvertinta. 
 
2.14. Išmokos darbuotojams 
 
Socialinio draudimo įmokos 
 
Bendrovė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas) už 
savo darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais. 
Nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį Bendrovė moka nustatyto dydžio įmokas ir ateityje 
neturės jokio teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo ir toliau mokėti šias įmokas, jeigu Fondas 
neturės pakankamai turto, kad galėtų visiems darbuotojams sumokėti išmokas, susijusias su tarnyba 
dabartiniu ar ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal 
kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudoms. 
 
Premijų planai 
 
Bendrovė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba 
praeityje buvo taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą. 
 
Išmokos darbuotojams išeinant į pensiją sulaukus pensinio amžiaus 
 
Kiekvienam Bendrovės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio amžiaus, pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus priklauso vienkartinė išmoka. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas 
pripažįstamas balanse ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinių ataskaitų sudarymo dieną. 
Aprašytas ilgalaikis išmokų darbuotojams įsipareigojimas finansinių ataskaitų sudarymo dieną yra 
apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. 
Nustatytos ilgalaikės išmokos įsipareigojimo dabartinė vertė nustatoma diskontuojant įvertintus 
būsimus pinigų srautus, naudojant palūkanų normas, nustatytas vyriausybės obligacijoms, kurios 
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išreikštos tokia valiuta, kuria bus sumokėtos išmokos darbuotojams ir kurių terminas panašus į 
susijusio įsipareigojimo terminą. 
 
2.15. Nuomos apskaita 
 
Nustatymas, ar sutartis yra nuomos sutartis, yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra 
vertinama, ar sutartis yra susijusi su specifiško turto naudojimu bei ar sutartis suteikia teisę naudoti 
turtą. 
 
Bendrovė kaip nuomotojas 
 
Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą 
nuomos laikotarpį. 
 
Bendrovės nekilnojamojo turto, pastato, esančio Danės g. 1, Klaipėdoje, viena dalis naudojama 
pajamoms iš turto nuomos gauti, kita dalis naudojama paslaugoms teikti. Patalpų nuomos sutartis 
sudaryta iki 2023 m. Sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti sutarties laiką. 
 
Išperkamoji nuoma – Bendrovė yra lizingo gavėjas 
 
Bendrovė apskaito išperkamąją nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertė yra lygi 
nuomojamo turto tikrajai vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos įmokų 
dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant minimalių išperkamosios nuomos įmokų 
dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos įmokų palūkanų norma, kai ją 
galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrovės bendra skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės 
pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Išperkamosios nuomos įmokos yra padalinamos tarp 
palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų 
procentas nuo neapmokėto išperkamosios nuomos įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu 
būtų pastovus per visą finansinės nuomos laikotarpį. 
 
Išperkamosios nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to dėl išperkamosios 
nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį padidėja finansinės sąnaudos Bendrovės bendrųjų pajamų 
ataskaitose. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka išperkamosios nuomos būdu įsigytam turtui yra 
analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei 
išperkamosios nuomos laikotarpį, jei pagal išperkamosios nuomos sutartį sutarties laikotarpiui 
pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Bendrovei. 
 
2004 m. lapkričio 30 d. Bendrovė su Danske Bank A/S Lietuvos filialu pasirašė savaeigio kelto nuomos 
sutartį su kelto išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės nuomos kriterijus. 2019 m. rugsėjo 4 d. 
keltas išpirktas, jo nuosavybė perėjo Bendrovei. 
 
Veiklos nuoma – Bendrovė yra nuomos gavėjas 
 
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra 
laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos bendrųjų 
pajamų ataskaitoje tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. 
 
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas 
per nuomos laikotarpį tiesiniu metodu. 
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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. 
 
2.16. Pajamų pripažinimas 
 
Bendrovė pripažįsta pajamas pagal sutartis su klientais tuo laiku ir tokia apimtimi, kad klientams 
pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimas klientams parodytų sumą, kuri atitinka atlygį, teisę į kurį 
Bendrovė tikisi turėti mainais už tas prekes ar paslaugas. Pripažįstant pajamas Bendrovė atsižvelgia į 
sutarčių su klientais sąlygas ir į visus svarbius faktus bei aplinkybes, įskaitant pinigų srautų, 
atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką ir neapibrėžtumą. Pardavimai apskaitomi 
atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 
 
Pajamos iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo 
 
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. 
 

Kainų reguliavimas 
 
Bendrovės teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis: 
 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 str. 1 dalimi; 
 2012 m. gegužės 14 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar – Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarnyba) nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių 
neriją didžiausių tarifų nustatymo metodika. 

 
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į/iš Kuršių neriją (-os) 
vidaus vandenų transportu (keltais) paslaugų teikimo kainos reguliuojamos Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) nustatant didžiausią perkėlimo tarifą (pajamas). Konkrečias 
perkėlimo kainas nustato paslaugos teikėjas, neviršydamas Tarnybos patvirtintų ribų. 
 
Kitos pajamos 
 
Ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo rezultatas apskaitomos kitos veiklos pajamose. 
 
Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, kai tikėtina, kad Bendrovė gaus ekonominę naudą ir pajamų 
suma gali būti patikimai įvertinta. Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, atsižvelgiant į 
skolos likutį ir taikomą palūkanų normą. Gautos palūkanų įplaukos pinigų srautų ataskaitoje pateiktos 
kaip investicinės veiklos pinigų srautai. 
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2.17. Sąnaudų pripažinimas 
 
Bendrovėje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, todėl paslaugų 
savikainai priskiriamos tik tos per ataskaitinį laikotarpį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos ar 
susidarę įsipareigojimai, kurie tenka per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. 
 
Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, tačiau skirtos būsimoms pajamoms 
uždirbti, finansinėje atskaitomybėje pateikiamos balanso turto dalyje, o sąnaudomis pripažįstamos 
tuomet, kai uždirbamos atitinkamos pajamos. 
 
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais 
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis 
įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma. 
 
2.18. Skolinimosi išlaidos 
 
Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam pagaminti ar jį paruošti 
naudojimui ar pardavimui reikia pakankamai daug laiko, pasigaminimu ar paruošimu naudojimui ar 
pardavimui, yra pridedami prie šio turto įsigijimo vertės tol, kol šis turtas visiškai parengiamas 
naudojimui ar pardavimui. 
 
Kiti skolinimosi kaštai yra pripažįstami sąnaudomis to laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitos 
straipsnyje, kai patiriami. 
 
2.19. Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio 
sąnaudos. 
 
Pelno mokestis 
 
Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. 
Apmokestinamasis pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto bendrųjų pajamų 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 apskaičiuojamas naudojant 
galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą. 2019 m. ir 2018 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 
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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 
neįtakojami nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinių ataskaitų sudarymo datai ir yra 
sumažinamas, jei nėra tikėtina, kad Įmonė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam 
turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 
  
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri 
bus taikoma tais metais, kuriais numatoma šiuos laikinus skirtumus padengti arba apmokėti, remiantis 
mokesčio normomis (ir mokesčių įstatymais), kurios yra ar bus patvirtintos iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai atspindi mokestines pasekmes, kurių Įmonė tikisi 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama apmokėti ar padengti savo turtą ar įsipareigojimus. 
 
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai yra teisiškai leidžiama sudengti einamųjų 
metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus ir kai jie yra susiję su pelno mokesčiais, nustatytais tų pačių 
institucijų, ir Įmonė ketina sudengti einamųjų metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus grynąja verte. 
 
2.20. Vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų 
paprastųjų vardinių akcijų svertinio vidurkio. 
 
2019.12.31 ir 2018.12.31 Bendrovės akcijų skaičius nesikeitė ir sudarė 330 950 vnt. akcijų. 
 
2.21. Neapibrėžtumai 
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse 
ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ištekliai, duodantys ekonominę naudą, bus 
prarasti, yra labai maža. 
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse 
ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 
 
2.22. Pobalansiniai įvykiai  
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį finansinių ataskaitų 
sudarymo datą (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Pobalansiniai įvykiai, kurie 
nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga. 
 
2.23. Tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos 
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartas reikalauja 
ar leidžia būtent tokį užskaitymą. 
 
2.24. Tikroji vertė 
 
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas 
įsipareigojimas pagal įprastinių sąlygų sandorį tarp rinkos dalyvių. 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA" FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS  

      

23 

 
Nustatant tikrąją vertę abiem atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti kainą, už kurią vertinimo 
dieną dabartinėmis rinkos sąlygomis būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal 
tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių (t. y. galutinę kainą vertinimo dieną tam rinkos dalyviui, kuriam 
priklauso turtas arba įsipareigojimas). 
Nustatant nefinansinio turto tikrąją vertę atsižvelgiama į rinkos dalyvio gebėjimą gauti ekonominės 
naudos naudojant šį turtą pirmuoju ir geriausiu jo naudojimo būdu arba parduodant šį turtą kitam 
rinkos dalyviui, kuris jį naudotų pirmuoju ir geriausiu būdu. 
 
Nustatydamas tikrąją vertę, ūkio subjektas turi nustatyti visus šiuos dalykus: 
 konkretų turtą arba įsipareigojimą, kurio tikroji vertė nustatoma (kartu su atitinkamu apskaitos 

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

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

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

 
Vertinimo metodikos taikymo tikslas – nustatyti kainą, už kurią vertinimo dieną dabartinėmis rinkos 
sąlygomis būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal įprastinėmis rinkos sąlygomis 
įgyvendintą sandorį tarp rinkos dalyvių. Trys plačiai taikomos vertinimo metodikos yra rinkos metodas, 
išlaidų metodas ir pajamų metodas. 
 
Rinkos metodas. Vertinimo metodika, pagal kurią naudojamos kainos ir kita svarbi informacija, gauta 
apie rinkos sandorius dėl tokio paties ar palyginamo (t. y. panašaus) turto, įsipareigojimų arba turto ir 
įsipareigojimų grupės (kaip antai verslo). 
 
Išlaidų metodas. Vertinimo metodika, pagal kurią nustatoma suma, kurios šiuo metu reikėtų turto 
naudojimo pajėgumui pakeisti (dažnai vadinama dabartinėmis turto atkūrimo išlaidomis). 
 
Pajamų metodas. Vertinimo metodikos, pagal kurias būsimos sumos (pavyzdžiui, pinigų srautai arba 
pajamos ir sąnaudos) perskaičiuojamos į vieną dabartinę (t. y. diskontuotą) sumą. Tikroji vertė 
nustatoma pagal vertę, atitinkančią dabartines rinkos prognozes dėl tų būsimų sumų. 
 
Tikrosios vertės hierarchija. Siekiant, kad būtų nuosekliau ir tiksliau palyginama nustatoma tikroji vertė 
ir atskleidžiama susijusi informacija, 13-ame TFAS nustatyta tikrosios vertės hierarchija, kurią taikant 
duomenys, naudojami pagal vertinimo metodikas tikrajai vertei nustatyti, skirstomi į tris lygius. 
 
1-o lygio duomenys. Tokio paties turto arba tokių pačių įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) 
kainos aktyviosiose rinkose, kurios yra prieinamos ūkio subjektui vertinimo dieną. 
 
2-o lygio duomenys. Tiesiogiai arba netiesiogiai gaunami turto arba įsipareigojimų kainų duomenys, 
išskyrus 1 lygiui priskiriamas kotiruojamas kainas. 
 
3-o lygio duomenys. Nestebimi turto arba įsipareigojimo duomenys. 
 
Pereinant prie TFAS, nustatant turto tikrąsias vertes 2018 m. sausio 1 d., buvo taikytas 3-ias 
hierarchijos lygis ir naudotas pajamų metodas turto tikrajai vertei nustatyti. 
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3. PAGRINDINIAI APSKAITINIAI VERTINIMAI IR ĮVERTINIMO NEAPIBRĖŽTUMAI 
 
Rengdama finansinę atskaitomybę pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, vadovybė turi 
atlikti skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turtu ir 
įsipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos 
yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų 
pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš 
kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų. 
 
Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi ir remiasi istorine patirtimi bei kitais veiksniais, 
įskaitant ateities įvykių, kurie tikimasi yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, lūkesčiais. 
 
Informacija apie svarbius įvertinimus ir prielaidas, aptarti išsamiau toliau: 
 
Nematerialiojo turto ir nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo 
laikotarpiai 
 
Turto naudingojo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi kiekvienais metais ir prireikus, koreguojami, kad 
atspindėtų likusio naudingojo laikotarpio dabartinį įvertinimą, atsižvelgiant į technologinius pokyčius, 
turto ekonominį panaudojimą ateityje ir jo fizinę būklę. 
 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai 
 
Bendrovė kiekvieną finansinių ataskaitų dieną peržiūri nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų fizinę 
būklę ir įvertina technines savybes. Taip pat atsižvelgiama ir į kitus išorinius galimo turto vertės 
sumažėjimo indikatorius, tokius kaip technologiniai rinkos pokyčiai ir sąlygos. Jei peržiūros metu buvo 
nustatyta, kad nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų techninė būklė nėra tokia, kaip buvo tikimasi (ar 
atsiranda kiti požymiai, kad turto vienetas yra pasenęs ar sugadintas), Bendrovė įvertina jo 
atsiperkamąją vertę ir, jei nustatoma, kad ji yra mažesnė nei jo savikaina, pripažįstamos vertės 
sumažėjimo sąnaudos. Jei peržiūros metu padaroma išvada, kad anksčiau nuvertėjęs vienetas gali būti 
perklasifikuotas į kitą ilgalaikį turtą, arba jį galima naudoti kitose, nei anksčiau numatytose veiklos 
srityse, jo vertės sumažėjimas yra atstatomas iki sumos, kurią jo atsiperkamoji vertė viršijo nurašant į 
sąnaudas. Kaip galimos turto naudojimo pasikeitimo prielaidos galėtų būti, turto vertės įvertinimų 
neapibrėžtumas ir pokyčiai, atsirandantys per laiką, paaiškėjus naujos aplinkybėms bei gavus naujos 
informacijos. 
 
Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Bendrovė skiria: 
 atidėjinius, kurie pripažįstami įsipareigojimais (darant prielaidą, kad galima patikimai juos įvertinti), 

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

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

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

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

 
Bendrovės vadovybė nusprendžia pripažinti atidėjinius ar atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, 
susijusius su teisiniais ginčais, remiantis kiekvieno teisinio ginčo neigiamo poveikio tikimybe, 
numatoma įsipareigojimų suma, sumos nustatymo patikimumu. Analizė yra atliekama kartu su vidaus 
ir (ar) išorės teisininkais. 
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4. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS 
 
Bendrovė, vykdydama veiklą, patiria finansinę riziką, t.y. kredito riziką, likvidumo riziką bei rinkos 
riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų normų riziką). Valdydama šias rizikas, Bendrovė siekia 
sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti jos finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 
 
Kredito rizika 
 
Kredito rizika yra susijusi su rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų 
darydama įtaką Bendrovės finansiniams nuostoliams. 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 gautinas sumas sudaro didelis klientų skaičius. Nuolat atliekamas kredito įvertinimas yra 
grindžiamas gautinų sumų finansine būkle. 
 
Detalesnė informacija apie gautinų sumų kredito riziką pateikiama 9 pastaboje. 
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Bendrovė atlieka operacijas su bankais, 
turinčiais gerus užsienio kredito reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. Bendrovė laiko 
pinigus didžiųjų Lietuvos bankų sąskaitose, kuriems pagal Fitch Ratings suteiktas A – bei didesnis 
išorinis kredito reitingas. 
 
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. 
 
Bendrovės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo 
(trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2019 m. gruodžio 31 d. 
atitinkamai buvo 9,7 ir 9,5 (2018 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 4,2 ir 4,2). 
 
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. 
 
Palūkanų normos rizika 
 
Bendrovėje nesusiduria su palūkanų normos rizika, nes Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo 
finansinių įsipareigojimų. 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nenaudojo jokių finansinių išvestinių priemonių, kurių 
paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. 
 
Užsienio valiutos rizika 
 
Įmonė nevykdo sandorių denominuotų užsienio valiutomis, dėl to valiutos kurso svyravimo rizikos 
nėra. 
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5. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 
 

Rodikliai Programinė įranga 

a) Įsigijimo savikaina   

2018 m. sausio 1 d. likutis 129203 

Pasikeitimai per 2018 m.:  

- turto įsigijimas 311 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)  

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 129514 

Pasikeitimai per 2019 m.:   

- turto įsigijimas 28032 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)  

2019 m. gruodžio 31 d. likutis 157546 

  

b) Amortizacija    

2018 m. sausio 1 d. likutis 94429 

Pasikeitimai per 2018 m.:  

- finansinių metų amortizacija 25241 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)  

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 119670 

Pasikeitimai per 2019 m.:  

- finansinių metų amortizacija 10289 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)  

2019 m. gruodžio 31 d. 129959 

  

Likutinė vertė 2018 m. sausio 1 d. 34774 

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 9844 

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 27587 

 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 10289 Eur (2018 m. 
gruodžio 31 d. – 25241 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 programų, kurių įsigijimo savikaina sudarė 28032 Eur (2018 
m. gruodžio 31 d. – 311 Eur). Didžiąją dalį šios sumos sudarė įsigyta bilietų pardavimo internete 
sistema, kurios vertė 24700 Eur. 
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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 2019 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 127994 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 79881 Eur). 
 
Nemokamai gauto nematerialiojo turto nėra. 
 
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar sutartys, nėra. 
 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto nematerialiojo turto nėra. 
 
6. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 
 

Rodikliai 
Pastatai 

ir 
statiniai 

Transporto 
priemonės 

Kiti įranginiai, 
prietaisai ir 

įrankiai 

Sumokėti avansai ir 
vykdomi materialiojo 

turto statybos 
(gamybos) darbai 

Iš viso 

a) Įsigijimo savikaina      

2018 m. sausio 1 d. 
likutis 

2013776 16532839 1019998 82361 19648974 

Pasikeitimai per 2018 m.:      

- turto įsigijimas   82715 299366 382081 

- perleistas ir nurašytas  
  turtas (-) 

 (8688) (137189)  (145877) 

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

    0 

2018 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

2013776 16524151 965524 381727 19885178 

Pasikeitimai per 2019 m.:      

- turto įsigijimas   122697 55057 177754 

- perleistas ir nurašytas  
  turtas (-) 

(1055) (317142) (140455) (51276) (509928) 

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

     

2019 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

2012721 16207009 947766 385508 19553004 

b) Nusidėvėjimas           

2018 m. sausio 1 d. 
likutis 

1666508 10952028 938517 0 13557053 

Pasikeitimai per 2018 m.:      

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

96330 1006788 56409  1159527 
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-  kitiems asmenims   
   perleisto ir  nurašyto  
   turto nusidėvėjimas (-) 

 (8688) (137172)   (145860) 

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

    0 

2018 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

1762838 11950128 857754 0 14570720 

Pasikeitimai per 2019 m.:      

- finansinių metų  
  nusidėvėjimas 

95118 896887 36183  1028188 

-  kitiems asmenims   
   perleisto ir  nurašyto  
   turto nusidėvėjimas (-) 

(1055) (317140) (140422)  (458617) 

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

     

2019 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

1856901 12529875 753515 0 15140291 

Likutinė vertė 2018 m. 
sausio 1 d. 

347268 5580811 81480 82361 6091920 

Likutinė vertė 2018 m. 
gruodžio 31 d. 

250938 4574023 107770 381727 5314458 

Likutinė vertė 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

155820 3677134 194251 385508 4412713 

 
Transporto priemonės 
 
2018 m. rugsėjo mėn. Bendrovė pardavė Olandijos kompanijai 2014 m. įsigytą keleivinį laivą 
„Smiltynė“. Šio rašto rengimo metu už laivą neatsiskaityta, nuosavybė neperduota, dėl to laivo likutinė 
vertė nenurašyta. 
 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 
 
Per 2019 m. įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto už 122697 Eur. Didžiausią šių investicijų dalį 
sudarė praėjimo varteliai (įsigijimo savikaina 89016 Eur) ir kitas įvairus materialusis turtas 
(kompiuterinė technika, vaizdo kameros, kondicionieriai, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
2018 m. įsigytos bilietų kasos (įsigijimo savikaina 40950 Eur) šiuo metu nėra naudojamos, nes vyksta 
teritorijos Nemuno g. 8 tvarkymo darbai. Joms nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas. 
 
Nebaigta statyba 
 
Šiame straipsnyje kaupiamos išlaidos susijusios su Bendrovės teritorijos perplanavimu ir remontu, taip 
pat keleivių terminalo ir administracinio pastato statyba Nemuno g. 8 Klaipėdoje, reguliuojamų rampų 
rekonstrukcija ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo projektu. 
2018 m. gruodžio 31 d. šių išlaidų likutis sudarė 381727 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos 
sudarė 55057 Eur, t.y. išlaidos už: 
 keleivių terminalo Nemuno g. 8 ekspertinį vertinimą – 800 Eur; 
 teritorijos Nemuno g. 8 perplanavimo ir statybos darbus – 54257 Eur. 
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Per ataskaitinį laikotarpį iš šio straipsnio nurašyta 51276 Eur, iš jų 5276 Eur pagal sutartį sulaikyta 
suma už kelio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir 46000 Eur keltų aparelių 
rekonstrukcijos paslaugas. 
 
2015 m. spalio 30 d. UAB „Tvirta“ ir AB „Smiltynės perkėla“ pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-
pardavimo sutartį. Pagal šią sutartį Bendrovė yra sumokėjusi 90 procentų sutarties sumos, o likusioji 
10 procentų sutarties suma turėjo būti sumokama tik po objekto pridavimo. Objekto pridavimo UAB 
„Tvirta“ neįvykdys, nes ji bankrutavo ir šiuo metu yra likviduota. 
 
2018 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Western Baltic Engineering“ ir AB „Smiltynės perkėla“ pasirašė paslaugų 
viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ aparelių techninio-darbo 
projekto parengimo paslaugų pirkimo. Pagal šią sutartį Bendrovė 2018 m. sumokėjo 46 000 Eur 
sutarties sumos. 
 
2019 m. liepos 31 d. Bendrovės valdybos sprendimu buvo nuspręsta nebevykdyti keltų aparelių 
rekonstrukcijos – šio projekto atsisakoma. Patirtos projektavimo išlaidos nurašomos į sąnaudas. 
 
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 385508 Eur. 
 
Nurašytas turtas 
 
Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė 35 Eur, t.y. sena 
kompiuterinė technika, kameros, baldai,  įvairūs įrankiai ir kt. turtas. 
 

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 8-24 

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 2019 m. rugsėjo 4 d. išpirko savaeigį keltą „Baltija“, kuris buvo įsigytas pagal 2004 m. 
lapkričio 30 d. sudarytą lizingo sutartį. 2019 m. gruodžio 31 d. turto, įsigyto pagal lizingo sutartis, 
Bendrovė neturėjo. 
 

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

 

Turto grupės pavadinimas 
Likutinė vertė (Eur) 

2019.12.31 
Likutinė vertė (Eur) 

2018.12.31 
Likutinė vertė (Eur) 

2018.01.01 

Transporto priemonės 0 674805 899739 

 
Užstatyto ar kaip nors įkeisto materialiojo turto Bendrovė neturi. 
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Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas Bendrovės veikloje, 
įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3892569 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 2468228 
Eur). 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nenustatė ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo. 
 
Investicinis turtas 
 
Bendrovės nekilnojamojo turto, pastato, esančio Danės g. 1, Klaipėdoje, viena dalis naudojama 
pajamoms iš turto nuomos gauti, kita dalis naudojama paslaugoms teikti. Reikšmingumo nustatymui 
yra pasirinktas išnuomoto pastato ploto kriterijus, kuris sudarė 54 % viso pastato ploto. Tai sudaro 
82566 Eur pastato ir kt. statinių likutinės vertės dalies 2019 m. gruodžio 31 d. (2018 m. gruodžio 31 
d. – 132757 Eur). 
 
Su nuomininku sudaryta nuomos sutartis 10 m. laikotarpiui. Nuomos laikotarpio pabaiga 2023 m. 
Nuomos sutartyje numatyta galimybė sutartį pratęsti. 
 

Būsimos investicinio turto gautinos nuomos pajamos, Eur 
 

Laikotarpis 2019 m. 2018 m. 

Per vienus metus 14400 14400 

Per 2 – 5 metus 57600 57600 

Po 5 metų 14400 14400 

Iš viso: 86400 86400 

 
7. ATSARGOS 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės atsargas sudarė: 
 

 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Keltų kuras, tepalai 42152 37074 32723 

Tarnybinių automobilių kuras 88 117 57 

Keltų atsarginės dalys 2866 4082 4090 

Kitos įvairios atsargos 10367 14454 8952 

Atimti vertės sumažėjimą 0 0 0 

Atsargos, iš viso: 55473 55727 45822 

 
Atsargos laikomos sandėlyje, kuras – keltų rezervuaruose. Sunaudotos atsargos nurašomos į 
paslaugos savikainą (sunaudota tiesiogiai keltuose) bei į veiklos sąnaudas (sunaudota bendrame 
ūkyje). 
  
Įkeistų ar pas trečiuosius asmenis esančių atsargų Bendrovė neturėjo. 
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8. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė: 
 

Sumokėti avansai už: 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

tarnybinio transporto nuomą 899 5413 7814 

kvalifikacijos kėlimo kursus 0 613 174 

spaudos prenumeratą 424 450 397 

krantinės nuomą 0 1056 0 

programavimo darbus 0 791 0 

teisines paslaugas 17618 0 0 

tiltelių projekto koregavimo ir elektros 
įvado įrengimo paslaugas 29999 0 0 

kitas paslaugas 18 0 0 

Sumokėti avansai, iš viso: 48958 8323 8385 

 
9. IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS 
 
Bendrovės prekybos gautinas sumas sudarė sumos gautinos iš klientų už parduotas prekes ir suteiktas 
paslaugas. 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės iš pirkėjų gautinas sumas sudarė: 
 

Pirkėjų skolos 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija 
(lengv. bilietų komp. už 12 mėn.) 1517 1111 2805 

2. Kiti klientai (už perkėlimų, nuomos ir kt. 
paslaugas) 3902 10191 16447 

3. Už ilgalaikio turto (laivo) pardavimą ir 
laivo nuomą 1110000 1072500 0 

4. Delspinigiai/žalos atlyginimas už 
neatliktus teritorijos Nemuno g. 8 
rekonstrukcijos darbus 189664 0 0 

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

Pirkėjų skolos, iš viso: 1305083 1083802 18982 

 
Iš pirkėjų gautinų sumų terminas paprastai yra 15–30 dienų. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo pirkėjų skolų kita valiuta išskyrus 
eurais. 
 
85 % (1110000 Eur) iš pirkėjų gautinų sumų sudarė pirkėjo skola už laivo „Smiltynė“ nuomą už 
laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir šio laivo pardavimą. 
 
Kitą didžiąją dalį (15 %) pirkėjų skolų sudaro rangovo neapmokėti apskaičiuoti delspinigiai už laiku 
neatliktus teritorijos Nemuno g. 8 rekonstrukcijos darbus. 
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Iš pirkėjų gautinų sumų įsisenėjimo analizė yra tokia: 
 

 

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. 

2018.01.01 5988 7994 5000 0 18982 

2018.12.31 15601 1043201 25000 0 1083802 

2019.12.31 4484 25515 50420 1224664 1305083 

 
10. KITOS TRUMPALAIKĖS GAUTINOS SUMOS 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitas trumpalaikes gautinas sumas sudarė: 
 

Kitos gautinos sumos 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

1. Apyvartinis avansas, išduotas su EKA 
dirbantiems darbuotojams 15750 10050 17580 

2. Gautinas pridėtinės vertės mokestis 2187 661 1015 

3. Operacinė kasa (įplaukos už perkėlimo 
paslaugas) 14252 9565 27218 

4. Gautinos draudimo išmokos 1200 0 0 

5. Atskaitingi asmenys 179 428 221 

Kitos gautinos sumos, iš viso: 33568 20704 46034 

 
11. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 
 
2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikes investicijas sudarė: 
 

Kitos investicijos 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Trumpalaikiai terminuoti indėliai, iš jų: 1100000 100000 100000 

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

600000 
2516   

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

400000 
172   

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

100000 
27 

100000 
35 

100000 
45 

Kitos investicijos, iš viso: 1102715 100035 100045 

 
2019 m. gruodžio 31 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 2019 m. neįsigijo Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių. 
 
12. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 
 
Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 
 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grupės 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Pinigai banke 2620639 2399159 2208590 

Pinigai kasoje 25190 10911 8697 

Pinigai kelyje 11619 26379 72267 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš viso: 2657448 2436449 2289554 

 
13. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė: 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų grupės 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 39650 41479 53074 

Ateinančių laikotarpių prenumeratos 
sąnaudos 

423 668 579 

Ateinančių laikotarpių licencijų sąnaudos 530 688 363 

Ateinančių laikotarpių serverio nuomos 
sąnaudos 

0 1482 1168 

Ateinančių laikotarpių internetinių paslaugų 
abonentų. mok. sąnaudos 314 663 333 

Ateinančių laikotarpių mokymų sąnaudos 482 2579 0 

Ateinančių laikotarpių sąnaudų, iš 
viso: 41399 47559 55517 

 
14. ĮSTATINIS KAPITALAS 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2018 m. gruodžio 31 d. – 
330950 vnt.) paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 eurų. Visos akcijos yra pilnai 
apmokėtos. 
 
2019 m. ir 2018 m. Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
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2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkus sudarė: 
 

Rodikliai 

Išleistų akcijų skaičius, 
vnt. (dalis, %) 

Neapmokėtų akcijų 
skaičius, vnt. 

Nominalioji vertė, 
Eur 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

Akcinio kapitalo struktūra 
finansinių metų pabaigoje    

  
    

   1. Pagal akcininkus          

   1.1. LR susisiekimo 
ministerija 

327619 
(98,99) 

327619 
(98,99) 

 
0 

 
0 5694018 5694018 

   1.2. Privatūs asmenys 
3331 
(1,01) 

3331 
(1,01) 

 
0 

 
0 57893 57893 

Iš viso: 330950 330950 0 0 5751911 5751911 

 
2019 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. 
 
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. 
 
2019 m. kovo 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 143353 Eur buvo padidintas 
privalomasis rezervas, kuris šiuo metu sudaro 902841 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 759488 Eur) 
arba 16 % įstatinio kapitalo. 
 
Kiti rezervai 
 
Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno 
paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems 
tikslams. Bendrovėje kiti rezervai daugiausiai formuojami Bendrovės vadovo premijai ir paramai. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. kiti rezervai sudarė 24606 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 37847 Eur). 
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2019 m. gruodžio 31 d. privalomąjį ir kitus rezervus sudarė: 
 

Rezervai 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Privalomasis rezervas 902841 759488 575192 

Kiti rezervai    

 1. Darbuotojų premijoms 8788 18847 54173 

 2. Paramai 15818 19000 0 

Kiti rezervai, iš viso: 24606 37847 54173 

Rezervai, iš viso: 927447 797335 629365 

 
Dividendai vienai akcijai 
 
2018 m. gegužės 10 d. AB „Smiltynės perkėla“ valdyba patvirtino Bendrovės dividendų politiką, kuria 
nustatomi grynojo pelno paskirstymo principai. Vadovaujantis šia politika, Bendrovės siūlymas skirti 
dividendus priklauso nuo Bendrovės nuosavo kapitalo grąžos dydžio, finansinių galimybių mokėti 
dividendus, vykdomų valstybei svarbių ekonominių projektų bei kitų aplinkybių. 
 
2019 m. kovo 29 d. AB „Smiltynės perkėla“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą 
išmokėti 1,20 eurų dividendų vienai akcijai už 2018 m., iš viso 397140 eurų, tai sudarė 70 % 
paskirstytinojo pelno. 
 

 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2018 m. 

gruodžio 31 d. 
2018 m. 

sausio 01 d. 

Paskelbti dividendai 397140 522901 439608 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 330950 

Paskelbti dividendai vienai akcijai (išreikšti eurais 
vienai akcijai) 1,20 1,58 1,33 

 
2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės  ataskaitos straipsnio „Per vienerius metus mokėtinos sumos 
ir įsipareigojimai“ eilutėje „Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ apskaityta likusi 
neišmokėta paskelbtų dividendų suma akcininkui, kurio nepavyko rasti nurodytu adresu. 2019 m. 
gruodžio 31 d. likusi neišmokėta ankstesnių finansinių metų dividendų suma – 1206 Eur (2018 m. – 
1086 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. 
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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. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Bendrovė 2019 m. rugsėjo 4 d. išpirko savaeigį keltą „Baltija“, kuris buvo įsigytas pagal 2004 m. 
lapkričio 30 d. sudarytą lizingo sutartį. 2019 m. gruodžio 31 d. turto, įsigyto pagal lizingo sutartis, 
Bendrovė neturėjo. 2018 m. gruodžio 31 d. skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudarė 248387 
Eur. 
 

 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Lizingo sutartis dėl kelto "Baltija" (Danske 
Bank A/S Lietuvos filialas) 0 248387 275985 

Skoliniai įsipareigojimai iš viso: 0 248387 275985 

 
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 – 50291 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 58428 Eur). 
 
19. SKOLOS TIEKĖJAMS 
 
Skolos tiekėjams yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikės skolos tiekėjams sudarė 127631 Eur (2018 m. 
gruodžio 31 d. – 168830 Eur). Bendrovės mokėtinas skolas tiekėjams sudarė: 
 

Įsiskolinimai už: 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Skolos už elektros energiją ir susijusias 
paslaugas 14064 11759 10505 

Skolos už rangos darbus 28167 54908 0 

Skolos už kurą 24321 0 11314 

Skolos už materialines vertybes 10173 59265 4332 

Skolos už ilgalaikį materialųjį turtą 4732 0 0 

Skolos už kitas įv. paslaugas 46174 42898 45909 

Skolos tiekėjams, iš viso: 127631 168830 72060 
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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. gruodžio 
31 d. – 218512 Eur). Ši suma sudengta su per 2019 m. sumokėtu avansiniu pelno mokesčiu (163188 
Eur), tai galutinė mokėtina pelno mokesčio suma 59093 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 145638 Eur). 
 
21. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Bendrovės su darbo santykiais mokėtinas sumas sudarė: 
 

 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 167258 149753 119639 

Mokėtini mokesčiai 71019 66489 60742 

Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai, iš viso: 238277 216242 180381 

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

 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Įsipareigojimai akcininkams (dividendai) 1206 1086 1350 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 40517 20474 47843 

Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai 12733 10629 9906 

Kitos mokėtinos sumos 3213 607 237 

Valdybos nariams mokėtinos sumos 3877 2650 1200 

Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso: 61546 35446 60536 

 
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). 
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24. PARDAVIMO PAJAMOS 
 
Bendrovės pardavimo pajamas už laikotarpius, pasibaigusius gruodžio 31 d. sudarė pardavimo 
pajamos už keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš) Kuršių 
neriją (-os). Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo pajamas sudarė: 
 

Paslaugų pardavimo pajamos už: 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

keleivių perkėlimą 692821 713088 

transporto priemonių perkėlimą 4292548 4240044 

Iš viso: 4985369 4953132 

 
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 metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo savikainą sudarė: 
 

Pardavimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Keltų kuras, tepalai 363532 378592 

Atsarginės dalys 53884 203152 

Įvairios atsargos keltams ir spec. rūbai 54688 67965 

Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 1124176 1036597 

Keltų remontas 54981 193438 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 797412 907338 

Draudimas 39067 46838 

Uosto rinkliava, krantinių priežiūra ir nuoma 29147 17170 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 5190 13614 

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 9118 8323 

Kitos keltų sąnaudos 30429 27177 

Iš viso: 2561624 2900204 

 
26. PARDAVIMO SĄNAUDOS 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo sąnaudos sudarė: 
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Pardavimo sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 109417 120850 

Reklamos sąnaudos 3811 4919 

Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 302571 201001 

Fizinės, elektroninės apsaugos, pinigų 
inkasavimo ir pristatymo sąnaudos 27958 75099 

Elektroninių kasos aparatų, automatinių kasų ir 
bilietų pardavimo sistemos priežiūros sąnaudos 33105 29824 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 3526 1261 

Bankų komisiniai 10982 8870 

Teritorijos tvarkymo ir kito turto einamojo 
remonto sąnaudos 164437 8069 

Kitos pardavimų sąnaudos 12424 11559 

Iš viso: 668231 461452 

 
27. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė: 
 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Personalo išlaikymo 753022 621779 

Biuro išlaikymo 15008 7035 

Tarnybinio transporto sąnaudos 32380 36755 

Ryšių ir kompiuterinės sąnaudos 33905 32260 

Elektros energijos ir komunalinės sąnaudos 74366 74123 

Reklamos ir reprezentacinė sąnaudos 19284 26308 

Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos 60069 46605 

Draudimo sąnaudos 65082 65902 

Mokesčių sąnaudos 46664 41664 

Bankų paslaugos 776 947 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 22614 35204 

Kitos įvairios sąnaudos 87723 68160 

Iš viso: 1210893 1056742 

 
28. KITOS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos rezultatas sudarė: 
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Kitos veiklos pajamos 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Reklaminių plotų, infrastruktūros nuoma 43132 54693 

Keltų, laivo nuoma 308550 167005 

Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo 300 8000 

Pajamos iš atsargų pardavimo 0 182 

Kitos veiklos pajamos 824 6706 

Iš viso: 352806 236586 

Kitos veiklos sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Nuostolis iš ilgalaikio turto nurašymo 34 17 

Nusidėvėjimas (išnuomoto ir kitai veiklai 
naudojamo ilgalaikio turto) 109034 121375 

Personalo išlaikymo sąnaudos (keltų nuomos) 1764 1528 

Kuro, remonto ir kt. eksploatacinės  sąnaudos 
(keltų nuomos) 1003 523 

Kitos sąnaudos 11159 12301 

Iš viso: 122994 135744 

Kitos veiklos rezultatas iš viso: 229812 100842 

 
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. 
 
29. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės veiklos pajamas sudarė: 
 

Finansinės veiklos pajamos 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Palūkanų pajamos 3266 814 

 
30 FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansinės veiklos sąnaudas sudarė: 
 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Lizingo palūkanos 3804 9834 

 
31. PELNO MOKESTIS 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 
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Pelno mokesčio sąnaudų komponentai 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Ataskaitinių metų pelno mokestis 222281 218551 

Praeitų metų pelno mokesčio taisymas (864) 0 

Atidėtojo mokesčio sąnaudos (102762) (119247) 

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos 
bendrųjų pajamų ataskaitoje 118655 99304 

 
Pelnas apmokestinamas 15 % pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos 
remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija bei atliktais pelno mokesčio 
skaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 
2019 m. ir 2018 m. Bendrovės pelno mokesčio sąnaudų ir rezultato iš Bendrovės apmokestinamų 
pajamų padaugintų iš pelno mokesčio tarifo suderinimas pateikiamas lentelėje: 
 

 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Apskaitytas pelnas prieš apmokestinimą 773895 626556 

Taikant Bendrovės 15 % pelno mokesčio tarifą 116084 93984 

Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio 
koregavimas 0 39 

Pelno mokestį didinančios sąnaudos (neleidžiami 
atskaitymai) 126821 145420 

Pelno mokestį mažinančios sąnaudos (ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo ir parama) (20624) (20892) 

Atskaitinių metų pelno mokestis 222281 218551 

 
Atidėtasis pelno mokestis per ataskaitinį laikotarpį sudarė: 
 

 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Pagreitintas nusidėvėjimas mokesčių tikslais (102762) (191247) (81425) 

Gautinų sumų laikinieji skirtumai mokesčių 
tikslais 0 0 0 

 (102762) (191247) (81425) 

 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. atidėtasis pelno mokestis buvo įvertintas taikant 15 
% pelno mokesčio tarifą. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo sukauptų nerealizuotų mokestinių nuostolių. 
 
32. PAGRINDINIS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI 
 
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. 2019 
m. ir 2018 m. pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo toks: 
 



AKCINĖS BENDROVĖS „SMILTYNĖS PERKĖLA" FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS  

      

42 

 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Grynasis pelnas 655240 527252 

Akcijų skaičius, vnt. 330950 330950 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) 1,98 1,59 

 
33. 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 2019 m. ir 2018 m. buvo: 
 

  Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 
LR susisiekimo ministerijos 

2019 m. 
2018 m. 

0 
0 

2013719 
2173886 

0 
0 

0 
0 

Klaipėdos m. savivaldybės administracija 
2019 m. 
2018 m. 

0 
0 

35711 
42107 

1517 
1111 

0 
0 

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ Kretingos 
regioninis padalinys 

2019 m. 
2018 m. 

0 
0 

5654 
0 

0 
0 

0 
0 

AB „Lietuvos paštas“ 
priklausanti LR valstybei atstovaujamai 
susisiekimo ministerijos 

2019 m. 
2018 m. 

19 
388 

4367 
5241 

0 
0 

0 
0 

VĮ „Regitra“ 
priklausanti LR valstybei atstovaujamai 
susisiekimo ministerijos 

2019 m. 
2018 m. 

1414 
3733 

0 
0 

0 
0 

97 
101 

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

2019 m. 
2018 m. 

52511 
45378 

864 
778 

102 
96 

12234 
11184 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
priklausanti LR valstybei atstovaujamai 
energetikos ministerijos 

2019 m. 
2018 m. 

29701 
46745 

5424 
2890 

0 
0 

4072 
4379 

AB „Klaipėdos nafta“ 
priklausanti LR valstybei atstovaujamai 
energetikos ministerijos 

2019 m. 
2018 m. 

0 
0 

2942 
1199 

100 
100 

0 
0 

AB „Kelių priežiūra“ 
priklausanti LR valstybei atstovaujamai 
susisiekimo ministerijos 

2019 m. 
2018 m. 

0 
0 

5727 
0 

0 
0 

0 
0 

Kitos susijusios šalys 
2019 m. 
2018 m. 

8302 
3931 

13434 
18106 

62 
313 

142 
59 

Sandoriai su susijusiomis šalimis iš 
viso: 

2019 m. 
2018 m. 

91947 
100175 

2087842 
2244207 

1781 
1620 

16545 
15723 

 
Didžiausi pardavimai 2019 m. ir 2018 m. sausio – gruodžio mėn. buvo Lietuvos automobilių kelių 
direkcijai prie LR susisiekimo ministerijos, kuri kompensuoja Neringos gyventojų ir jų transporto 
priemonių perkėlimus. 
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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: 
 

 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Išmokos, susijusios su darbo santykiais 266557 240842 

Išeitinės kompensacijos 9615 - 

Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei 62659 39911 

Vidutinis vadovų skaičius  6  6 

 
2019 ir 2018 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei padalinių direktoriai. 
 
Per 2019 m. ir 2018 m. Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų 
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 
 
Dviems Bendrovės valdybos nariams per 2019 m. buvo priskaičiuota 30659 Eur (2018 m. – 21512 Eur) 
už darbą Bendrovės valdyboje, taip pat kompensuotos kelionės į valdybos posėdžius išlaidos, sumoje 
171 Eur (208 m. – 67 Eur). 
 
Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 
 
34. FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽSKAITA 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo finansinio turto/įsipareigojimo 
užskaitų. 
 
35. GRYNOSIOS SKOLOS SUDERINIMAS 
 
Šioje pastaboje pateikiama grynosios skolos analizė ir grynosios skolos pokyčiai kiekvienam pateiktam 
laikotarpiui. 
 
Grynosios skolos likučiai 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.: 
 

 
Balansinė vertė 

2019.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.12.31 (Eur) 
Balansinė vertė 

2018.01.01 (Eur) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (2657448) (2436449) (2289554) 

Likvidžios investicijos* (1102715) (700155) (100045) 

Finansinės skolos mokėtinos per vienerius 
metus 0 248387 275985 

Finansinės skolos mokėtinos po vienerių 
metų 0 0 248387 

Grynoji skola (3760163) (2888217) (1865227) 

* Likvidžios investicijos tai finansinis turtas apimantis investicijas, kurios apskaitomos kaip terminuoti indėliai. Jų pinigų srautai klasifikuojami 
prie investicinės veiklos. 
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Grynosios skolos apskaičiavimo tikslais finansinės skolos apima tik skolas finansų įstaigoms ir kitas su 
finansavimu susijusias skolas. 
 
36. NEBALANSINIAI IR NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo suteikusi garantijų. 
 
2019 m. gruodžio 31 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 

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 Baltijos 
saugos grupė 

2018-03-05 16320,48 2020-04-05 
Fizinės apsaugos 
paslaugos 

4. ADB Gjensidige UAB Akvija 2018-03-22 8374,4 2020-02-26 
Patalpų valymo 
paslaugos 

5. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

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

6. Swedbank AB 
UAB Western 

Baltic 
Engineering 

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

Keltų aparelių 
rekonstravimo 
techninio - darbo 
projekto parengimo ir 
priežiūros paslaugos 

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

8. 
Compensa Vienna 
Insurance Group 

UAB Garant 
Safety 

2018-12-18 2080,63 2021-12-17 
Priešgaisrinės 
priemonės ir jų patikra 

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

Centralizuota 
duomenų valdymo 
programinė įranga, jos 
priežiūra, palaikymas, 
tobulinimas 

10. 
Ergo Insurance SE 
Lietuvos filialas 

UAB 
Ekskomisarų 

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

11. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Kelmės 
drena 

2019-04-09 1779.00 2020-04-08 
Krantinių ir pastatų 
techninės priežiūros 
paslaugos 

12. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Algrima 2019-04-11 907.81 2020-04-08 
Asmeninės apsaugos 
priemonės 
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13. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Algrima 2019-04-11 1181.08 2020-04-10 Darbo batai 

14. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Algrima 2019-04-11 3921.59 2020-04-10 Darbo rūbai 

15. 
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 

16. 
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 

17. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

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

18. 
Compensa Vienna 
Insurance Group 

Compensa 
Vienna 

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

Savanoriškas sveikatos 
draudimas 

19. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

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

20. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

UAB Visrupos 
servisas 

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

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

22. 
AAS BTA Baltic 
Insurance company 
Lietuvos filialas 

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

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

Kelto Žalgiris eigos 
variklių, jų 
sumontavimo, 
suinstaliavimo 
paslauga 

 
Teisminiai ginčai 
 
Bylos nagrinėjamos teisme 2019 m. gruodžio 31 d.: 
 
 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“ priešieškiniu prašė priteisti jai iš ieškovės 153 
967,26 Eur nuostolių atlyginimą, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas 
bylinėjimosi išlaidas. Byla iš esmės neišnagrinėta, artimiausi teismo posėdžiai paskirti 2020-02-04, 
2020-02-07.  
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 Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama byla Nr.  e2-394-538/2020 (Nr. e2-1078-538/2019, 

teisminio proceso Nr. 2-57-3-00694-2015-4) pagal ieškovo Lampe & Schwartze K.G. ieškinį 
atsakovėms AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Smiltynės perkėla“ dėl nuostolių atlyginimo ir 
nepagrįsto praturtėjimo. Pažymėtina, kad ieškovo Lampe & Schwartze  K. G. reikalavimas AB 
„Smiltynės perkėla“ atžvilgiu jau yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-16 sprendimu 
(Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-04-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-151-313/2019 
Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalį dėl AB „Smiltynės perkėla“ pareikšto reikalavimo paliko 
nepakeistą) ir jo pagrįstumo klausimas nebėra nagrinėjamas Klaipėdos apygardos teismo civilinėje 
byloje Nr. e2-394-538/2020. Teismo posėdis byloje paskirtas 2020-02-04.  

 
 Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose 2019-11-15 iškelta administracinė 

byla Nr. eI2-862-342/2020 (Nr. eI-11094-342/2019, teisminio proceso Nr. 3-63-3-02406-2019-9)  
pagal pareiškėjos AB „Smiltynės perkėla“ skundą atsakovui  Valstybinės darbo inspekcijos prie 
SDAM Klaipėdos teritoriniam skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinių ir privačių 
įmonių profesinei sąjungai, V. L. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.  Byla iš 
esmės neišnagrinėta, 2020-01-23 nutartimi sustabdyta  iki įsiteisės Lietuvos Respublikos valstybinės 
darbo inspekcijos prie SADM Klaipėdos darbo ginčų komisijos 2020-01-07 sprendimas Nr. DGKS-
356 darbo byloje Nr. APS-115-21710/2019. 

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

„Smiltynės perkėla“ pranešimą apie arbitražą atsakovei Aqualiner B. V. dėl skolos priteisimo pagal 
2017 m. spalio 6 d. nuomos sutartį. Byloje 2020 m. sausio 15 d. buvo suformuotas arbitražo 
teismas ir byla pradėta nagrinėti iš esmės. AB „Smiltynės perkėla“ prašymu Amsterdamo apylinkės 
teismas 2020 m. sausio 28 d. taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo Aqualiner B. V. turtą. 

 
 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“ iki 2020 m. vasario 28 d. turi pareikšti ieškinį UNUM arbitražo teisme 
Nyderlanduose dėl skolos priteisimo. 

 
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. 
 
Būsimosios minimalios įmokos pagal veiklos nuomos sutartis: 
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 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d. 

Per vienerius metus 50023 60264 

už žemės nuomą 38816 44890 

už lengvuosius automobilius 11207 15374 

Nuo dviejų iki penkerių metų 156176 187588 

už žemės nuomą 155264 179560 

už lengvuosius automobilius 912 8028 

Po penkerių metų 1124401 1975160 

už žemės nuomą 1124401 1975160 

už lengvuosius automobilius 0 0 

Iš viso 1330600 2223012 

 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės žemės nuomos sąnaudos sudarė 38816 Eur (2018 m. – 32938 
Eur), už lengvuosius automobilius – 15829 Eur (2018 m. – 16537 Eur). 
 
Finansinės nuomos sutartys 
 
2004 m. lapkričio 30 d. Bendrovė su Danske Bank A/S Lietuvos filialu pasirašė savaeigio kelto nuomos 
sutartį su kelto išpirkimo teise. Ši sutartis atitinka finansinės nuomos kriterijus. 2019 m. rugsėjo 4 d. 
keltas išpirktas, jo nuosavybė perėjo Bendrovei. 
 
Kitų finansinės nuomos sutarčių Bendrovė neturėjo. 
 
37. KAPITALO VALDYMAS 
 
Kapitalą sudaro visas finansinės būklės ataskaitoje apskaitytas nuosavas kapitalas. 
 
Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir 
pagal savo veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali 
pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų 
emisiją. 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo padaryta kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso 
pakeitimų. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdyba 2018 m. gegužės 10 d. patvirtino dividendų politiką, kuria nustatomi 
dividendų išmokėjimo principai. Dividendų politika yra vienas iš kapitalo rizikos valdymo įrankių. 
Vadovaujantis šia tvarka, Bendrovė dividendų skyrimą planuoja atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos 
lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Dividendų politikoje numatyta, kad skirti pelno dalį dividendams, už 
finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, reikia atsižvelgiant į nuosavo kapitalo 
grąžą, finansines Bendrovės galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų 
vykdymą bei kitas aplinkybes. Dividendams turėtų būti skiriama nuo 60 iki 85 % grynojo pelno, 
priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Dividendų 
Bendrovė neprivalės skirti tuo atveju, jeigu bus patyrusi grynąjį nuostolį. 
 
Dividendai nebus mokami, jei Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už 
jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti 
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sumą, o taip pat ir tuo atveju, jei Bendrovė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus tokia taptų. 
Bendrovė dividendų galės nemokėti ir tuo atveju, jei jos finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 
yra lygus arba didesnis nei 1,0. 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas 
sudarytų ne mažiau negu 1/2 jos įstatinio kapitalo. Bendrovė neturi jokių kitų išorinių reikalavimų 
kapitalui. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko aukščiau minėtą 
reikalavimą. 
 
38. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI 
 
2020 m. sausio 10 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų susirinkimas, kurio 
darbotvarkė tokia: 
 
1. Dėl Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ įstatų pakeitimo. 
 
Susirinkimo metu nutarta pakeisti AB „Smiltynės perkėla“ įstatus, juos išdėstant nauja redakcija ir 
įgalioti Bendrovės generalinį direktorių juos pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrui. 
 
Kitų reikšmingų įvykių po 2019 m. gruodžio 31 d. iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos neįvyko. 
 
 

********* 
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GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS 
 
Gerbiami klientai, akcininkai, partneriai ir darbuotojai, 
 
pasibaigus 2019-iesiems galima drąsiai sakyti, kad tai buvo nepaprasti metai „Smiltynės perkėlai“. 
Praėjusiais metais kryptingai dirbome siekdami tęsti pradėtus darbus. Vienas iš svarbiausių 2019 m. 
tikslų buvo pasiruošti naujos klientų aptarnavimo sistemos įdiegimui. Šiam tikslui ne tik turėjo būti 
atnaujinta infrastruktūra (nauji turniketai, dokumentų skeneriai, programos, apmokytas personalas ir 
pan.), bet ir paruošta teisinė bazė, kuri pareikalavo visos komandos besąlygiško atsidavimo ir 
profesionalumo. AB „Smiltynės perkėlos“ komandai, aktyviai bendradarbiaujant su Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos, klientų aptarnavimo sistemos atnaujinimui 
buvo puikiai pasiruošta. Naujoji klientų aptarnavimo sistema leis operatyviau ir skaidriau aptarnauti 
Kuršių nerijos gyventojus ir joje registruotus ūkio subjektus. Skaidrumą užtikrins fizinių leidimų 
atsisakymas ir proceso automatizavimas. 
 
2019 m. pradėtos naujo universalaus keleivinio-krovininio kelto statybos paslaugų pirkimo procedūros. 
Netrukus bus galima paskelbti tarptautinio viešojo pirkimo nugalėtoją ir žengti į baigiamąją pirkimo 
procedūros stadiją – sutarties pasirašymą. Naujuoju keltu bus galima pervežti iki 1000 keleivių arba 40 
lengvųjų automobilių. Keltas bus žymiai modernesnis jį lyginant su šiuo metu Bendrovės turimais 
keltais. 
 
Be naujojo laivo statybos projekto, 2019 m. buvo pradėta visa eilė, taip pat Bendrovės veiklos 
užtikrinimui būtinų, projektų: pradėtas naujo keleivių aptarnavimo ir administracinio pastato 
projektavimas, pradėtas rengti informacinių ekranų, vaizdo perdavimo ir turinio valdymo sistemos 
projektas, pradėtas vaizdo stebėjimo sistemos diegimas Bendrovės terminaluose ir keltuose, pradėtas 
duomenų perdavimo sistemos diegimas, pasiruošta bilietų pardavimo internetu paslaugos teikimui ir 
kitų projektų. 2019 m. buvo ruošiami krantinių Nr. 76, 79, 153 ir 156 rekonstrukcijos ir Senosios 
perkėlos terminalo Smiltynės pusės krantinės kapitalinio remonto projektai. 
 
Deja, turiu pripažinti, kad ne visi 2019 m. suplanuoti darbai ėjosi taip sklandžiai, kaip norėtųsi. 
Sunkumų patyrėme su Naujosios perkėlos infrastruktūros rekonstrukcijos darbais. Nepaisant laikinų 
nesklandumų, mes dėjome visas pastangas, kad mūsų klientai patirtų kuo mažiau nepatogumų ir 
jiems būtų užtikrintas kokybiškas ir greitas patekimas į keltus.  
 
Žvelgiant į keleivių srautus 2019-ieji mums buvo tikrai geri. Bendrovės paslaugomis pasinaudojo 
beveik pustrečio milijono keleivių, o transporto priemonių  buvo perkelta 4 proc. daugiau lyginant su 
rekordiniais 2018 metais. Dėka padidėjusio transporto priemonių srauto augo ir pajamos už 
perkėlimus. Visa tai rodo, kad Bendrovės veikla yra gyvybiškai svarbi ir reikalinga. 
 
Taigi apibendrinant, praėjusiais metais teigiamų pokyčių Bendrovės veikloje nestigo, tačiau vis dar 
privalome eiti permainų keliu, nes tik taip galime tobulėti. Kitąmet mūsų laukia ne ką mažiau ambicingi 
planai, leisiantys užtikrinti dar kokybiškesnes ir patogesnes paslaugas mūsų klientams, taip pat 
modernų bei efektyvų Bendrovės valdymą. Tikiu, jog visa tai įgyvendinsime su profesionalios 
komandos pagalba. 
 
 

Mindaugas Čiakas 
AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 
 
Pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Šiame 
pranešime AB „Smiltynės perkėla“ dar gali būti vadinama Įmone ar Bendrove. 

2. Metinio pranešimo reglamentavimas 

 
AB „Smiltynės perkėla“ metinį 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 metiniame 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 36 70 03 
Fakso numeris:   +370 46 38 18 42 
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 
 
2019 m. Bendrovė veikė vadovaudamasi 2018 m. gruodžio 20 d. Bendrovės valdybos patvirtinta 
Bendrovės veiklos strategija 2019–2022 m. Šis dokumentas apibrėžė ilgalaikę Bendrovės veiklos 
strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius. 
 
Bendrovės strategijoje numatyti 2019–2022 m. laikotarpiu planuojami konkretūs projektai ir veiklos 
sritys. Numatyta, kad Bendrovės investicijos sudarys apie 20 mln. Eur, kurias Bendrovė iki 2022 m. 
planuoja investuoti į transporto priemones (keltus), pastatus ir statinius, IT sistemas. Finansinis 
strateginės generacijos rezultatas (EBITDA), planuojama, šiuo laikotarpiu sudarys iki 9,3 mln. eurų. 
 
2020 m. sausio 14 d. Bendrovės valdyba patvirtino atnaujintą Bendrovės veiklos strategiją 2020-2023 
m. Bendrovės misija, vizija nesikeitė, tačiau buvo patikslintos ir sukonkretintos strateginės kryptys bei 
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jų įgyvendinimui numatyti veiksmai. Bendrovės 2020–2023 m. strategijos dokumentą galima rasti 
Bendrovės interneto svetainėje (https://www.keltas.lt/apie-mus/geroji-valdysena/). 
 
Atnaujintoje strategijoje pabrėžiama, kad svarbiausia Bendrovės veikla – perkėlimo paslaugų 
nepertraukiamumo užtikrinimas, veiklos efektyvumo, Bendrovės vertės didinimas ir kokybiškų 
paslaugų teikimas. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Pagal patvirtintą atnaujintą strategiją 2020-2023 m. laikotarpiu prognozuojama vidutiniškai per metus 
perkelti po 2 406 tūkst. keleivių ir 723 tūkst. vnt. transporto priemonių. Tai yra 6 % daugiau keleivių ir 
transporto priemonių nei 2015-2019 m. laikotarpio metinis vidurkis. 
 
Bendrovės pajamų prognozės 2020–2023 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų: 
 didesnės perkėlimo veiklos pajamos 2020-2023 m. dėl perkėlimo kainų pokyčių, kuriuos lems 

atliktos investicijos į Bendrovės keltų parko atnaujinimą ir infrastruktūrą; 
 dalies kitos veiklos pajamų trumpalaikis praradimas dėl vykdomų infrastruktūros plėtros projektų. 
 
2020 m. planuojama uždirbti 5006 tūkst. Eur pajamų, t.y. 6 % (335 tūkst. Eur) mažiau nei 2019 m. 
Pajamų mažėjimą lems negautos kitos veiklos pajamos – pajamos už laivo „Smiltynė“ nuomą. 
 
Nepaisant to, kad prognozuojami mažesni transporto priemonių perkėlimo srautai, prognozuojama, 
kad 2020 m. pagrindinės veiklos pajamos bus panašios kaip ir 2019 m. ir sudarys 4949 tūkst. Eur 
(2019 m. – 4985 tūkst. Eur). Panašų pajamų lygį lems nuo 2020 m. birželio 1 d. vidutiniškai 6,4 % 
planuojamos padidinti perkėlimo kainos. 
 
2021-2023 m. planuojamas vidutinis 8,3 % per metus Bendrovės pajamų augimas. Pajamų augimą 
pagrinde lems perkėlimo dėl įgyvendintų investicijų į keltų parką ir infrastruktūrą kainos didėjimas: 
2022 m. – 10 %, 2023 – 25 %. 
 
Bendrovės sąnaudų prognozės 2020–2023 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų: 
 planuojamas nuosaikus darbo užmokesčio augimas; 
 įvertintas vykdomos veiklos perskirstymas tarp vidinių resursų ir išorės tiekėjų; 
 įvertintas nusidėvėjimo sąnaudų augimas dėl planuojamų atlikti naujų investicijų; 
 įvertintos būtiniausių veiklų sąnaudų padidėjimas. 
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2020 m. planuojama išleisti 4467 tūkst. Eur, t.y. 2 % (101 tūkst. Eur) mažiau nei 2019 m. (4568 tūkst. 
Eur). 2021-2023 m. prognozuojamas vidutinis metinis 7,7 % sąnaudų augimas dėl personalo 
išlaikymo, nusidėvėjimo (dėl atliktų investicijų) ir palūkanų sąnaudų didėjimo. 
 
2020-2023 m. Bendrovės veikla planuojama pelninga, nors prognozuojamas ženklus pelno 
sumažėjimas 2021 ir 2022 m. 
 
2020 m. planuojama, kad Bendrovė uždirbs 539 tūkst. Eur pelno prieš apmokestinimą arba 30 % (235 
tūkst. Eur) mažiau lyginant su 2019 m. (774 tūkst. Eur). Pagrinde tai lems negautos pajamos iš laivo 
nuomos. 2021 ir 2022 m. planuojamas uždirbti pelnas sudarys apie 0,3 mln. Eur. Tokį ženklų pelno 
sumažėjimą lems 2021 m. gegužės mėn. atliekamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 
leidžiamo uždirbti pelno perskaičiavimas, kuris bus skaičiuojamas nuo likutinės ilgalaikio turto vertės 
2020 m. gruodžio 31 d. dienai. Kadangi Bendrovė per pastarąjį dešimtmetį neatliko ženklių investicijų į 
ilgalaikį turtą, jo vertė yra sumažėjusi ir planuojama, kad sudarys apie 4,9 mln. Eur. Planuojama, kad 
reguliuojamo pelno riba sieks iki 0,3 mln. Eur (4,9 mln. Eur x 5 % (WACC)). 
 
2023 m. planuojama, kad pelnas padidės 2,5 karto ir sieks 750 tūkst. Eur. Prognozuojama, kad 
ženklios investicijos (žr. „5.2. Bendrovės investicijos, didžiausi vykdomi ir planuojami investicijų 
projektai“ skyrių) bus atliktos iki 2022 m., tuomet ir leidžiamas uždirbti pelnas didės. 
 
2020 m. EBITDA sieks 1531 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. (1813 tūkst. Eur), sumažės 16 % arba 
282 tūkst. Eur. EBITDA marža sumažės 5 procentiniais punktai ir sieks 31 % (2019 m. – 36 %). 
EBITDA ir jos maržos sumažėjimas susijęs su mažesnėmis pajamomis ir nusidėvėjimo sąnaudomis. 
2021-2023 m. EBITDA sudarys 2021 m. – 1458 tūkst. Eur, 2022 m. – 1700 tūkst. Eur ir 2023 m. 2713 
tūkst. Eur. Ženklus EBTDA augimas 2023 m. planuojamas dėl pajamų augimo ir didesnių nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudų. 
 
Metinė Bendrovės kapitalo grąža (ROE) 2020 m. sudarys 6,2 % (2019 m. – 9,1 %), turto grąža (ROA) 
– 5,0 % (2019 m. – 6,8 %). 
 
2019 m. sausio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų 
pelningumo rodiklių 2019-2021 m. nustatymo“ Bendrovei nustatyta vidutinė metinė siektina 
nuosavybės kapitalo grąža 6,2 %. Planuojama, kad vidutinė metinė Bendrovės kapitalo grąža 2019-
2021 m. laikotarpiu sieks 6,2 %. 
 
5.2. Bendrovės investicijos, didžiausi vykdomi ir planuojami investicijų projektai 
 
Investicijos per ataskaitinį laikotarpį 
 
Įmonėje įgyvendinami projektai, kurie skirti perkėlimo paslaugoms gerinti, infrastruktūrai 
modernizuoti, saugumui užtikrinti. 2019 m. iš viso atlikta investicijų už 206 tūkst. Eur (2018 m. 
investicijos sudarė 382 tūkst. Eur). 
 
Didžiausią investicijų dalį sudarė investicijos į bilietų pardavimo internetu sistemą (25 tūkst. Eur), 
įvažiavimo į Varnėnų g. ir infrastruktūros tvarkymo darbus (54 tūkst. Eur) ir praėjimo vartelių įsigijimą 
(89 tūkst. Eur). Už 38 tūkst. Eur įsigyta kito įvairaus smulkaus ilgalaikio materialiojo turto 
(kompiuterinė technika, vaizdo kameros, kondicionieriai, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
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Vykdomi ir planuojami projektai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ planuoja toliau stiprinti Bendrovės pozicijas keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo per Kuršių marias rinkoje. Ir toliau bus vykdomas keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimas bei tęsiamas klientų aptarnavimo kokybės gerinimas. 
 
Įmonėje projektai įgyvendinami, laikantis šių principų: 
 būtinybė atitikti teikiamų perkėlimo paslaugų saugumo reikalavimus; 
 savalaikė ir tinkama reakcija į rinkos pokyčius bei atsirandančias galimybes; 
 siekis mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti išteklius; 
 turimos infrastruktūros išnaudojimas komercinių paslaugų plėtrai; 
 tolesnė Bendrovės veiklos plėtra; 
 klientų patirties gerinimas ir pasitenkinimo didinimas. 
 
2020-2023 m. laikotarpiu planuojama investuoti į ilgalaikį turtą 20 mln. Eur, iš jų 2,9 mln. Eur 2020 m. 
Pagrindinės 2020 m. investicijos būtų: 
 130 tūkst. Eur programinės įrangos įsigijimui; 
 1922 tūkst. Eur į statinius (įvažiavimo į Varnėnų g. infrastruktūros sutvarkymo darbai, stoginės 

keleiviams, kasos nameliai); 
 680 tūkst. Eur keltų remontą (kapitalizuotos keltų remonto išlaidos); 
 139 tūkst. Eur kitai įrangai. 
 
Taigi, 2020 m. Bendrovės pagrindinai trys darbai (projektai) yra: 
 pabaigti teritorijos adresu Nemuno g. 8 rekonstrukcijos darbus; 
 atlikti dviejų keltų remonto darbus (variklių keitimas); 
 įrengti informacinių ekranų sistemą. 
 
2020-2023 m. investicijos planuojama bus iki 70 % finansuojamos finansinių institucijų lėšomis, 30 % 
Bendrovės lėšomis. 
 
Planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Bendrovė siekia 
pasinaudoti ES finansinės paramos galimybėmis projektams įgyvendinti, taip pat pritraukti kitus 
finansavimo šaltinius planuojamoms investicijoms. Bendrovės projektų, kurie pradėti įgyvendinti per 
2019 m. ir bus įgyvendinami 2020 ir vėlesniais metais sąrašas pateikiamas žemiau: 
 

Investicijos 2020 2021 2022 2023 

Informacinių lentų (ekranų) sistema 100 150   

Leidimų apskaita ir LAKD'o sprendimo 
integracija 

10    

Parkingo valdymo programa 20    

Programinė įranga iš viso: 130 150 0 0 

Keleivių ir biuro pastato statyba   3112  

Įvažiavimo į Varnėnų g. ir infrastruktūros 
tvarkymo darbai1 

1806    

                                                           
1 Statybos darbai pradėti 2018.09.01, tačiau dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo sutartis su juo nutraukta 2019 m. 02 mėn. Šiuo metu 
teismo paskirtos laikinosios apsaugos priemonės. 
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Stoginės keleiviams, turniketams, 
automatinėms kasoms 

65    

Keleivių laukimo stoginės ir kasos nameliai 51    

Kranto tiltelių įrengimas (Naujoji perkėla) – 
I etapas 

 840   

Kranto tiltelių įrengimas (Naujoji perkėla) – II 
etapas 

  700  

Pastatai ir statiniai iš viso: 1922 840 3812  

Krovininis-keleivinis keltas   8000  

Keleivinis keltas   4000  

Kapitalizuotos keltų remonto išlaidos 680 180 180  

Transporto priemonės iš viso: 680 180 12180 0 

Kita įranga, prietaisai ir įrankiai 139 23 48 23 

IŠ VISO: 2871 1193 16040 23 
 
Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos 
valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os), laikantis numatytų strateginių krypčių, planuojami 
įgyvendinti šie prioritetiniai projektai: 
 
 Keltų įsigijimas. 
 
Augant keleivių ir transporto priemonių srautams Bendrovė planuoja didinti keltų parko pajėgumus, 
įsigydama keleivinį-krovininį keltą, kuris dirbtų Naujojoje perkėloje. Vasaros sezono metu dirbtų keturi 
didieji keltai, kurie ženkliai paspartintų perkėlimo procesą, o kartu sumažintų ir laukimo eilėje trukmę.  
 
Šiai dienai, įvertinus Bendrovės keltų techninį stovį, neatidėliotinai reikia keisti fiziškai ir morališkai 
susidėvėjusį keltą „Kintai“. Tai pagrindinis keltas, galintis pakeisti keltą „Nida“ jo remonto arba žiemos 
metu esant ledui uosto akvatorijoje. Pakeitus keltą „Kintai“ analogiško dydžio nauju, moderniu keltu, 
bus užtikrinamas kelto darbo patikimumas ir saugumas, taip pagerinant perkėlimo paslaugos kokybę. 
 
Dviejų keltų statybos pabaiga planuojama 2022 m. Bendra investicijų vertė siektų apie 12 mln. Eur. 
 
 Reguliuojamų rampų rekonstrukcija. 
 
Reguliuojamos, užvažiavimo ant keltų rampos įrengtos 1982 m., rekonstruotos 1997 m. Šiuo metu 
rampos yra susidėvėjusios, neleidžia sklandžiai ir saugiai įvažiuoti į keltus autobusams bei kitiems 
automobiliams, kyla daug eksploatacinių problemų.  
 
Planuojama statyba 2020–2022 m. Orientacinė projekto vertė 1,5 mln. Eur. 
 
 Įvažiavimo į Varnėnų g. ir viešosios infrastruktūros AB „Smiltynės perkėla“ teritorijoje sutvarkymas. 
 
Planuojama rekonstruoti inžinerinius tinklus, automobilių laukimo aikštelę bei esamus pastatus. Pagal 
galimybes diegti šiuolaikines elektronines keleivių aptarnavimo sistemas, intelektines eismo saugos, 
saugumo, informavimo ir srautų valdymo transporto sistemas. Išplėtus automobilių laukimo aikštelę 
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Bendrovės teritorijoje ir pertvarkius privažiavimus, nebūtų trikdomas eismas Minijos ir Varnėnų 
gatvėse. 
 
Techniniame projekte numatyta: 
 įrengti apie 6270 m2 jungiamąjį kelią, kuriame tilptų apie 150 automobilių;  
 rekonstruoti įvažiavimą į Varnėnų gatvę bei kitus privažiavimus;  
 rekonstruoti/įrengti naujus vandentiekio, lietaus kanalizacijos, elektros jėgos, apšvietimo ir valdymo 

inžinerinius tinklus;  
 rekonstruoti fekalinės kanalizacijos siurblinę ir slėgiminę liniją; 
 įrengti technines eismo reguliavimo priemones (šviesoforai, užtvarai ir pan.). 
 
Techninis projektas paruoštas 2016 m. statybos darbai prasidėjo 2018 m. rugsėjo mėn., tačiau dėl 
rangovui iškeltos restruktūrizacijos bylos 2019 m. vasario mėn. jie buvo nutraukti. Darbus planuojama 
atnaujinti ir pabaigti 2020 m. Orientacinė projekto vertė 1,8 mln. Eur. 
 
 Keleivių aptarnavimo ir biurų pastato Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) statyba. 
 
Parengus ir patvirtinus teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 68, korektūrą 
sklype bei jo gretimybėse, bus galima projektuoti ir pastatyti keleivių aptarnavimo pastatą ir biurų 
pastatą, įrengti automobilių parkavimo vietas bei pilnai sutvarkyti keleivių srautus. 
 
2019 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai ir pradėti techninio projekto rengimo darbai. 2021–2022 
m. planuojami statybos darbai. Orientacinė projekto vertė 3-4 mln. Eur. 
 
5.3. Bendrovės tikslų pasiekimas 
 
2019 m. Bendrovei pavyko visiškai įgyvendinti 4 iš 5 Bendrovės metinius tikslus ir pasiekti jiems 
nustatytus veiklos rodiklius: 
 EBITDA ir ROE viršijo numatytą ribą; 
 pajamos iš kitos veiklos taip pat buvo viršytos; 
 klientų pasitenkinimo rodiklis aukštesnis nei planuotas; 
 darbuotojų pasitenkinimo rodikliai taip pat pasiekti. 
Likusį vieną tikslą Bendrovė pasiekė iš dalies: veiklos sąnaudos viršytos 2,7 %. 2019 m. tikslų 
matavimo rodiklių planuotos ir faktinės vertės pateiktos lentelėje: 
 

Strateginis tikslas 
Rodiklis, matavimo 

vienetai 

2019 metais 
siektinos 

rodiklių vertės 

Faktinės 2019 
metų rodiklių 

vertės 
Komentarai, paaiškinimai 

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

EBITDA, tūkst. Eur 1562 1813 
Augimas dėl neplanuotų pajamų 
iš laivo „Smiltynė“ nuomos 
veiklos. 

Veiklos sąnaudos 
(OPEX), tūkst. Eur 

1179 1211 

Augimas dėl personalo išlaikymo 
(neplanuotos išeitinės išmokos), 
teisinių konsultacijų ir kt. teismo 
išlaidų augimo. 

Nuosavybės grąža 
(ROE), % 

6,1 9,1 
Augimas dėl neplanuotų pajamų 
iš laivo „Smiltynė“ nuomos 
veiklos. 
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2. Teikiamų paslaugų 
įvairovės didinimas. 

Pajamų iš kitos 
veiklos procentinė 
dalis visose 
pajamose, % 

1,3 6,6 
Uždirbta neplanuotų pajamų iš 
laivo „Smiltynės“ nuomos. 

3. Paslaugų kokybės 
gerinimas. 

Klientų 
pasitenkinimas, % 

82 93  

4. Darbuotojų 
įsitraukimo 
stiprinimas 

Įsitraukusių 
darbuotojų dalis, % 

57 68  

5. Darbuotojų 
motyvacijos ir 
našumo skatinimas. 

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

 
 
59 
31 
10 

 
 
62 
30 
8 

 

 
2020 m. Bendrovė sieks tenkinti akcininkų lūkesčius ir užtikrinti pelningą Bendrovės veiklą bei 
efektyvią sąnaudų kontrolę (3 tikslas). Kaip ir kasmet, aktualus saugaus, patikimo ir nepertraukiamo 
perkėlimo paslaugų užtikrinimas (1 tikslas). Kitas labai svarbus tikslas – teikiamų paslaugų kokybės 
gerinimas (2 tikslas). Ketvirtasis 2020 m. Bendrovės tikslas – didėjantis darbuotojų įsitraukimas (4 
tikslas). 

6. Bendrovės veiklos apžvalga 

 
6.1. Svarbūs finansinių metų įvykiai 
 
2019 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 
 
Sausio mėn. 
 
2019 m. sausio 14 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarta objekto „Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 rekonstravimas, įrengiant reguliuojamas rampas“ 
statybos darbų, kurių kaina ne didesnė kaip 1 589 544 eurai be pridėtinės vertės mokesčio, įsigijimui. 
 
2019 m. sausio 24 d. Bendrovės valdyba pritarė vykdyti naujų keleivinių laivų (keltų) pirkimą. 
 
Vasario mėn. 
 
2019 m. vasario 25 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl Bendrovės 
valdybos narių veiklos – nustatyta valdybos veiklos ataskaitos, valdybos posėdžių forma, nustatytas 
atlygis, kitų valdybos narių išlaidų kompensavimas ir kt. organizaciniai klausimai, susiję su valdybos 
veikla. 
 
Kovo mėn. 
 
2019 m. kovo 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintas AB „Smiltynės perkėla“ 
2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas Bendrovės 2018 m. paskirstytinasis pelnas. 
 
Balandžio mėn. 
 
2019 m. balandžio 3 d. valdyba leido Bendrovės vadovui pasirašyti 133 524 Eur be PVM vertės sutartį 
dėl praėjimo vartelių įsigijimo. 
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2019 m. balandžio 25 d. valdyba pritarė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių 
marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausiam tarifui – 4899,4 
tūkst. eurų ir teikė jį derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. 
 
Gegužės mėn. 
 
2019 m. gegužės 13 d. valdyba leido Bendrovės vadovui pasirašyti 94 751 Eur be PVM vertės sutartį 
dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo. 
 
Birželio mėn. 
 
2019-06-20 valdyba patenkino generalinio direktoriaus Dariaus Butvydo prašymą ir nutraukė darbo 
santykius su juo šalių susitarimu nuo 2019 m. birželio 21 d. 
 
Liepos mėn. 
 
2019 m. liepos 31 d. valdyba: 
 sutiko, kad Bendrovės vadovas sudarytų dvišalę keleivių aptarnavimo ir administracinio pastato 

rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų pirkimo sutartį, kurios vertė – 76 777,00 eurų be PVM; 

 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. 6 mėn. tarpinį pranešimą; 
 pritarė AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. 6 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui; 
 atsižvelgiant į tai, kad krovininių-keleivinių keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ rekonstrukcija 

turėjo būti atliekama dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153, 156, įrengiant 
pontono tipo rampas, rekonstrukcijos, nutraukti vykdomą pirkimą Nr. 417137 „Keleivinių-krovininių 
keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ aparelių rekonstrukcija“. 

 
Rugpjūčio mėn. 
 
2019 m. rugpjūčio 5 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarta dviejų naujų kelto 
„Žalgiris“ eigos variklių, kurių bendra kaina ne didesnė kaip 380 000 eurų be pridėtinės vertės 
mokesčio, įsigijimui. 
 
2019 m. rugpjūčio 30 d. valdyba patvirtino: 
 AB „Smiltynės perkėla“ organizacinę struktūrą; 
 AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų pareigybes; 
 AB „Smiltynės perkėla“ pareigybių struktūros (pareigybių lygių) tvirtinimą priskyrė valdybos 

kompetencijai; 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ pareigybių struktūrą (pareigybių lygius); 
 AB „Smiltynės perkėla“ pareigybių lygių atlygio rėžių tvirtinimą priskyrė valdybos kompetencijai; 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ pareigybių lygių atlygio rėžius. 
 
Rugsėjo mėn. 
 
2019 m. rugsėjo 27 d. valdyba nuo 2019 m. spalio 1 d. paskyrė Mindaugą Čiaką AB „Smiltynės 
perkėla“ generaliniu direktoriumi 5 (penkerių) metų kadencijai ir patvirtino Bendrovės generalinio 
direktoriaus pareiginius nuostatus. 
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Spalio mėn. 
 
2019 m. spalio 2 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarta vieno naujo keleivinio-
krovininio laivo (kelto), kurio kaina ne didesnė kaip 9 000 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio, 
įsigijimui. 
 
2019 m. spalio 16 d. valdyba: 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ atlygio politikos projektą ir pateikė Bendrovės lygiu veikiančiai 

profesinei sąjungai derinti; 
 nustatė, kad AB „Smiltynės perkėla“ atlygio politika, jei bus suderinta su Bendrovės lygiu veikiančia 

profesine sąjunga, įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. 
 
Lapkričio mėn. 
 
2019 m. lapkričio 30 d. valdyba: 
 pritarė patikslintą pagal valdybos narių pastabas AB „Smiltynės perkėla“ 2020–2023 m. strateginio 

veiklos plano projektą teikti peržiūrėti viešajai įstaigai „Stebėsenos ir prognozių agentūra“; 
 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ rizikų valdymo politiką, kuri įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.; 
 pavedė AB „Smiltynės perkėla“ generaliniam direktoriui organizuoti AB „Smiltynės perkėla“ rizikų 

valdymo politikos įgyvendinimą Bendrovėje ir kas ketvirtį teikti valdybai ataskaitą apie rizikos 
valdymą; 

 pritarė AB „Smiltynės perkėla“ įstatų projektui. 
 
Gruodžio mėn. 
 
2019 m. gruodžio 18 d. valdyba: 
 pritarė vykdyti derybas dėl naujo keleivinio-krovininio laivo (kelto) finansavimo; 
 pritarė sutarties dėl dalyvavimo  programoje „Šeimos kortelė“ pasirašymui 3-jų mėnesių laikotarpiui 

ir patvirtinti 20 % nuolaidos taikymą keleivių, turinčių „Šeimos kortelę“ ir perkančių keleivinius 
bilietus perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) 
Kuršių neriją kainai; 

 patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų atlygio politikos naują redakciją (pridedama), kuri 
įsigalioja 2020 metų sausio 1 dieną; 

 patvirtino pagal pateiktas valdybos narių pastabas pakoreguotą AB „Smiltynės perkėla“ generalinio 
direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašą ir AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų darbo 
apmokėjimo tvarkos aprašą; 

 nustatė, kad AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas ir 
AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas įsigalioja 2020 metų sausio 1 
dieną. 

 
Informacija apie visuotinius akcininkų susirinkimus buvo skelbiama viešai VĮ „Registrų centro“ 
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, kaip to reikalauja Bendrovės 
įstatai. 
 
Visi sprendimai priimti vadovaujantis Bendrovės įstatais, valdybos darbo reglamentu ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
6.2. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 
 
2020 m. Bendrovės veikloje buvo šie esminiai įvykiai: 
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Sausio mėn. 
 
2020 m. sausio  10 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pakeisti AB „Smiltynės perkėla“ 
įstatai ir jie išdėstyti nauja redakcija. 
 
2020 m. sausio 14 d. valdyba patvirtino  AB „Smiltynės perkėla“ 2020-2023 m. strateginį veiklos planą 
ir metinį vidaus audito planą. 
 
6.3. Bendrovės veiklos ir paslaugos rinkos apibūdinimas 
 
Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ – vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti daugiau nei pusės amžiaus 
patirtį keleivinio vidaus vandens transporto sferoje. Bendrovė, kaip karinio upių laivyno padalinys, 
turėjęs vykdyti strateginę užduotį – garantuoti susisiekimą į Kuršių neriją, įkurta 1945 m. 
 
Išaugus keleivių ir transporto priemonių srautams 1986 m. buvo atidaryta Naujoji perkėla (Nemuno g. 
8, Klaipėdoje), kurioje pradėjo dirbti keturi keltai. 
 
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 2019 m. sudarė 93 % visų pajamų (2018 
m. – 95 %). 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. 2019 m. iš šios veiklos Bendrovė uždirbo 7 % (2018 m. – 5 %) visų pajamų. 
 

 
 

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. 
 
6.4. Bendrovės veiklos vykdymo, finansinių, nefinansinių rezultatų ir plėtros apžvalga 
 
Veiklos rodikliai 
 
2019 m. Lietuvos verslas ir gyventojai jautė visos euro zonos atsigavimą, o šalies ekonomikoje tęsėsi 
tvaraus augimo tendencija. Augant šalies ūkiui ir vidaus vartojimui augo gyventojų pajamos. 2018-
2019 m. karštas vasaros sezonas, o kartu ir tai, kad gyventojai teikė prioritetą kokybiškam poilsiui ne 
tik užsienio šalių kurortuose, bet ir viename populiariausių Lietuvos kurortų – Neringoje, lėmė keltų 
perkėlimo paslaugų paklausos augimą. 
 
Didėjant perkėlimo paslaugų paklausai, 2019 m. perkelta 750 tūkst. vnt. arba 4 % (27 tūkst. vnt.) 
transporto priemonių daugiau, tačiau keleivių perkelta 211 tūkst. arba 8 % mažiau (2019 m. – 2359 
tūkst., 2018 m. – 2570 tūkst.). Transporto priemonių augimą pagrinde lėmė lengvųjų automobilių ir 
sunkiojo transporto priemonių perkėlimų srautai. 
 
Perkeltų keleivių ir transporto priemonių skaičius, vnt. 

 

Transporto priemonės tipas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, 
krovininių automobilių iki 3,5 t 637064 679800 700476 +20676 3% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-
gyvenamųjų namų 8956 9534 10634 +1100 12% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 
12 t, jų priekabų iki 10 t  3866 3372 3502 +130 4% 

Autobusų virš 5 t, krovininių 
automobilių virš 12 t, jų priekabų 
virš 10 t  23348 19714 23916 +4202 21% 

Motociklų, mopedų  8162 10172 11201 +1029 10% 

Specialūs kelto reisai 714 634 570 -64 -10% 

Transporto priemonių iš viso: 682110 723226 750299 +27073 4% 

Keleivių ir dviratininkų iš viso: 2188144 2570273 2359235 -211038 -8% 

 
Kad patenkinti tokią paklausą, per ataskaitinius metus atlikta 31,4 tūkst. reisų arba 2 % (0,7 tūkst.) 
daugiau nei 2018 m. 
 
Žemiau paveiksle pateikiama keleivių ir transporto priemonių perkėlimų tendencija per pastaruosius 
penkerius metus: 
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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. 
 
2019 m. neatlygintino perkėlimo lengvata suteikta 260 tūkst. transporto priemonių arba 4 % (10 
tūkst. vnt.) mažiau nei 2018 m. ir 6 % (16 tūkst. vnt.) mažiau nei 2017 m. 
 

Transporto priemonės tipas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Lengvųjų automobilių, jų priekabų, 
krovininių automobilių iki 3,5 t 257430 258020 249244 -8776 -3% 

Autobusų iki 5 t, automobilių-
gyvenamųjų namų 2018 1974 1086 -888 -45% 

Krovininių automobilių nuo 3.5 t iki 
12 t, jų priekabų iki 10 t  1758 1366 1168 -198 -14% 

Autobusų virš 5 t, krovininių 
automobilių virš 12 t, jų priekabų 
virš 10 t  13868 7892 7618 -274 -3% 

Motociklų, mopedų  624 838 650 -188 -22% 

Specialūs kelto reisai 694 628 560 -68 -11% 

Transporto priemonių iš viso: 276392 270718 260326 -10392 -4% 
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Žemiau paveiksle pateikti neatlygintinai perkeltų transporto priemonių skaičius per pastaruosius 
penkerius metus. 
 

 
 
Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, sumažėjimas fiksuojamas visose transporto priemonių 
perkėlimo kategorijose, ypatingai lengvųjų automobilių ir mažųjų autobusų. Neatlygintinai perkeltų 
transporto priemonių mažėjimo tendencija pasireiškė jau nuo 2018 m. Tam įtakos galėjo turėti nuo 
2018 m. vasario mėn. pradėti Finansinių nusikaltimų tarnybos (FNTT) tyrimo veiksmai dėl neteisėtų 
persikėlimo keltais leidimų naudojimo. 
 
Finansiniai rodikliai 
 

Finansiniai rodikliai, 
tūkst. Eur 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Pajamos 
Veiklos sąnaudos 
EBITDA2 
Grynasis pelnas 
 
Ilgalaikis turtas 
Trumpalaikis turtas 
Iš viso turto 
Nuosavas kapitalas 
Įsipareigojimai 
 
Grynoji skola3 
Dividendai* 

5086 
961 
2097 
691 

 
6127 
2564 
8691 
7072 
1619 

 
(1865) 

523 

5191 
1057 
1820 
527 

 
5924 
3753 
9677 
7076 
2601 

 
(2888) 

397 

5341 
1211 
1813 
655 

 
4440 
5245 
9685 
7335 
2350 

 
(3760) 

Dar neskirti 

+150 
+154 

-7 
+128 

 
-1484 
+1492 

+8 
+259 
-251 

 
+872 

- 

+3% 
+15% 

0% 
+24% 

 
-25% 
+40% 

0% 
+4% 
-10% 

 
+30% 

- 

                                                           
2 EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos + turto nurašymo sąnaudos. 
3 Grynoji skola = Ilgalaikė finansinė skola + Trumpalaikė finansinė skola – Trumpalaikės investicijos – Terminuoti indėliai – Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai. 
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Pelningumo rodikliai      

EBITDA marža4 
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)5 
Turto grąža (ROA)6 
Grynojo pelno marža 
Pelnas tenkantis vienai akcijai 
P/E (akcijos kainos ir pelno 
santykis) 

43,4% 
9,9% 
7,6% 
14,3% 
2,09 

 
8 

36,8% 
7,5% 
5,7% 
10,6% 
1,59 

 
11 

36,4% 
9,1% 
6,8% 
13,1% 
1,98 

 
9 

- - 

Santykiniai rodikliai      

Įsipareigojimai / Nuosavas 
kapitalas 
Finansinės skolos / Nuosavas 
kapitalas 
Finansinės skolos / Turtas 
Nuosavas kapitalas / Turtas 
Bendrasis likvidumo koeficientas7 
Paskolų padengimo rodiklis8 
Turto apyvartumas9 

 
0,23 

 
0,07 
0,06 

81,4% 
3,7 
2,0 
0,59 

 
0,36 

 
0,04 
0,03 

73,1% 
4,2 
6,4 
0,54 

 
0,33 

 
0,00 
0,00 

75,7% 
9,7 
7,3 
0,55 

- - 

* Dividendai už ataskaitinius metus išmokami sekančiais metais. 
 
Veiklos pajamos 
 
AB „Smiltynės perkėla“ iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais paslaugų gauna daugiau 
nei 90 % visų savo pajamų (2019 m. – 93,3 %, 2018 m. – 95,4 %). 
 

Pajamų grupės 
2018 m. 2019 m. Pokytis, 

tūkst. Eur 
Pokytis, 
% tūkst. Eur % tūkst. 

Eur 
% 

Keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo pajamos 4953 95,4 4985 93,3 +32 +0,6 

Kitos veiklos pajamos 237 4,6 353 6,6 +116 +48,9 

Finansinės, investicinės veiklos 
pajamos 0,8 0,0 3 0 +2 +303 

Iš viso: 5191 100 5341 100 +150 +3 

 
2019 m. Bendrovė uždirbo 5341 tūkst. Eur, gauta 3 % (150 tūkst. Eur) daugiau nei 2018 m. Pajamų 
augimą pagrinde lėmė kitos veiklos pajamų augimas (+116 tūkst. Eur), t.y. uždirbta daugiau pajamų 
iš laivo „Smiltynė“ nuomos (+142 tūkst. Eur). 

                                                           
4 EBITDA marža = EBITDA/Pardavimo pajamos. 
5 Nuosavo kapitalo grąža = Grynasis pelnas/(Nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje + Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje)/2 
6 Turto grąža = Grynasis pelnas/(Turtas laikotarpio pradžioje + Turtas laikotarpio pabaigoje)/2 
7 Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai. 
8 Paskolų padengimo rodiklis = EBITDA / (Palūkanų mokėjimai + Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos paskolos). 
9 Turto apyvartumas = Pajamos/Turtas 
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Pagrindinės veiklos – keleivių ir transporto priemonių perkėlimo pajamos. 
 
2019 m. iš perkėlimų keltais paslaugų uždirbta 4985 tūkst. Eur, gauta 1 % (32 tūkst. Eur) daugiau nei 
2018 m. Dėl sumažėjusių keleivių perkėlimo srautų uždirbta 3 % (20 tūkst. Eur) mažiau, o dėl 
didesnio perkeltų transporto priemonių skaičiaus gauta 1 % (53 tūkst. Eur) daugiau.  
 

 
 
Per ataskaitinį laikotarpį Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų negautų pajamų už 
neatlygintiną perkėlimą kompensavimui, panaudota 7 % (124 tūkst. Eur) mažiau nei 2018 m ir 13 % 
(251 tūkst. Eur) mažiau nei 2017 m. Mažėjimą lemia mažėjantys transporto priemonių perkėlimo 
srautai. Panaudotų lėšų dinamika per pastaruosius penkerius metus pateikta žemiau paveiksle. 
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Kitos veiklos pajamos 
 
Dėl prasidėjusių statybos darbų Bendrovės teritorijoje adresu Nemuno g. 8 mažiau gauta pajamų iš 
reklaminių plotų ir infrastruktūros nuomos. Tačiau net 85 % (142 tūkst. Eur) daugiau uždirbta iš laivo 
„Smiltynė“ nuomos. 
 
Finansinės veiklos pajamos 
 
Dėl didesnės laisvų piniginių lėšų sumos (2019 m. – 1100 tūkst. Eur, 2018 m. – 700 tūkst. Eur) 
laikomos terminuotuose indėliuose uždirbta 2,5 tūkst. Eur daugiau palūkanų. 
 
Veiklos sąnaudos 
 
Bendrovės veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 4568 tūkst. Eur, t. y. panašaus lygio kaip ir 2018 m. 
(4564 tūkst. Eur). Iš jų: pardavimo savikaina sumažėjo 339 tūkst. Eur (12 %), pardavimo sąnaudos 
padidėjo 207 tūkst. Eur (45 %), bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 154 tūkst. Eur (15 
%), finansinės veiklos sąnaudos sumažėjo 6 tūkst. Eur (61 %) ir kitos veiklos sąnaudos sumažėjo 13 
tūkst. Eur (9 %). 
 
Pardavimo savikaina 
 

Pardavimo savikaina 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Keltų kuras, tepalai 378592 363532 -15060 -4% 

Atsarginės dalys 203152 53884 -149268 -73% 

Įvairios atsargos keltams ir spec. rūbai 67965 54688 -13277 -20% 

Darbo užmokestis ir su juo susiję 
mokesčiai 1036597 1124176 87579 8% 

Keltų remontas 193438 54981 -138457 -72% 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 907338 797412 -109926 -12% 
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Draudimas 46838 39067 -7771 -17% 

Uosto rinkliava, krantinių priežiūra ir 
nuoma 

17170 29147 11977 70% 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 13614 5190 -8424 -62% 

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 8323 9118 795 10% 

Kitos keltų sąnaudos 27177 30429 3252 12% 

Iš viso: 2900204 2561624 -338580 -12% 

 
Pardavimo savikainos mažėjimą pagrinde lėmė: keltų kuro, keltų remonto, atsarginių dalių, kt. 
eksploatacinių sąnaudų, nusidėvėjimo, keltų draudimo, laivyno padalinio darbuotojų mokymų sąnaudų 
mažėjimas. Tačiau 8 % (88 tūkst. Eur) išaugo laivyno padalinio darbo užmokesčio sąnaudos, kurias 
lėmė 2019 m. du kartus didintas darbo užmokestis darbuotojams.  
 
Pardavimo sąnaudos 
 

Pardavimo sąnaudos 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 120850 109417 -11433 -9% 

Reklamos sąnaudos 4919 3811 -1108 -23% 

Darbo užmokestis ir su juo susiję 
mokesčiai 201001 302571 101570 51% 

Fizinės, elektroninės apsaugos, pinigų 
inkasavimo ir pristatymo sąnaudos 75099 27958 -47141 -63% 

Elektroninių kasos aparatų, 
automatinių kasų ir bilietų pardavimo 

29824 33105 3281 11% 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1261 3526 2265 180% 

Bankų komisiniai 8870 10982 2112 24% 

Teritorijos tvarkymo ir kito turto 
einamojo remonto sąnaudos 8069 164437 156368 1938% 

Kitos pardavimų sąnaudos 11559 12424 865 7% 

Iš viso: 461452 668231 206779 45% 

 
Pardavimo sąnaudų augimą lėmė: teritorijos tvarkymo ir klientų aptarnavimo padalinio darbuotojų 
darbo užmokesčio sąnaudų augimas. Teritorijos tvarkymo sąnaudos išaugo dėl patirtų neplanuotų 
išlaidų transporto priemonių pralaidumui atkurti Naujojoje perkėloje dėl rangovo nebaigtų teritorijos 
rekonstrukcijos darbų. Darbo užmokesčio sąnaudos didėjo dėl įsteigtų naujų transporto kontrolierių  
etatų (atitinkamai sumažėjo fizinės saugos sąnaudos) taip pat dėl didinto darbo užmokesčio 
darbuotojams (kasininkams, vadybininkams, transporto kontrolieriams). 
 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 
 

Bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 

2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Personalo išlaikymo 621779 753022 131243 21% 

Biuro išlaikymo 7035 15008 7973 113% 

Tarnybinio transporto sąnaudos 36755 32380 -4375 -12% 
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Ryšių ir kompiuterinės sąnaudos 32260 33905 1645 5% 

Elektros energijos ir komunalinės 
sąnaudos 74123 74366 243 0% 

Reklamos ir reprezentacinė sąnaudos 26308 19284 -7024 -27% 

Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos 46605 60069 13464 29% 

Draudimo sąnaudos 65902 65082 -820 -1% 

Mokesčių sąnaudos 41664 46664 5000 12% 

Bankų paslaugos 947 776 -171 -18% 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 35204 22614 -12590 -36% 

Kitos įvairios sąnaudos 68160 87723 19563 29% 

Iš viso: 1056742 1210893 154151 15% 
 

Administracinių sąnaudų augimą lėmė: administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, biuro išlaikymo, 
teisinių ir kitų konsultacijų ir kitų sąnaudų augimas. Darbo užmokesčio sąnaudos didėjo dėl padidinto 
darbo užmokesčio, biuro išlaikymo – dėl patalpų remonto, teisinės ir kt. konsultacijos – dėl išlaidų 
advokatams už dalyvavimą teisminiuose procesuose, mokesčių sąnaudos – dėl sumokėtų žyminių 
mokesčių. 
 
Finansinės veiklos sąnaudos 
 
Dėl mažesnių finansinių įsipareigojimų 2019 m. sumokėta 6 tūkst. Eur mažiau palūkanų, kas lėmė 
finansinės veiklos sąnaudų mažėjimą. 
 

Sąnaudų grupės 
 

Sąnaudų straipsniai 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

+/- 
Pokytis, 

proc. 

Personalo išlaikymo 1891 2199 308 16% 

Biuro išlaikymo 7 15 8 114% 

Tarnybinio transporto išlaikymo 37 32 -5 -14% 

Ryšių paslaugos 32 34 2 6% 

Elektros energijos ir komunalinės 
sąnaudos 74 74 0 0% 

Reklamos ir reprezentacinės sąnaudos 32 23 -9 -28% 

Teisinių ir kt. konsultacijų sąnaudos 45 69 24 53% 

Keltų išlaikymo ir su krantinėmis 
susijusios sąnaudos 876 569 -307 -35% 

Apsaugos sąnaudos 78 30 -48 -62% 

Draudimo sąnaudos 113 104 -9 -8% 

Mokesčių sąnaudos 60 73 13 22% 

Finansinės sąnaudos 20 16 -4 -20% 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1185 1038 -147 -12% 

Kitos įvairios sąnaudos 114 292 178 156% 

Iš viso: 4564 4568 4 0% 
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Veiklos rezultatas 
 
2019 m. EBITDA siekė 1813 tūkst. Eur, lyginant su 2018 m. (1820 tūkst. Eur), sumažėjo 0,4 % (7 
tūkst. Eur). EBITDA marža sumažėjo 0,4 procentiniais punktais ir siekė 36,4 % (2018 m. – 38,8 %). 
 
2019 m. kitos veiklos rezultatas sudarė 230 tūkst. Eur pelno ir buvo daugiau nei 2 kartus (129 tūkst. 
Eur) didesnis nei 2018 m. Pagrinde tai lėmė uždirbtos didesnės pajamos iš laivo nuomos. 
 
2019 m. finansinės veiklos rezultatas buvo neigiamas ir sudarė 538 Eur, bet 94 % arba 8 tūkst. Eur 
mažesnis nei 2018 m. Finansinės veiklos nuostolio mažėjimui įtakos turėjo sumokėtos mažesnės 
lizingo palūkanos nei 2018 m. 
 
2019 m. Bendrovės grynasis pelnas – 655 tūkst. Eur, lyginant su 2018 m. grynuoju pelnu (527 tūkst. 
Eur), padidėjo 24 % arba 128 tūkst. Eur. Grynojo pelno didėjimui didžiausią įtaką turėjo 150 tūkst. Eur 
išaugusios pajamos (žr. skyrių „Veiklos pajamos“), kurių augimą pagrinde lėmė kitos veiklos pajamų 
augimas (+116 tūkst. Eur), t.y. uždirbta daugiau pajamų iš laivo „Smiltynė“ nuomos (+142 tūkst. 
Eur). 
 
Grynojo pelno marža už 2019 m. siekė 13,1 % (2018 m. – 10,6 %). Pelnas tenkantis vienai akcijai 
sudarė 1,98 Eur/akcijai (2018 m. – 1,59 Eur/akcijai). Metinė Bendrovės kapitalo grąža (ROE) 2019 m. 
sudarė 9,1 % (2018 m. – 7,5 %), turto grąža (ROA) – 6,8 % (2018 m. – 5,7 %). 
 
2019 m. sausio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų 
pelningumo rodiklių 2019-2021 m. nustatymo“ Bendrovei nustatyta vidutinė metinė siektina 
nuosavybės kapitalo grąža 6,2 %. Planuojama, kad vidutinė metinė Bendrovės kapitalo grąža 2019-
2021 m. laikotarpiu sieks 6,2 %. 
 
Visų pelningumo rodiklių augimui 2019 m. įtakos turėjo Bendrovės uždirbtos didesnės kitos veiklos 
pajamos. 
 

 
 

Pardavimo pajamos ir grynasis pelnas 



  METINIS PRANEŠIMAS 
  Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d. | 72 

 
 

Finansinės būklės ataskaitos straipsniai 
 
Bendrovės ilgalaikis turtas 2019 m. sumažėjo 1484 tūkst. Eur (25 %) iki 4440 tūkst. Eur. Ilgalaikio 
turto sumažėjimas susijęs su finansinio turto sumažėjimu, nematerialaus ir materialaus turto 
nusidėvėjimu. Nusidėvėjimo sąnaudos buvo didesnės nei investicijos į ilgalaikį turtą. 2019 m. 
nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 1038 tūkst. Eur (2018 m. – 1185 tūkst. Eur), o bendra 2019 m. 
vykdomų investicijų ir ilgalaikio turto įsigijimų suma siekė 206 tūkst. Eur (2018 m. – 382 tūkst. Eur). 
Ilgalaikis turtas taip pat sumažėjo dėl 600 tūkst. Eur ilgalaikio finansinio turto sumažėjimo, kuris 
mažėjo dėl terminuotų indėlių iškėlimo trumpalaikių investicijų straipsnį. 
 
Trumpalaikis turtas 2019 m. padidėjo 1492 tūkst. Eur (40 %) iki 5245 tūkst. Eur Didžiausią 
trumpalaikio turto dalį sudaro pinigai, jų ekvivalentai ir trumpalaikės investicijos – 3760 tūkst. Eur (72 
%) arba 1224 tūkst. Eur (48 %) daugiau lyginant su 2018 m. Iš pirkėjų gautinos sumos padidėjo iki 
1305 tūkst. Eur (221 tūkst. Eur daugiau). Didžiausia dalis (1110 tūkst. Eur) sudaro skola už laivo 
„Smiltynė“ nuomą ir jos pardavimą. 
 
Padidėjus trumpalaikio turto vertei ir sumažėjus įsipareigojimams, bendrasis likvidumo koeficientas 
padidėjo iki 9,7 t.y. beveik 10 kartų viršija trumpalaikius įsipareigojimus. 
 
Nuosavo kapitalo pokyčiai 2019 m. susiję su ataskaitinių metų pelno ir privalomojo rezervo sumomis. 
Nuosavas kapitalas 2019 m. pabaigoje sudarė 7335 tūkst. Eur arba 75,7 % viso Bendrovės turto 
(2018 m. – 73,1 %). Per ataskaitinį laikotarpį nuosavas kapitalas padidėjo 258 tūkst. Eur. Padidėjimą 
lėmė 2019 m. akcininkų sprendimu padidintas Bendrovės privalomasis rezervas ir didesnis 2019 m. 
grynasis pelnas. Plačiau apie įstatinį kapitalą pateikta skyriuje apie Bendrovės akcijas ir akcininkus. 
 
Ilgalaikių įsipareigojimų finansinėms institucijoms ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė neturėjo. 
 
Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis (-147 tūkst. Eur) susijęs su trumpalaikių finansinių skolų (-248 
tūkst. Eur) ir pelno mokesčio įsipareigojimo (-87 tūkst. Eur) sumažėjimu. 
 
Ateinančių laikotarpių pajamos padidėjo 189 tūkst. Eur, t.y. pajamos, kurios bus pripažintos, kai bus 
gautas apmokėjimas iš rangovo už patirtą žalą dėl laiku neatliktų teritorijos rekonstrukcijos darbų. 
Taip pat ateinančių laikotarpių pajamose yra apskaityta suma (1150 tūkst. Eur) už parduotą laivą 
„Smiltynė“, kuri bus pripažinta pajamomis, kai už jį bus atsiskaityta, o laivo nuosavybė perduota. 
 
Investicijos 
 
Per 2019 m. Bendrovė į ilgalaikį turtą ir nebaigtą statybą investavo 206 tūkst. Eur (2018 m. – 382 
tūkst. Eur): 
 

Eil. Nr. Pavadinimas 2018 m. 2019 m. 

1. Nematerialusis turtas 0 28 

2. Pastatai, statiniai 0 0 

3. Transporto priemonės 0 0 

4. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 83 123 

Investicijų iš viso: 83 151 

Investicijos į nebaigtą statybą: 299 55 

Iš viso: 382 206 
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Didžiausią investicijų dalį sudarė investicijos į bilietų pradavimo internetu sistemą (25 tūkst. Eur), 
įvažiavimo į Varnėnų g. ir infrastruktūros tvarkymo darbus (55 tūkst. Eur) ir praėjimo vartelių įsigijimą 
(89 tūkst. Eur). Už 34 tūkst. Eur įsigyta kito įvairaus smulkaus ilgalaikio materialiojo turto 
(kompiuterinė technika, vaizdo kameros, kondicionieriai, biuro baldai, org. technika ir pan.). 
 
Visos investicijos buvo finansuojamos Bendrovės lėšomis. 
 
6.5. Informacija apie Įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė nevykdė tyrimų ir plėtros veiklos.  
 
6.6. Informacija apie specialiuosius įpareigojimus 
 
AB „Smiltynės perkėla“ vykdo neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os). Šią veiklą reglamentuoja 2000 m. spalio 12 
d. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 str. 
7 dalis. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei už suteiktas perkėlimo paslaugas, iš valstybės biudžeto 
(Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo) kompensuojamos negautos pajamos. Šios kompensacijos 
sudaro apie 35 % Bendrovės perkėlimo veiklos pajamų. Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 20 d. ūkio 
ministro įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir 
informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2018 m. gegužės 7 d. įsakymo pakeitimas Nr. 4-
270) 7.5. punktu ši funkcija laikoma valstybės pavesta komercinė funkcija. Vadovaujantis 
Rekomendacijų 81. punktu valstybės pavesta komercinė funkcija nelaikoma specialiuoju įpareigojimu. 
 
Bendrovės vykdoma funkcija – keleivių ir transporto priemonių, kurie moka už perkėlimą keltais per 
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os)) – neatitinka Rekomendacijose nustatytų 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo kriterijų, dėl to funkcija laikoma komercine. Bendrovė iš šios 
veiklos uždirba daugiausiai pajamų, kurios sudaro apie 65 % visų perkėlimo veiklos pajamų. 
 
Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Bendrovės kita veikla – keltų nuoma, 
dalies nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma, reklaminių plotų nuoma. Šios atliekamos funkcijos 
yra komercinės ir Bendrovės veiklai nėra reikšmingos. Pajamos iš minėtų veiklų sudaro tik  apie 5 % 
visų pajamų, dėl to Rekomendacijų nuostatų šioms funkcijoms Bendrovė netaiko. 
 
6.7. Narystė organizacijose 
 
AB „Smiltynės perkėla 2019 m. narystė: 
 

Organizacija Nuoroda Organizacijos aprašymas 

Lietuvos jūrų krovos 
kompanijų asociacija www.ljkka.lt 

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija yra 
visuomeninė organizacija, savo politiką vykdanti  
savarankiškai. Asociacija, svarstant uosto veiklos ir 
plėtros klausimus, derinant ir sprendžiant visas uosto 
kompanijoms aktualias problemas glaudžiai 
bendradarbiauja su LR Susisiekimo ministerija, muitinės 
departamentu prie LR Finansų ministerijos. 
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Klaipėdos pramonininkų 
asociacija www.kpa.lt 

Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – 
asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, 
atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus, 
įvairiuose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir 
tarptautinėse organizacijose, sudaryti sąlygas 
glaudesniam įmonių bendradarbiavimui tarpusavyje bei 
su miesto valdymo struktūromis, siekiant racionaliai 
panaudoti jų potencialą gamybai ugdyti ir plėsti. 

Union Internationale des 
Transports Publics www.uitp.org 

Asociacijos tikslas – nagrinėti visus aspektus, susijusius 
su miesto, priemiesčio, tolimuoju ir tarptautiniu 
keleiviniu transportu, teikti pasiūlymus, kaip geriau 
panaudoti visuomeninio transporto potencialą. UITP 
siūlo sprendimus, kaip skatinti visuomeninio transporto 
progresą socialiniu, ekonominiu ir techniniu aspektais, 
nepažeidžiant nei visuomeninių, nei privačių transporto 
operatorių interesų. 

 
6.8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę 
 
Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra audituoti ir apskaityti pagal 
tarptautinius apskaitos standartus. 
 
2018 m. rugpjūčio 10 d. įvykusiame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime akcininkai paskyrė 
Apskaitos ir kontrolės uždarąją akcinę bendrovę „AUDITAS“ atlikti 2018, 2019 ir 2020 metų Bendrovės 
metinių finansinių ataskaitų auditus bei metinių pranešimų įvertinimą bei audito ataskaitų parengimą. 
Akcininkai už audito paslaugas nustatė kasmet mokėti po 3053 Eur be PVM sumą. 

7. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Įmonė susiduria, apibūdinimas 

 
Rizikų valdymo sistema ir auditas 
 
AB „Smiltynės perkėla“ nuosekliai laikosi požiūrio, kad įgyvendinant veiklos strategiją, tinkamas rizikos 
valdymas yra būtina prielaida didinant Bendrovės veiklos efektyvumą, valdymo kokybę, saugią aplinką 
darbuotojams bei kuriant interesų turėtojų pasitikėjimą Įmone. AB „Smiltynės perkėla“ rizikų valdymą 
supranta, kaip struktūrizuotą požiūrį į neapibrėžtumų valdymą, metodiškai įvertinant rizikų poveikį ir 
tikimybę bei taikant tinkamas rizikų valdymo priemones. 
 
2019 m. Bendrovė išanalizavo savo veiklos procesus ir nustatė galimas pasireikšti rizikų rūšis. 
Atsižvelgus į analizės rezultatus buvo nustatytos tobulintinos sritys ir 2019 m. pabaigoje AB „Smiltynės 
perkėla“ valdyba patvirtino Bendrovės rizikų valdymo politiką. Šio dokumento tikslas – sukurti 
Bendrovėje vieningą ir bendrais principais pagrįstą ir gerąją praktiką atitinkančią rizikų valdymo 
sistemą ir standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus bei 
atsakomybes. 
 
Bendrovės rizikų valdymo procesą sudaro 6 etapai, kurių metu paskirti atsakingi darbuotojai: 
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 remiantis Bendrovės vidine bei išorine aplinka, istoriniais rizikų vertinimo ir jų valdymo priemonių 

įgyvendinimo stebėsenos rezultatais, nustato rizikų valdymo proceso dalyvius, apimtis ir rizikų 
vertinimo kriterijus; 

 reguliariai identifikuoja, analizuoja ir vertina rizikas – nustatomos silpnosios Bendrovės vietos, t. y. 
identifikuojama su kokiomis rizikomis galima susidurti veikloje. 

 įvertintas rizikas prioretizuoja pagal jų lygį ir reikšmę Bendrovei; 
 prioritetinių rizikų valdymui sudaro reikalingų priemonių planą; 
 vykdo nuolatinę nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėseną; 
 nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatus reguliariai 

teikia susipažinti Bendrovės vadovui ir valdybai pagal kiekvieno iš jų kompetenciją. Stebėsenos 
rezultatus peržiūrai taip pat teikia rizikų valdymo proceso koordinatoriui. 

 
Žemiau paveiksle pateikiami rizikų valdymo proceso dalyviai: 
 

 
 
 



  METINIS PRANEŠIMAS 
  Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d. | 76 

 

AB „Smiltynės perkėla“ atlikusi rizikų vertinimą nustatė, kad savo veikloje susidūrė su šiomis 
pagrindinėmis rizikomis: 
 
 Teisinė ir reguliacinė rizika 
 
Bendrovės vykdomai veiklai teisiniai veiksniai turi didelę įtaką, nes jie reglamentuoja Bendrovę ir kaip 
subjektą, ir jos darbo santykius, mokamus mokesčius ir kt. Bendrovės veikla yra aiškiai 
reglamentuojama įstatymais, kitais teisės aktais ir valstybės reguliuojama. Teisės aktų pakeitimai gali 
turėti įtakos Bendrovės veiklos rezultatams. Siekiant sumažinti šios rizikos įtaką veiklos rezultatams, 
Bendrovės atstovai aktyviai dalyvauja svarstymuose, informuoja apie būtinus priimti sprendimus ir (ar) 
teikia pasiūlymus teisės aktus rengiančioms institucijoms. 
 
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugų kainos yra reguliuojamos, kainų viršutines ribas 
nustato Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Nuo šių sprendimų tiesiogiai priklauso Bendrovės 
veiklos rezultatai ir skiriamos lėšos būtinoms veiklos sąnaudoms, investicijoms perkėlimo paslaugų 
savalaikiškumui ir patikimumui išlaikyti, taip pat galimybės finansuoti investicinius projektus iš nuosavų 
ar skolintų lėšų. 
 
Siekdama mažinti reguliacinės rizikos įtaką veiklos rezultatams, Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su 
Tarnyba, dalyvauja svarstant rengiamus teisės aktų pakeitimus, savo siūlymus argumentuodama 
būsimų sprendimų poveikiu bei ilgalaikių, strateginių tikslų svarba. 
 
 Informacijos saugos (kibernetinio saugumo) rizika 
 
Bendrovės valdoma informacija ir duomenys turi svarbią reikšmę, todėl tokios informacijos ir (ar) 
duomenų praradimas, neteisėtas pakeitimas ar atskleidimas, sugadinimas ar duomenų srauto 
nutraukimas gali sukelti Bendrovės veiklos sutrikimų, padaryti žalos kitiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims. 
 
Siekiant išvengti kibernetinių incidentų, turi būti reguliariai vertinamos Bendrovės informacinių 
sistemų, jų fizinės apsaugos, saugumo valdymo sistemų grėsmės, nuolat atnaujinamos esamos 
saugumo priemonės, sistemos ir (ar) įrankiai, bei diegiami nauji atitinkantys griežtus reikalavimus 
numatytus ES ir LR teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos saugą. 
 
 Technologinė rizika 
 
Bendrovės viena svarbiausių funkcijų ir atsakomybių – užtikrinti saugų, patikimą ir savalaikį keleivių ir 
transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Siekiant užtikrinti patikimą 
perkėlimo paslaugą, Bendrovėje diegiamos specializuotos informacinės sistemos, nuolat atnaujinami 
ekstremalių situacijų valdymo planai, keliami aukšti reikalavimai tiekėjams. 
 
Bendrovės valdomų keltų parko priežiūra ir remontas reikalauja ypatingo dėmesio. Siekiant išvengti 
perkėlimo veiklos sutrikimų vykdoma nuolatinė keltų apžiūra. Taip pat vykdomi einamieji remonto 
darbai, kas penkerius metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje. Laiku 
planuojamos reikalingos naujos investicijos į keltus.  
 
 Finansinė rizika 
 
AB „Smiltynės perkėla“, vykdydama veiklą, patiria šias pagrindines finansines rizikas: kredito rizika, 
likvidumo rizika ir rinkos rizika (palūkanų normų rizika, žaliavų kainų rizika). 
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Kredito rizika. Bendrovė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasireiškia iš 
vieno pagrindinio pirkėjo, iš kurio uždirbama iki 40 % Bendrovės pajamų. Bendrovė laisvas lėšas 
investuoja tik į mažai rizikingas pinigų rinkos ir skolos vertybinių popierių priemones, t. y. terminuotus 
indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, vyriausybių vertybinius popierius. Prioritetinis 
investavimo tikslas yra lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų grąžos 
maksimizavimas. 
 
Likvidumo rizika. Bendrovės politika yra veiklos finansavimo užtikrinimas, t. y., kad Bendrovė visada 
turėtų pakankamai lėšų ir/ar pasirašytų kreditavimo sutarčių bei overdraftų (sąskaitų likučių perviršių) 
sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Likvidumo rizika valdoma sudarant Bendrovės grynųjų pinigų 
srautų prognozes. Bendrovės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 2018-2019 metais yra teigiami, dėl 
to likvidumo rizika yra nedidelė. 
Likvidumo rizika valdoma nuolat atliekant trumpalaikes ir ilgalaikes Bendrovės pinigų srautų 
prognozes. 
 
Rinkos rizika: 
 Palūkanų normos rizika. Bendrovės pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai iš pagrindinės veiklos iš 

esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje, kadangi reguliuojamų paslaugų 
kainos nustatymui kas trejus metus įvertinama faktinė kapitalo kaina t.y. palūkanų pokytis turi 
įtakos tarifams. 

 Žaliavų pirkimo kainos svyravimo rizika. Bendrovė patiria riziką, susijusią su keltų kuro pirkimo 
kainos pokyčiais. Pokyčius įtakoja įvairūs svyravimai tarptautinėse rinkose. Bendrovė nesiima jokių 
veiksmų kuro kainos svyravimo rizikai sumažinti. 

 
 Veiklos skaidrumo rizika 
 
Savo veikloje AB „Smiltynės perkėla“ daug dėmesio skiria viešųjų pirkimų procesų priežiūrai ir 
korupcijos prevencijai. 
 
Bendrovė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, 
siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. AB „Smiltynės perkėla“ 
kovos su korupcija samprata apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, 
netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiama, kad sprendimams 
nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei 
savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais: 
 Bendrovės vadovas yra tiesiogiai atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir 

rodo pavyzdį savo darbuotojams; 
 taikomos proporcingos, rizikos vertinimu pagrįstos, antikorupcinės procedūros; 
 reguliariai atliekami su korupcija susijusių rizikų vertinimai, planuojamos ir pritaikomos korupcijos 

riziką mažinančios priemonės; stebimas antikorupcinės veiklos efektyvumas ir, jei reikia, diegiamos 
veiksmingesnės priemonės. 

 
Apie AB „Smiltynės perkėla“ vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų 
pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą 
poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, šeimos narių, giminių, draugų protegavimo ar bet kokių 
kitų prekybos poveikiu formų, vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 
proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus kviečiama pranešti el. paštu pranesk@keltas.lt 
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ar tiesiogiai per pranešimo pateikimo formą. Šiuo adresu informacija siunčiama tik už korupcijos 
prevenciją AB „Smiltynės perkėla“ atsakingam asmeniui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą. 
 
Rizikų valdymo stebėsena 
 
Kiekvieną metų ketvirtį Bendrovės valdybai pristatomi rizikų valdymo rezultatai, aptariamos naujai 
nustatytos rizikos ir įvykę incidentai. 
 
AB „Smiltynės perkėla“, remiantis patvirtintais rizikų valdymą reglamentuojančiais dokumentais 
(politikomis, tvarkomis, metodikomis ir kt.), atsižvelgdama į strateginius tikslus ir keliamus veiklos 
rezultatų uždavinius, atlieka veiklos rizikų vertinimą nustatant jų galimą poveikį ir tikimybę bei 
parengia nepriimtinų rizikų valdymo priemonių sąrašą. Atsižvelgiant į Bendrovėje nustatytus rizikų 
valdymo principus ir procesą, nuolat siekiama tobulinti rizikų valdymo stebėseną AB „Smiltynės 
perkėla“. 
 
Informacija apie išorės auditą 
 
2018 m. rugpjūčio 10 d. AB „Smiltynės perkėla“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
nuspręsta išrinkti apskaitos ir kontrolės uždarąją akcinę bendrovę „AUDITAS“ Bendrovės audito įmone 
ir nustatytas užmokestis už trejų metų finansinių ir susijusių ataskaitų audito paslaugas – 11 082 eurų 
be PVM. 
 
8. Bendrovės valdymas 
 
8.1. Akcininkai ir akcijos 
 
Bendrovės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 36 akcininkai. Bendrovės akcijos yra vienos klasės 
paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Visos 
paprastosios akcijos suteikia balso teisę, teisę į dividendą. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 330950 vnt. (2018 m. – 330950 vnt.) 
paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 17,38 Eur. Valstybei atstovauja Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise valdanti 327619 akcijų arba 98,99% įstatinio 
kapitalo, likusią 3331 akciją (1,01%) valdo privatūs asmenys. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
 
Savų akcijų Bendrovė nėra supirkusi. 
 
2019 m. ir 2018 m. Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 
8.2. Dividendai 
 
Dividendų politika 
 
AB „Smiltynės perkėla“ valdyba 2018 m. gegužės 10 d. patvirtino dividendų politiką, kuria nustatomi 
dividendų išmokėjimo principai. Dividendų politika yra vienas iš kapitalo rizikos valdymo įrankių. 
Vadovaujantis šia tvarka, Bendrovė dividendų skyrimą planuoja atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos 
lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Dividendų politikoje numatyta, kad skirti pelno dalį dividendams, už 
finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, reikia atsižvelgiant į nuosavo kapitalo 
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grąžą, finansines Bendrovės galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų 
vykdymą bei kitas aplinkybes. Dividendams turėtų būti skiriama nuo 60 iki 85 % grynojo pelno, 
priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
 
Dividendų dydis gali būti koreguojamas, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 
Bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų 
ekonominį projektą arba Bendrovė įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 
sprendimu pripažintą ypatingos valstybinės svarbos projektą; 
Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo, 
privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą; 
Bendrovės paskolos, išperkamosios nuomos įsipareigojimai ir kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai, išskyrus ateinančių laikotarpių pajamas, atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimus ir 
dotacijas, išmokėjus dividendus, viršytų Bendrovės nuosavo kapitalo dydį. 
 
Vadovaujantis Bendrovės dividendų politika, Bendrovė privalo skirti dividendams ne mažiau 70 % 
paskirstytinojo pelno, jeigu Bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža yra didesnė nei 5 % ir 
neviršija 10 %. 2018 m. nuosavo kapitalo grąža sudarė 7,5 %. 
 
Dividendai 
 
Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus. 2019 m. kovo 29 d. vyko eilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kuris patvirtino 2018 m. finansines ataskaitas ir pelno paskirstymo projektą. Akcininkams 
iš 2018 m. pelno skirta 397 tūkst. Eur (2018 m. – 523 tūkst. Eur) arba 70 % paskirstytinojo pelno. 
 

Mokėjimo data 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Dividendai, tūkst. Eur 486 234 440 523 397 

Dividendų dalis nuo 
paskirstytinojo pelno 

39 % 80 % 89 % 70 % 70 % 

Akcijų skaičius, tūkst. vnt. 298,0 330,95 330,95 330,95 330,95 

Vienai akcijai tenkantys 
dividendai, Eur 

1,63 0,71 1,33 1,58 1,20 

 
8.3. Valdymo struktūra 
 
Valdymo sistema 
 
AB „Smiltynės perkėla“ remiasi gerąja valdysenos patirtimi, išdėstyta Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtose gerosios valdysenos rekomendacijose, kurių svarbiausias 
tikslas – užtikrinti, kad valstybės valdomos bendrovės būtų valdomos skaidriai ir efektyviai. 
 
Kryptingai siekiant pelnyti pasitikėjimą vykdomais strateginiais projektais ir itin daug dėmesio skiriant 
veiklos skaidrumui bei atskaitingumui, AB „Smiltynės perkėla“ valdysenos kokybė pelnė aukščiausią 
įvertinimą A+ ir buvo geriausiai įvertinta vidutinių įmonių kategorijoje. Tai parodė 2019 m. lapkričio 26 
d. paskelbtas valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikos indeksas, kurį skaičiuoja 
Stebėsenos ir programų agentūra (SIPA). SIPA gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai visų VVĮ 
valdymo kokybę įvertinantis įrankis. Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: 
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skaidrumas, kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir įgyvendinimas. Bendrovė nuolat stengiasi 
atsižvelgti į SIPA rekomendacijas tobulinant valdyseną. 
 

 
 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų 
įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.  
Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose nurodyti šie organai:  
 Visuotinis akcininkų susirinkimas, 
 Valdyba,  
 Bendrovės vadovas – generalinis direktorius. 
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas, sprendžiantis akcinių bendrovių 
įstatymo bei Bendrovės įstatų jo išimtinei nedeleguotinai kompetencijai priskirtus veiklos klausimus. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės 
įstatuose. 
 
Bendrovės valdyba yra Bendrovės valdymo organas, sudarytas iš 3 narių, Akcinių bendrovių įstatymo 
nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Valdybos nariai atšaukiami Akcinių bendrovių 
įstatymo nustatyta tvarka. 
 
Valdybos nariai renkami pagal LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintą 
Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės 
valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą 
atrankos aprašą. 
 
2017 m. lapkričio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo paskirta Bendrovės 
valdyba. Ataskaitos skelbimo dieną AB „Smiltynės perkėla“ valdybą sudaro šie nariai: 
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Pareigos Vardas, Pavardė Kadencija 

Valdybos pirmininkas 
(nepriklausomas) 

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

2017 m. lapkritis – 
2021 m. lapkritis 

Valdybos narys 
(nepriklausomas) 

Kęstutis Motiejūnas 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 
generalinis direktorius 
Asociacijos „Lietuvos tūkstantmečio rotary klubas“ 
valdybos narys 
AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
valdybos pirmininkas 
Bendrovės akcijų neturi. 

2017 m. lapkritis – 
2021 m. lapkritis 

Valdybos narė10 

Jovita Razgutė 
Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo 
skyriaus patarėja 
Bendrovės akcijų neturi. 

2018 m. rugsėjis – 
2021 m. lapkritis 

 

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba sprendžia pagrindinius gamybinius, organizacinius, 
finansinius ir ūkinius Bendrovės klausimus, analizuoja ir aprobuoja veiklos strategiją, finansinių išteklių 
naudojimą, tvirtina Bendrovės organizacinę ir valdymo struktūrą, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą 
bei vykdo kitas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 valdybos posėdžių ir priimta 17 nutarimų elektroniniu būdu, 
nešaukiant valdybos posėdžio. Visuose valdybos posėdžiuose dalyvavo visi jos nariai. Ataskaitiniais 
metais taip pat vyko viena strateginė valdybos sesija. Detali informacija apie valdybos veiklą ir jos 
priimtus sprendimus pateikta 6.1. ir 6.2. skyriuose. 
 
Bendrovei vadovauja generalinis direktorius, kurį renka ir atšaukia valdyba, Akcinių bendrovių įstatymo 
nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis 
direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. 
 
Bendrovės vadovo kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme – Bendrovės vadovas atsako už 
Bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, turi teisę sudaryti sandorius vienvaldiškai, 
išskyrus atvejus, kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais sprendimą dėl sandorio priima 
valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi visuotinio susirinkimo bei valdybos 
sprendimais. Generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai. 
 
Papildoma informacija apie valdybos narius ir Bendrovės vadovą 
 
Bendrovės valdybos ir generalinio direktoriaus gyvenimo aprašymai yra skelbiami AB „Smiltynės 
perkėla“ internetiniame puslapyje www.keltas.lt. 
 
Valdybos pirmininkas Valdemaras Vaičekauskas turi ilgametės profesinės įmonių vadovavimo patirties 
(1992-2002 m. įmonių grupė „Krantas“ (UAB „Krantas Shipping“, UAB „Krantas Travel“, UAB „Krantas 
Forwarding, UAB „Baltijos keltų terminalas“). Grupės apyvarta 40 mln. Eur, 230 darbuotojų. Yra vienas 
iš Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos steigėjų. Valdemaras turi profesionalaus valdybos nario 
                                                           
10 Valdybos narė išrinkta 2018 m. rugsėjo 10 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 
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kvalifikaciją, yra  „Baltic Institute of Corporate Governance” narys. Nuo 2006 m. užima UAB „Hortus 
Investment Banking“ direktoriaus pareigas. 
 
Valdybos narys Kęstutis Motiejūnas yra įgijęs buhalterinės apskaitos ir audito bakalauro ir magistro 
laipsnius Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete, studijavo Vadovų Magistratūros programą ISM 
universitete. 2019 m. įgijo Baltic Institute of Corporate Governance valdybos nario sertifikatą. 
 
Kęstutis turi sukaupęs ilgametę darbo patirtį finansų sektoriaus įmonėse. Jis užėmė įvairias 
vadovaujančias pozicijas kompanijose  „Swedbank gyvybės draudimas“, „Aviva Lietuva“, „Gjensidige 
Baltic“. Šiuo metu užima UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinio direktoriaus 
pareigas, yra  AB „Vilniaus metrologijos centras“ valdybos pirmininkas. 
 
Mindaugas Čiakas šiuo metu užimantis AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus pareigas, jas 
pradėjo eiti nuo 2019 m. spalio 1 d. Jis pakeitė dešimt metų šias pareigas ėjusį Darių Butvydą.   
 
Mindaugas Čiakas Kauno Technologijos Universitete baigė procesų ir įrengimų valdymo specialybės 
studijų programą ir įgijo inžinerijos magistro laipsnį. Bendrovėje „Smiltynės perkėla“ dirba nuo 2010 
m., nuo 2018 m. užėmė technikos ir saugios laivybos direktoriaus pareigas. 
 
2001-2010 m. dirbo laivų remonto įmonėje „Vakarų brigantina“, kur ėjo direktoriaus pareigas. 
 
8.4. Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi 
 
AB „Smiltynės perkėla“ laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės 
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės). 
 
Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos Bendrovei, nes ji yra valstybės valdoma įmonė, priskiriama 
vidutinių įmonių kategorijai, pagal tai kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymas. 
 
Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame 
pranešime, bei informacijos atskleidimą interneto svetainėje, siekiant interesų turėtojams pateikti 
informaciją prieinama ir supranta forma. 
 
Struktūrizuota informacija dėl skaidrumo gairių vykdymo yra pateikta šio metinio pranešimo I priede. 
 
9. Informacija apie personalą ir atlygį 
 
AB „Smiltynės perkėla“ stiprybė – patyrę ir kompetentingi darbuotojai, efektyviai valdantys valstybės 
turtą, užtikrinantys saugų ir nenutrūkstamą keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos 
uostą. Savo veiklą Bendrovė grindžia vertybėmis: profesionalumu, atsakomybe, išradingumu, 
pozityvumu ir tarpusavio pagarba.  
 
Bendrovės personalo valdymo politika yra orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų kompetencijų 
ugdymą ir vertę kuriančios organizacijos kultūros formavimą. 
 
9.1. Atlygio politika 
 
AB „Smiltynės perkėla“ įdiegta ir veikia atsakomybės ir atskaitingumo principais pagrįsta vienoda 
atlygio politika. Jos tikslas – efektyviai valdyti Bendrovės darbo užmokesčio išlaidas ir kurti 
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motyvacines paskatas, siekiant, kad atlygio dydis tiesiogiai priklausytų nuo Įmonei ir kiekvienam 
darbuotojui keliamų tikslų įgyvendinimo. 
 
Tai reiškia, kad nustatant atlygį, atsižvelgiama į darbuotojo veiklos įvertinimą. Todėl Bendrovės 
vadovų ir darbuotojų atlygį sudaro dvi dalys – pastovioji ir kintama. Pastovioji atlygio dalis yra 
darbuotojo darbo sutartyje nustatytas piniginis atlygis, mokamas kiekvieną mėnesį, kurios nustatymą 
ir mokėjimą reglamentuoja AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų atlygio politika. Tai didžiausia ir 
svarbiausia piniginio atlygio dalis. Kintamoji atlygio dalis gali būti (ne) mokama, atsižvelgiant į 
pasiektus nustatytus Bendrovės rezultatus ir darbuotojo pasiektus individualius / komandinius tikslus, 
vadovaujantis Bendrovės Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu bei kitose vidaus tvarkose 
išdėstytais kriterijais. 
 
Remiantis tarptautine gerosios valdysenos praktika, AB „Smiltynės perkėla“ atlygio politika yra 
tvirtinama arba keičiama valdyboje. 
 
Atlygio politikos principai: 
 Atlygio politikos principai yra tapatūs vadovams ir darbuotojams. 
 Atlygio fondą tvirtina Bendrovės valdyba. 
 Vadovų ir darbuotojų atlygį sudaro dvi dalys – pastovioji ir kintama. 
 Pastovioji dalis priklauso nuo pareigybės atsakomybės lygio. Jis nustatomas pagal tarptautinėje 

praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. 
 Kintama atlygio dalis mokama tik tuomet, kai pasiekiami individualūs metinio vertinimo metu 

nustatyti tikslai, o Bendrovė valdybai atsiskaito už metinių Bendrovės tikslų pasiekimą. 
 Kintamo atlygio suma yra numatoma Bendrovės biudžete ir apskaitoma finansiniame rezultate, 

kuris yra audituojamas ir skelbiamas viešai. 
 Metiniai tikslai vadovams ir darbuotojams yra nustatomi vadovaujantis Bendrovės darbuotojų 

veiklos vertinimo politika. 
 Bendrovės vadovo kintama atlygio dalis priklauso nuo Bendrovės strategijoje keliamų tikslų, kurie 

skelbiami viešai Bendrovės tinklapyje, įgyvendinimo. 
 Kintama atlygio dalis nėra mokama kolegialių organų nariams. 
 Kintama atlyginimo dalis nėra mokama tuo atveju, kai veiklos rezultatai neatitinka lūkesčių pagal 

nustatytus vertinimo kriterijus. 
 Vadovų ir darbuotojų išeitinės išmokos neviršija sumos kitokios nei nustato LR teisės aktai ir nėra 

mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų. 
 Darbuotojams išeitinės išmokos mokamos LR darbo kodekso bei darbo sutartyse nustatyta tvarka. 
 Pasibaigus sutartims, kolegialių organų nariams nėra mokamos jokios išeitinės išmokos. 
 Darbuotojų įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, Bendrovė skiria emocinį nefinansinį atlygį. 
 Netiesioginį atlygį sudaro renginiai darbuotojams, pripažinimas ir įvertinimas už itin gerus veiklos 

rezultatus. 
 Atlygio politika atnaujinta 2019 m. gruodžio 18 d. 
 Rengiant Bendrovės atlygio politiką išorės konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi. Atlygio 

valdymui Bendrovėje įsigyta ir naudojama Korn Ferry atlygio rinkos tyrimai, kurie reprezentuoja 
daugiau nei 110 tūkst. darbuotojų iš daugiau nei 310 Lietuvoje veikiančių įmonių. 

 
Bendrovės vadovo atlygio principai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus apmokėjimo už darbą principus, tvarką reglamentuoja 
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas AB 
„Smiltynės perkėla“ 2019 m. gruodžio 18 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 21. 
Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį sudaro dvi dalys: pastovioji ir kintamoji: 
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 Pastovioji atlygio dalis. Pastovioji atlygio dalis yra Bendrovės vadovo darbo sutartyje nustatytas 
piniginis atlygis, mokamas kiekvieną mėnesį, kurios nustatymą reglamentuoja AB „Smiltynės 
perkėla“ darbuotojų atlygio politika. Tai didžiausia ir svarbiausia piniginio atlygio dalis. Bendrovės 
vadovui pastoviąją atlygio dalį nustato Bendrovės valdyba. 

 Kintamoji atlygio dalis. Kintamoji atlygio dalis gali būti (ne) mokama už kalendorinių metų veiklos 
rezultatus, atsižvelgiant į Bendrovės vadovui iškeltų tikslų, Bendrovės vertybių laikymąsi. 
Konkrečius veiklos tikslus ir siekiamus rezultatus (vertinamus rodiklius) nustato Bendrovės valdyba. 
Kintamoji atlygio dalies dydis už kalendorinius metus negali viršyti 3-jų tų kalendorinių metų 
pastoviosios atlygio dalies vidurkio dydžių. Kintamoji atlygio dalis (ne) skiriama Bendrovės valdybos 
sprendimu, pasibaigus finansiniams metams ir visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus 
finansinių ataskaitų rinkinį. 

 
9.2. Darbuotojų veiklos vertinimas 
 
Bendrovėje įdiegta darbuotojų veiklos vertinimo tvarka. Darbuotojų veiklos vertinimas yra vienas 
svarbiausių valdymo ir efektyvaus vadovavimo būdų, padedantis siekti organizacijos tikslų ir kurti 
pozityvius santykius tarp vadovų ir jų pavaldinių, leidžiantis planuoti darbuotojų karjerą, didinti jų 
motyvaciją. Metinis pokalbis Bendrovėje yra darbuotojų veiklos valdymo priemonė, užtikrinanti, kad 
darbuotojų asmeniniai tikslai būtų keliami atsižvelgiant į Bendrovės tikslus. Metinis pokalbis padeda 
įvertinti darbuotojo išsikeltų tikslų pasiekimą ir nustatyti naujus, formuoja grįžtamojo ryšio kultūrą tarp 
vadovo ir pavaldinio. Pokalbio metu aptariamos ir darbuotojų kompetencijos kėlimo, mokymosi ir 
karjeros galimybės. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ individualūs tikslai su kiekvienu darbuotoju aptariami ir nustatomi kasmet. Jų 
įgyvendinimas daro tiesioginę įtaką kintamos atlygio dalies dydžiui, kuris taip pat priklauso nuo bendrų 
visos Įmonės tikslų pasiekimo. 
 
9.3. Darbuotojai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 91 darbuotojas (2018 m. – 
85). Darbuotojų skaičiaus augimui įtakos turėjo 2019 m. naujai įsteigti transporto kontrolierių etatai. 
52 % Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
 

 
 

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra 
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Didžiąją dalį Bendrovės darbuotojų sudarė vyrai – 67 %, moterys sudarė 33 %. Vadovaujančias 
pozicijas užimančių darbuotojų (5 darbuotojų) pasiskirstymas pagal lytį: 60 % (3 darbuotojai) vadovų 
sudarė moterys, o 40 % vyrai (2 darbuotojai). 
 
Didžiausia dalis darbuotojų 48 % sudaro darbuotojai, kurių amžius nuo 30 iki 50 metų, 34 % - 50-60 
metų. Vidutinis Bendrovės darbuotojų amžius – 48,3-eri metai (2018 m. – 45,7-eri metai). 
Didžioji dalis (49 %) darbuotojų Bendrovėje dirba iki 5 metų ir 32 % nuo 10 iki 20 metų. 
 

    
         Bendrovės darbuotojų amžiaus struktūra            Bendrovės darbuotojų darbo stažo struktūra 

 
9.4. Informacija apie darbo užmokestį 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 91 darbuotojas (2018 m. – 
85). 2019 m. Bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 2085 tūkst. Eur (2018 m. – 1801 tūkst. 
Eur). 
 
Informacija apie išmokas vadovybei yra atskleista aiškinamojo rašto 33 skyriuje. 
 
2018-2019 m. dvylikos mėnesių darbo užmokesčio informacija: 
 

Darbo užmokestis pagal 
darbuotojų grupes 

2018 m. 2019 m. 

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 

1 
5 
14 
28 
23 
14 

4005 
3326 
2248 
1538 
1231 
910 

1 
4 
15 
30 
24 
17 

4708 
3818 
2487 
1658 
1320 
1138 

*Aukščiausio lygio vadovai – padalinių direktoriai. 
**Keltų įgulos nariai – motoristai-denio upeiviai, denio upeiviai. 
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Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ pastovų ir kintamą darbo užmokestį: 
 

Darbo užmokestis pagal 
darbuotojų grupes 

2019 m. 

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 

1 
4 
15 
30 
24 
17 

3770 
3074 
2130 
1525 
1205 
1060 

938 
744 
357 
133 
115 
78 

Pastaba. 2019 m. vadovo darbo sutartyje nustatytas 3790 Eur atlyginimas. 
 
9.5. 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: 
 

 2018 m. 2019 m. 

Valdybos posėdžių skaičius (vnt.) 10 12 

Valdybos narių, kuriems mokamas atlygis, 
skaičius (asmenys) 

2 2 

Atlygis už darbą valdyboje (Eur) 14571 19280 

Kt. išmokos (kompensacijos, Eur) 79 171 

 
Informacija apie išmokas individualiems valdybos nariams: 
 

 2018 m. 2019 m. 

Valdybos pirmininkas 8469 10943 

Valdybos narys 6181 8508 
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10. Darnumo (socialinės atsakomybės) politika Bendrovėje – su aplinkosaugos, 

personalo, visuomenės, antikorupcijos klausimais susijusi informacija) 
 
10.1.  Bendrosios nuostatos 
 
AB „Smiltynės perkėla“ laikosi nuostatos, kad būdai, kuriais pasiekiamas rezultatas, yra svarbūs. 
Todėl, remiantis sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, siekia tobulinti verslo 
praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą ir taikyti gamtos išteklius tausojančias 
technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei procesus. 
 
Planuodama veiklą, Bendrovė atsižvelgia į interesų turėtojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, 
užtikrina skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius rinkoje, diegia korupcijos prevencijos priemones ir 
prisideda kuriant gerą verslo klimatą šalyje. 
 
Socialinės atsakomybės politika remiasi Bendrovės vizija, misija, vertybėmis bei ketverių metų 
strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir tikslais. 
 
Remiantis Akcininko lūkesčių laiške nustatytais tikslais, kiekvienai iš AB „Smiltynės perkėla“ strategijos 
krypčių yra suformuoti konkretūs tikslai, kurių yra siekiama per strategijos įgyvendinimo laikotarpį (iki 
2023 m.). Strateginiams tikslams suformuoti matavimo rodikliai, kuriais remiantis vertinamas savo 
veiklos efektyvumas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ vizija, misija, vertybės, strategija ir veiklos kryptys ir informacija apie tikslų 
įgyvendinimą yra išsamiai pristatytos šio metinio pranešimo 5.1. poskyryje. 
 
10.2.  Darni ir tvari plėtra 
 
AB „Smiltynės perkėla“ socialinė atsakomybė yra suprantama kaip integrali ir neatskiriama tvaraus 
verslo dalis. Tvarią darnaus verslo plėtrą Bendrovė supranta kaip kryptingų ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių veiksmų visumą, savo profesinėje veikloje didinant bendrąją visuomenės gerovę ir 
mažinant leistinas poveikio aplinkai ribas. 
 
Socialinės atsakomybės principai įgyvendinami remiantis Bendrovės politikomis ir kitais galiojančiais 
vidaus dokumentais. AB „Smiltynės perkėla“ veikiančios politikos: 
 
Korupcijos prevencijos politika. Jos tikslas yra Bendrovėje nustatyti pagrindinius korupcijos 
prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro 
prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus. 
 
Atlygio politika. Jos tikslas yra tinkamai valdyti darbo užmokesčio išlaidas ir sukurti motyvacines 
paskatas, siekiant, kad atlygio dydis tiesiogiai priklausytų nuo įmonei ir kiekvienam darbuotojui 
keliamų tikslų įgyvendinimo. 
 
Apskaitos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti Bendrovės veiklą, 
perspektyvą ir priimti atitinkamus ekonominius sprendimus. 
 
Dividendų politika. Jos tikslas yra nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires 
esamiems ir potencialiems akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį Bendrovės vertės 
augimą. 
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Paramos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad teikiama parama būtų vieša ir nekeltų visuomenei 
abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo. 
 
Etikos kodeksas. Jo tikslas yra skirtas nustatyti vienodas bendrąsias elgesio gaires bendraujant ir 
bendradarbiaujant su vidaus ir išorės interesų turėtojais: paslaugų vartotojais, rangovais, verslo 
partneriais, akcininkais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomene ir kt. Kodekso nuostatos 
grindžiamos ne tik darbdavio pareiga, bet ir asmeniniu darbuotojo supratimu, kad deramas elgesys 
didina Bendrovės dalykinę reputaciją ir vertę bei mažina reputacinės rizikos tikimybę. Kodekso 
nuostatos yra tiesiogiai kildinamos iš Bendrovės vertybių, lyderystės principų ir papildo susijusias 
veiklos politikas. 
 
Kitos vidaus politikos ir tvarkos: aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika ir 
tvarka, lygių galimybių politika, kolektyvinė sutartis. 
 
10.3.  Interesų turėtojai 
 
Įgyvendindama veiklos strategijoje numatytus tikslus, Bendrovės valdyba vertina ir siekia atsižvelgti 
į interesų turėtojų socialinius ir ekonominius interesus bei lūkesčius. 
 
Kiekviena strateginės veiklos kryptis yra susijusi su vienu ar keliais Interesų turėtojais. Su interesą 
Bendrovės vykdoma veikla reiškiančiomis grupėmis ar pavieniais asmenimis yra palaikomi oficialūs, 
partnerystės ar konsultacinio pobūdžio kontaktai. Interesų turėtojams teikiama išsami su Bendrovės 
veikla susijusi informacija išskyrus atvejus, kurie yra konfidencialūs. 
 
Bendrovė ne rečiau kaip kartą per metus viešai pristato Interesų turėtojams – akcininkams ir 
socialiniams partneriams - finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas. Bendrovė iš anksto informuoja 
vietos bendruomenes apie vykdomus ir/ar planuojamus vykdyti projektus. 
 
Interesų turėtojai, turintys įtakos sėkmingai AB „Smiltynės perkėla“ veiklai: 
 

Interesų 
turėtojai 

Mes įsipareigojame Kodėl ši grupė svarbi Kaip bendraujame 

Klientai 

Teikti kokybiškas ir savalaikes 
perkėlimo keltais paslaugas už 
pagrįstą ir priimtiną kainą. 
 
Teikti aktualią, teisingą, ir 
savalaikę informaciją apie 
Bendrovės veiklą. 

Bendrovės paslaugomis 
besinaudojantys klientai  
prisideda prie Bendrovės 
veiklų tęstinumo, 
efektyvumo ir augimo. 

Tobuliname išorinės 
komunikacijos turinį 
ir formas. 
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Darbuotojai 

Kryptingai veikti, kad 
organizacinė kultūra ir atlygio 
politika skatintų darbuotojų 
įsitraukimą ir motyvaciją 
įgyvendinant strategijoje 
keliamus tikslus; 
 
Užtikrinti, kad Bendrovės 
darbuotojai būtų pakankamai 
ir laiku informuojami apie 
Bendrovės vertybes, tikslus, 
veiklą ir pokyčius. 

Patyrę, kompetentingi ir 
vertybėmis 
besivadovaujantys 
profesionalūs darbuotojai yra 
esminė prielaida įgyvendinti 
tikslus ir viziją. 

Tobuliname vidinės 
komunikacijos turinį 
ir formas; 
 
Vykdome darbuotojų 
įsitraukimo tyrimus ir 
atitinkamai koreguojame 
veiksmų planus; 
 
Vadovaujamės vienodomis 
atlygio bei socialinės 
atsakomybės nuostatomis 
darbuotojų atžvilgiu; 
 
Rengiame metinius vadovų 
ir darbuotojų susitikimus. 

Akcininkai 

Užtikrinti tvarų Bendrovės 
valdymą, jos augimą ir 
ilgalaikę naudą; 
 
Teikti aktualią, teisingą, ir 
savalaikę informaciją, 
leidžiančią akcininkams 
įvertinti Bendrovės veiklą, jos 
perspektyvą ir priimti 
atitinkamus sprendimus; 
 
Užtikrinti efektyvų grįžtamąjį 
ryšį. 

Vykdomų strateginių 
projektų sėkmė tiesiogiai 
priklauso nuo akcininkų 
pasitikėjimo ir greitų bei 
savalaikių sprendimų. 

Rengiame reguliarius 
susitikimus aktualiems 
klausimams aptarti; 
 
Ne rečiau kaip kas ketvirtį 
teikiame finansinės ir 
nefinansinės veiklos 
ataskaitas dėl Bendrovės 
strategijoje nustatytų tikslų 
įgyvendinimo. 
 
Užtikriname svarbiausių 
Bendrovės naujienų 
komunikaciją. 

Valstybės 
atstovai 

Suprantama ir prieinama 
forma teikti aktualią 
informaciją, kuri taptų 
patikimu pagrindu pagal 
kompetenciją vertinti 
Bendrovės veiklą, pasiektus 
rezultatus bei naudą 
visuomenei. 

Bendradarbiavimas su 
valstybės atstovais būtinas 
siekiant užtikrinti nuoseklios 
ir ilgalaikės vidaus vandenų 
transporto sektoriaus vizijos 
formavimą bei sklandų 
valstybės ir regiono mastu 
svarbių projektų 
įgyvendinimą. 

Inicijuojame susitikimus 
pagal poreikį aktualiems 
klausimams aptarti; 
 
Pagal kompetenciją 
komentuojame 
aktualius klausimus LR 
susisiekimo ministerijoje, 
Lietuvos automobilių kelių 
direkcijoje. 

Nacionalinė 
reguliuojančioji 

institucija 

Užtikrinti nuoseklų teisės aktų 
reikalavimų laikymąsi 
Bendrovėje; 
 
Diegti atviro ir skaidraus 
dialogo su reguliatoriumi 
kultūrą. 

Pagrindinė Bendrovės veikla 
yra reguliuojama, todėl 
svarbu užtikrinti efektyvius 
dalykinius santykius, 
grindžiamus skaidrumu, 
atvirumu ir atsakomybe. 

Laiku teikiame 
reguliuojančiosios 
institucijos funkcijoms 
užtikrinti reikalingą 
informaciją; 
 
Inicijuojame susitikimus 
aktualiems klausimams 
aptarti. 
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Rangovai 
Dirbti su profesionaliais ir 
profesinės etikos standartų 
besilaikančiais rangovais. 

Bendrovė vykdo jos veiklai 
labai svarbius projektus, 
todėl aktualu kelti aukštą 
kokybės, skaidrumo ir 
darbuotojų saugos kartelę 
rangovams. 

Iš anksto viešai skelbiame 
pirkimų planus ir 
konsultacijas siekdami 
užtikrinti didesnę rinkos 
dalyvių konkurenciją. 

Paslaugų ir 
prekių tiekėjai 

Konkurencijos sąlygomis įsigyti 
kokybiškas paslaugas iš geros 
reputacijos tiekėjų. 

Kokybiškas ir vertę 
kuriančias prekes ir 
paslaugas laiku teikiantys 
tiekėjai prisideda prie 
Bendrovės veiklos tęstinumo 
ir efektyvumo. 

Konsultuojamės su rinkos 
dalyviais ir atliekame rinkos 
tyrimus; 
 
Skelbiame planuojamų 
pirkimų planus. 

Nevyriausybinės 
organizacijos 

Bendravimas ir 
bendradarbiavimas su veiklos 
skaidrumą skatinančiomis 
organizacijomis padeda 
identifikuoti visuomenės 
poreikius ir jų sprendimo 
būdus. 

Bendrovė diegia gerąją 
valdysenos praktiką 
atskaitingumo ir korupcijos 
prevencijos srityse. 

Konsultuojamės su 
Transparency International 
Lietuva dėl veiksmų 
korekcijų diegiant 
korupcijos prevencijos 
nuostatas ir praktiką. 

Profsąjungos 

Užtikrinti konstruktyvų ir 
pozityvų darbdavio ir 
darbuotojų atstovų socialinį 
dialogą. 

Darbuotojai lemia Bendrovės 
sėkmę. Svarbu, kad darbo 
santykiai ir juos 
reglamentuojantys 
sprendimai užtikrintų teisingą 
ir vienodą visų darbuotojų 
traktavimą ir užtikrintų 
teisėtus jų interesus. 

Sudarydami sąlygas 
profesinės sąjungos veiklai. 
 
Sudarydami su profesine 
sąjunga kolektyvinę sutartį. 
 
Periodiškuose susitikimuose 
su darbuotojais ir (ar) jų 
atstovais aptardami 
kolektyvinės sutarties 
įgyvendinimą. 
 
Informuodami ir 
konsultuodamiesi su 
profesinės sąjungos 
atstovais priimant su darbo 
santykiais susijusius 
sprendimus. 

Plačioji 
visuomenė ir 
žiniasklaida 

Kurti pridėtinę vertę 
visuomenei ir verslui; 
 
Veikti socialiai atsakingai; 
 
Teikti aktualią ir suprantama 
forma pateiktą informaciją, 
vadovaujantis informacijos 
svarbumo, patikimumo, 
palyginamumo ir prieinamumo 
principais. 

Bendrovės misija – teikti 
klientų lūkesčius 
atitinkančias viešojo vandens 
transporto paslaugas. 

Palaikome dalykiškus 
santykius su žiniasklaidos 
atstovais teikiant 
pakankamą informaciją 
įvertinti Bendrovės 
finansinę ir nefinansinę 
būklę bei vykdomus 
projektus. 
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Vietinės 
bendruomenės 

Derinant interesus didinti 
vietinių bendruomenių 
pasitikėjimą ir pritarimą 
vykdomiems projektams; 
 
Prisidėti prie augimo ir 
visaverčio gyvenimo galimybių 
kūrimo. 

Labai svarbus projektų 
sėkmės elementas – vietinių 
bendruomenių palaikymas, 
kuriamas skatinant 
tarpusavio pasitikėjimą, 
supratimą, 
bendradarbiavimą, 
atsakomybę. 

Bendrovė dalinasi 
informacija apie 
planuojamus vykdyti 
projektus. 

 
10.4.  Socialinės atsakomybės kryptys ir prioritetai 
 
AB „Smiltynės perkėla“ socialinė atskaitomybė apima šias kryptis: Bendrovės verslo etiką rinkoje ir 
korupcijos prevenciją, aplinkos tausojimą, darbuotojų ugdymą, žmogaus teises, lygybę ir įvairovę, 
profesinę saugą ir sveikatą bei abipusį pasitikėjimą ugdančius santykius su interesų turėtojais. 
 
Socialinė atsakomybė rinkoje: tai efektyvus ir skaidrus verslas, atviras ir sąžiningas 
bendradarbiavimas su interesų turėtojais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo 
nuostatas, saugus, patikimas ir savalaikis perkėlimas keltais per Klaipėdos uostą, kova su korupcija ir 
kyšininkavimu, sąžiningai mokami mokesčiai; 
 
Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: tai efektyvus gamtos išteklių naudojimas veikloje, 
tausojančio požiūrio į aplinką skatinimas tarp darbuotojų, rangovų, tiekėjų ir visuomenės; 
 
Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais: tai atsakomybė prieš darbuotojus, 
rūpinimasis darbuotojų sveikata, saugumu ir lygiomis teisėmis, pažangių veiklos valdymo ir atlygio 
sistemų taikymas, sąlygų darbuotojų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, bendrųjų kompetencijų 
ugdymui sudarymas; 
 
Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene: tai įvairių socialinių iniciatyvų, bei kitų 
projektų plėtojimas vietos bendruomenėms, bendradarbiavimas su mokslo institucijomis. 
 
10.5.  Socialinė atsakomybė rinkoje: efektyvus ir skaidrus verslas 
 
AB „Smiltynės perkėla“ siekdama savo strateginių tikslų skatina atvirą ir sąžiningą bendradarbiavimą 
su interesų turėtojais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo nuostatas. 
 
Atskaitingumas 
 
Bendrovė teisingai tvarko apskaitą, reguliariai rengia ir teikia finansinės ir nefinansinės veiklos 
ataskaitas, pakankamas interesų turėtojams įvertinti Bendrovės elgseną rinkoje, poveikį aplinkai, 
santykius su darbuotojais ir visuomene. Bendrovė siekia aukštų etikos, sąžiningumo ir skaidrumo 
standartų. 
 
Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti Bendrovės veiklą, perspektyvą ir priimti 
atitinkamus ekonominius sprendimus, finansinės ataskaitos sudaromos laikantis AB „Smiltynės 
perkėla“ apskaitos politikos, kuri nustato principus, metodus ir reikalavimus Bendrovės apskaitai 
tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti Interesų turėtojams. 
 
Rengdama 2019 m. ataskaitą, AB „Smiltynės perkėla“ laikėsi šių apskaitos politikos nuostatų: 
 informacija privalo būti objektyvi, palyginama ir naudinga vidaus ir išorės interesų turėtojams; 



  METINIS PRANEŠIMAS 
  Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d. | 92 

 

 informacija yra patikima, reikšminga, savalaikė ir suprantama; 
 apskaita tvarkoma remiantis LR Buhalterinės apskaitos ir LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymais, kitais buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais; 
 apskaita vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos ir pateikiamos pagal galiojančius Tarptautinius 

finansinės atskaitomybės standartus bei išaiškinimus patvirtintus, Tarptautinio finansinės 
atskaitomybės aiškinimo komiteto, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

 
Išsami informacija apie Bendrovės apskaitos principus pateikta skelbiamose finansinėse ataskaitose. 
 
Remiantis Bendrovės apskaitos politikos nuostatomis, 2019 m. Bendrovė rengė ir reguliariai viešai 
skelbė tarpines ir metines veiklos ir finansines ataskaitas bei informaciją apie akcininko lūkesčius, 
veiklos tikslus bei atlygį. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 
1052 patvirtintų Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo IV-VII skyrių 
nuostatų ir viešai skelbia nurodytus Bendrovės rodiklius (http://vkc.turtas.lt/imones). 
 
Pirkimų politika 
 
AB „Smiltynės perkėla“ taiko veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad pirkimai būtų vykdomi 
skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo 
reikalavimų ir nepripažįsta sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių 
veiksmų. 
 
Bendrovėje pirkimų planavimas, vykdymas ir pabaiga yra reglamentuoti specialiai pirkimų reguliavimui 
sukurtais dokumentais: Pirkimo organizavimo procedūra, Pirkimo komisijos darbo reglamentu bei 
Mažos vertės pirkimų organizavimo procedūra. Visi pirkimo metu atliekami veiksmai yra 
dokumentuojami, o priimant sprendimus užtikrinamos kelių lygių kontrolės priemonės. Bendrovėje 
vykdant pirkimus siekiama užtikrinti efektyvų, dinamišką ir skaidų pirkimų procesą, kuriant pridėtinę 
vertę Bendrovės tikslų įgyvendinimui. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ pirkimų vykdymas, visų pirma, yra paremtas skaidrumu, etišku elgesiu, 
lygiateisiškumu, konkurencijos skatinimu ir proporcingumu, pirkimų procesų skaidrumo didinimo bei 
korupcijos prevencijos priemonių stiprinimu Bendrovėje. 
 
2019 m. AB „Smiltynės perkėla“ pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisijos nariai yra pateikę 
privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos yra skelbiamos viešai 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos internetinėje svetainėje. 

 
Bendrovė, vykdydama pirkimus, taip pat siekia šių tikslų: 
 ekonominės naudos ir veiklos efektyvumo. Tai reiškia, kad pirkimų veikloje ieškoma būdų kaip, 

nepaneigiant šiame skyriuje aptariamų principų, mažinti pirkimo procedūroms skirtas sąnaudas ir 
vykdymo terminus. Pirkimų vykdymo sąnaudos neturėtų būti didesnės nei pirkimo vertė; 

 pirkimų ir vykdomos veiklos tvarumo. Tai reiškia, kad su poreikiu ir pirkimais susiję sprendimai 
priimami atsižvelgiant į galimą poveikį aplinkai, visuomenei, pagarbą žmogaus teisėms, etišką 
elgesį, saugių darbo sąlygų užtikrinimą; 

 pirkimų ir jų vykdymo praktikos dalinimosi gerąja patirtimi ir ekspertų specializacijos. Bendrovėje 
ieškoma naudos įgyvendinant įvairias efektyvumo didinimo priemones pirkimų srityje. Atsakingi 
asmenys renka informaciją ir naudojasi pasiteisinusia gerąja praktika, efektyvinant bendrovių ir 
ekspertų veiklą ir didinant kuriamą vertę Bendrovėje. 
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Korupcijos prevencija 
 
AB „Smiltynės perkėla“ netoleruoja korupcijos, šeimos narių, giminių, draugų protegavimo ar bet kokių 
kitų prekybos poveikiu formų, nuosekliai ir sistemiškai įgyvendina Įmonės bei privačių interesų 
konfliktų prevenciją. Bendrovė skatina darbuotojus ir kitus interesų turėtojus nesibaiminant neigiamų 
pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį 
užpildant formą Bendrovės tinklapyje ar pasitikėjimo linija pranesk@keltas.lt. 
 
Bendrovėje korupcijos prevencijos veiklą reglamentuoja šie pagrindiniai dokumentai: 
 Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos politika (toliau - Politika). Ja 

aiškiai ir viešai deklaruojamas neigiamas požiūris į kyšininkavimą, sukčiavimą, turto prievartavimą 
neoficialios apskaitos kūrimą, neoficialių ir netinkamai įformintų sandorių vykdymą, fiktyvių išlaidų 
apskaitą, suklastotų dokumentų naudojimą ir kitas korupcijos apraiškas. Korupcijos prevencijos 
politikos nuostatos taikomos visiems Bendrovės darbuotojams, valdymo organų nariams, 
trečiosioms šalims, kurios veikia Bendrovės vardu. Politika nuolat tobulinama, atnaujinama ir 
pildoma atsižvelgiant į teisinio reguliavimo pasikeitimus. Visi Bendrovės darbuotojai yra supažindinti 
su Politika ir įsipareigoję laikytis jos nuostatų. 

 Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos programa bei jos 
įgyvendinimo priemonių planas 2019-2020 m. (toliau – Kovos su korupcija programa). 

 
Rodikliai 
 
Kiekviena Kovos su korupcijos programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta priemonė 
vertinama pagal programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytus laukiamus rezultatus, t. y. 
rengiant ir teikiant kasmetines ataskaitas LR susisiekimo ministerijai už kiekvienos priemonių plane 
numatytos priemonės įgyvendinimą. Taip pat periodiškai atliekamas darbuotojų tolerancijos korupcijai 
vertinimas. Bendrovės interneto tinklapyje skelbiama informacija apie jos veiklą, nukreiptą prieš 
korupciją. 
 
Bendrovėje 2019 m. buvo įgyvendintos visos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės, 
pvz.: atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas pasirinktose srityse; atliktas 
Bendrovės darbuotojų korupcijos tolerancijos tyrimas, Bendrovės tinklapio skiltyje „Korupcijos 
prevencija“ visuomenė yra informuojama apie Bendrovės veiklą, nukreiptą prieš korupciją ir kt. 
 
Pagrindinės rizikos 
 
Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas korupcijos pasireiškimo rizikų valdymui ir prevencijai, 
nepriekaištingai valdymo organų narių ir darbuotojų reputacijai, privačių ir bendrovių interesų 
derinimui. 
 
Kiekvienais metais Bendrovės generalinio direktoriaus už korupcijos prevencijos veiklą paskirtas 
atsakingas asmuo – finansų direktorius, atlieka Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą. Šio vertinimo tikslas – nustatyti Įmonės 
veiklos sritims įtaką darančius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti 
prielaidas atsirasti korupcijai, nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių ir 
pasiūlyti priemones šiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti. 
 
2019 m. buvo atliktas Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
vertinimas. Šis vertinimas apėmė žmogiškųjų išteklių administravimo (personalo atrankos, darbuotojų 
veiklos vertinimo ir atlygio nustatymo procesų valdymo) sritį. Atlikus analizę, buvo pateiktos 
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rekomendacijos, skirtos stiprinti teisės aktų laikymąsi bei užtikrinti teisės aktų nustatytų reikalavimų 
savalaikį vykdymą. 
 
Dažnai korupcijos rizikos kyla viešųjų pirkimų proceso metu. 2019 m. atliktas tyrimas dėl dažniausiai 
kviečiamų tiekėjų pasirinkimo pagrįstumo (tyrime peržiūrėti 2017 m. didžiausios vertės 2 vnt. 
neskelbus pirkimus ir 2 vnt. pirkimus iš vieno tiekėjo), pateikiant išvadas ir pasiūlymus. Taip pat 
surinkta informacija ir atlikta analizė apie 2018 m. atliktus pirkimus pagal tam tikrus nustatytus 
kriterijus (prikimai iš vieno tiekėjo, neįvykę pirkimai, pirkimai su specifiniais veiksniais ar aplinkybėmis, 
tiekėjai, iš kurių daugiausiai pirkta, tiekėjai, kurie dažniausiai kviečiami į neskelbiamą pirkimą ir su 
kurias sudarytos sutartys, sutarčių keitimai ir daug kt.). 
 
Įgyvendintos iniciatyvos 
 
Apklausos. 2019 m. buvo atlikta Bendrovės darbuotojų anoniminė apklausa dėl tolerancijos 
korupcijai. Apibendrinus rezultatus nustatyta, kad apklausoje dalyvavo 49 % Bendrovės darbuotojų. 
Visi apklausoje dalyvavę darbuotojai pasiryžę pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį. 53 % 
apklaustųjų nurodo, jog apie tokį atvejį praneštų savo tiesioginiam vadovui, 32 % praneštų vadovybei. 
11 % apklaustųjų nurodė, jog apie galimą korupcijos atvejį Bendrovėje taip pat informuotų Specialiųjų 
tyrimų tarnybą. Visi apklaustieji įsitikinę, jog Bendrovėje nėra paplitusi situacija, kai Bendrovės 
darbuotojams norima papildomai atsilyginti. Visi apklaustieji nurodė, jog per pastaruosius pusę metų 
nėra davę kyšio. 
 
Mokymai. Bendrovės darbuotojai nuolat informuojami apie korupcijos prevencijos veiklą Bendrovėje. 
Siekiant didinti korupcijos prevencijos veiklos efektyvumą, 2019 m. gruodžio mėnesį AB „Smiltynės 
perkėla“, kartu su „Transparency International Lietuva, surengė seminarą visiems Bendrovės 
administracijos darbuotojams. Seminaro tema: „Antikorupcija 2.0: kaip sukurti gerąjį pavyzdį“. 
 
Taip pat 2019 m. Bendrovės darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją Bendrovėje dalyvavo 
Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotuose mokymuose, kurių tema „Antikorupcinis visuomenės 
švietimas ir informavimas“, Susisiekimo ministerijos organizuotoje ministerijos reguliavimo srities 
korupcijos prevencijos atstovų apvaliojo stalo diskusijoje kovos su korupcija tema, taip pat  Specialiųjų 
tyrimų tarnybos organizuotoje konferencijoje „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės 
peržengiant viešojo sektoriaus ribas“. Konferencijoje nagrinėtos prekybos poveikiu, finansinių 
nusikaltimų rizikos valdymo, korupcijos Lietuvos sporte, dovanų, pranešėjų apsaugos ir naujų 
korupcijos formų raiškos žiniasklaidoje temos. 
 
Savikontrolės sistema. Bendrovėje yra įdiegta savikontrolės sistema (www.keltas.lt), kuria 
naudodamiesi darbuotojai, pastebėję galimus korupcijos atvejus Įmonėje, apie tai gali anonimiškai 
pateikti pranešimą. Pranešti apie galimus korupcijos atvejus Bendrovėje naudojantis tiek savikontrolės 
sistema, tiek elektroniniu paštu pranesk@keltas.lt, turi galimybę ne tik Bendrovės darbuotojai, bet ir 
kiti asmenys. 2019 m. negauta jokių pranešimų. 
 
10.6.  Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje 
 
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės veikla gali daryti poveikį aplinkai, kurioje ji yra vykdoma, priimami 
sprendimai privalo turėti minimalų, mažinantį ir/ar atstatantį poveikį aplinkai, tausoti gamtos išteklius 
ir prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo. 
 
AB ,,Smiltynės perkėla“ prioritetas – draugiškumas aplinkai. Teikdami savo paslaugas, skatiname 
visuomenę keliauti keltais, dviračiais, prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo. 
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Siekdami įgyvendinti numatytus strateginius tikslus ir patenkinti klientų poreikius, palaikome įdiegtus 
kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO 9001:2015 ir ISO 
14001:2015 standartų reikalavimus. Aplinkos apsaugos vadybos sistema yra visos Bendrovės vadybos 
sistemos dalis. 
 
Pagrindiniai Bendrovės aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai: 
 atliekant darbus, teikiant paslaugas, laikytis taršos prevencijos principų ir taikomų aplinkosauginių 

reikalavimų; 
 siekti nuolatinio poveikio aplinkai mažinimo: racionalus gamtinių ir energetinių išteklių vartojimas; 
 ugdyti atliekų rūšiavimą, skatinti antrinių žaliavų panaudojimą antrąkart (atidirbtus tepalus perduoti 

antriniam vartojimui); 
 skatinti darbuotojus užtikrinti švarią ir saugią aplinką, dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose. 
 
Atnaujintas aplinkosauginių aspektų įvertinimas. Aplinkos apsaugos aspektų reikšmingumo įvertinimas 
atliktas atsižvelgiant į: 
 poveikio aplinkai mastą ir riziką; 
 atitiktis teisiniams reikalavimams; 
 galimybę valdyti rizikas arba daryti įtaką;  
 išteklių sunaudojimo valdymą (energijos, vandens, kuro); 
 susidarančių atliekų srautą ir jo tvarkymą. 
 
Bendrovė 2019 m. atliko aplinkos apsaugos aspektų vertinimą pagrindiniuose veiklos procesuose. 
Bendrovė išskiria pagrindinius reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus, susijusius su oro tarša 
išmetamosiomis degimo dujomis, galima vandens tarša pavojingomis medžiagomis, pavojingų atliekų 
susidarymu, jų rūšiavimu bei tvarkymo prevencija, pavojingų cheminių medžiagų (dažų) naudojimu, 
tarša iš stacionarių taršos šaltinių. Taikomos poveikį aplinkai mažinančios priemonės. 
 
Bendrovės priimami sprendimai ir aplinkos apsauga glaudžiai susiję. Planuojami naujų keltų įsigijimai, 
kurie taupiai naudos kurą, tai prisidėtų prie aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ar klimato kaitos 
poveikio mažinimo. Siekiant mažinti oro taršą išmetamosiomis degimo dujomis, keltuose iškabinti 
informaciniai ir draudžiamieji ženklai, nurodantys išjungti automobilių variklius, tai numatyta ir 
Pavojingų krovinių vežimo savaeigiais keltais priešgaisrinės saugos taisyklėse. 
 
Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį, Bendrovė teršalų į gamtą neišleidžia. Bendrovė, vykdydama 
keleivių ir transporto priemonių pervežimo vidaus vandenų transportu bei keltų nuomos veiklas, 
tinkamai eksploatuoja ir prižiūri nuotekų tvarkymo sistemas, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo 
reglamentu. Bendrovė savo veikloje nuotekų į paviršinius vandenis neišleidžia, priduoda pagal sutartį į 
nuotakyną. Kiekvieną ketvirtį, kartu su AB ,,Klaipėdos vanduo“, atliekami nuotekų taršos tyrimai. 
 
Pagrindinis ekologinis rizikos faktorius yra susijęs su Bendrovės keltų eksploatacija – yra tikimybė, kad 
neigiama įtaka aplinkai gali būti padaryta kelto avarijos atveju. Įvykus ekstremaliai situacijai, 
Bendrovės keltai yra apdrausti avarijų ir jų pasekmių atžvilgiu, todėl šiais atvejais žalą aplinkai 
atlygintų ir baudas sumokėtų draudimo kompanija. 
Įvertinus rizikos faktorius, periodiškai atliekami keltų profilaktiniai remontai, siekiant išvengti tepalų, 
kuro išsiliejimo rizikos. Techniškai tvarkingi keltai užtikrina, kad teršalai (kuras, tepalai) nepatektų į 
uosto akvatoriją. 
 
Bendrovė vykdo aplinkos monitoringo programą eksploatuojamuose objektuose, įrenginiuose 
vykstančių technologinių procesų parametrų, galinčių turėti įtakos teršalų išmetimui, energijos 
panaudojimo efektyvumui ir atliekų susidarymui. Matavimai atliekami siekiant tyrimų ir matavimų 
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kokybės užtikrinimo ir kontrolės, monitoringo duomenų ir informacijos rinkimą, saugojimą ir teikimą, 
jei yra būtinybė trečioms šalims. Stebėjimus, tyrimus ir matavimus atlieka pagal teisės aktuose 
nustatytus metodus. Fiksuojami monitoringo rodikliai: keltų kuro sunaudojimas,  mokesčiai už atliekas 
ir aplinkos taršą ir kt. Visų matuojamų rodiklių kaita per pastaruosius 3-ejus metus pateikta žemiau 
lentelėje. 
 
Rodikliai 
 

Rodiklis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Kuro sunaudojimas keltams, t 

Kuro sunaudojimas automobiliams, tūkst. l 

Mokesčiai už transporto taršą, tūkst. Eur 

Mokesčiai už atliekas, tūkst. Eur  

Pajamos už atliekas (antrines žaliavas), Eur 

Viešieji pirkimai – ,,žalieji pirkimai" Bendrovėje arba 

tiekėjai, turintys įsidiegę ISO 14001 standartą, vnt. 

Sunaudotų pavojingų  cheminių medžiagų kiekis, l 

592 

9,5 

8,0 

7,4 

166 

 

3 ir 2 

3182 

611 

11,7 

8,4 

7,5 

182 

 

3 ir 2 

2985 

614 

7,3 

9,2 

7,5 

0 

 

0 

2580 

 
Įgyvendintos iniciatyvos 
 
Bendrovė siekia, kad su Klaipėdos uostu susijusios veiklos vykdymas ir plėtra, neturėtų neigiamos 
socialinės–ekonominės žalos visuomenei, nedarytų neigiamo poveikio susijusioms ekosistemoms, o 
aplinkos taršos incidentų atveju būtų imamasi visų priemonių galimai taršos žalai sumažinti. 
 
Bendrovė prisidėdama prie ekologinės situacijos gerinimo Kuršių mariose, vadovaujantis Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklėmis, periodiškai valo krantinių prieigas, pasitelkusi narų 
brigadų paslaugas. Iš Kuršių marių, prie Bendrovės nuomojamų krantinių, per 2019 m. ištraukta 9,4 t 
nuskendusių padangų bei gumos atmušų atliekų (2018 m. – 3,3 t). Atliekos perduotos utilizuoti atliekų 
tvarkymo įmonei. 
 
Bendrovės siekia įtraukti visus darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant ir jų asmeninę atsakomybę 
už švarią aplinką, 2019 m. darbuotojai prisijungė prie visuomeninės iniciatyvos, akcijos ,,Darom“ – 
rinko šiukšles Kuršių nacionalinio parko teritorijoje (Kuršių marių pakrantę Smiltynės pusėje). 
 
Kasdienėje veikloje Bendrovės darbuotojai efektyviai naudoja ir diegia dokumentų valdymo sistemą 
(DVS), tai skatina naudoti mažiau popieriaus. Dokumentų valdymo sistema (DVS) vis daugiau 
dokumentų sutvarkoma elektroniniu būdu, darbuotojai su dokumentais supažindinami naudojantis 
DVS sistema. 
Administracijoje vykdome atliekų rūšiavimą, rūšiavimo konteineriai pastatyti ir keleivių laukimo salėse. 
Siekiant saugaus ir atsakingo atliekų tvarkymo, skatinama bei pratinama klientus rūšiuoti antrines 
žaliavas (popierių, plastiką, stiklą) keltuose. 
Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, sudaryta sutartis dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų 
tvarkymo su įmone, turinčia licenciją tvarkyti pavojingas atliekas bei įdiegusi aplinkos apsaugos 
vadybos ISO 14001 ir kokybės vadybos ISO 9001 standartus. Bendrovė prisideda prie antrinių žaliavų 
panaudojimo antrą kartą – atidirbti tepalai perduodami antriniam vartojimui. 
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Siekiant užtikrinti nepavojingą sveikatai darbo aplinką, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, 
atnaujinta AB ,,Smiltynės perkėla“ atliekų susidarymo apskaitos tvarka, atnaujinta pavojingų atliekų 
ženklinimo ir apskaitos vedimo tvarka. 
10.7.  Socialinė atsakomybė personalo srityje 
 
Žmogaus teisės 
 
Bendrovė kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei 
vienodas galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, rasės, tautybės, socialinės 
padėties, amžiaus, negalios, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religinių įsitikinimų ar lytinės 
orientacijos. 
 
Taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, 
patyčios ar naudojimasis užimama padėtimi. 
 
Darbuotojams, kurių atžvilgiu galimai atlikti neteisėti veiksmai, sudarytos sąlygos pateikti skundą 
Bendrovės vadovui. Jei darbuotojas nepatenkintas išnagrinėto skundo rezultatu, jis gali ginti savo 
pažeistą teisę teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
Darbuotojas, matęs ir/ar turintis įtarimą ir/ar esantis diskriminavimo, priekabiavimo ar seksualinio 
priekabiavimo atvejo liudininku, apie tai praneša savo tiesioginiam vadovui arba Bendrovės paskirtam 
atsakingam asmeniui. Bendrovėje yra užtikrinamas konfidencialumas nagrinėjant skundus, atitinkamai, 
visi darbuotojai ir Bendrovė bet kokią informaciją, gautą nagrinėjant pažeidimą, turi laikyti 
konfidencialia. Šios nuostatos pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. 
 
2019 m. Bendrovėje nėra gauta pranešimų dėl diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus 
teisių pažeidimais darbe. 
 
Lygios teisės 
 
Bendrovė užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus, 
tarptautinius standartus ir rekomendacijas bei siekia sukurti orias darbo sąlygas, susijusias su darbo 
valandomis, savaitiniu poilsiu, atostogomis, darbuotojų sauga ir sveikata, motinystės apsauga bei 
pagarba darbuotojų šeiminiams įsipareigojimams. 
 
Dėl to Bendrovė sistemingai analizuoja darbo aplinką ir nuolatos ją tobulina. Siekiant Įmonei nustatytų 
tikslų ir tobulėjimo, darbuotojų nuomonės vertinimai atliekami kiekvienais metais vykdomose 
darbuotojų pasitenkinimo apklausose, kurių rezultatai naudojami veiklos planų koregavimui. 
 
Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetencijų ugdymu, apmokėjimu už darbą ar kitomis 
išmokomis, paaukštinimu pareigose Bendrovėje yra priimami atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir 
veiksnius be diskriminacijos. 
 
2019 m. Bendrovėje nebuvo gauta pranešimų dėl lygių teisių pažeidimo darbe. 
 
Bendrovės darbuotojų daugumą sudaro vyrai. Tam didelės įtakos turi Bendrovės veiklos specifika – 
veikla vidaus vandenų transporto sektoriuje (keltų kapitonai, vyr. mechanikai, denio upeiviai). 2019 m. 
Bendrovėje nebuvo gauta pranešimų dėl lyties diskriminacijos. 
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Bendrovės darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą nustatomas darbuotojų patirtį, kvalifikaciją, 
kompetenciją, prisiimamą atsakomybę, veiklos tikslų pasiekimą, elgsenos atitikimą Bendrovės 
vertybėms ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamai pareigybei nustatytų reikalavimų įvykdymu 
konkretaus darbuotojo atveju, atlyginimas. Vadovaujantis Bendrovės darbuotojų atlygio politika, 
siekiamam sukurti ir įtvirtinti Bendrovės viduje vidinio teisingumo nuostatas ir konkurencingą darbo 
apmokėjimo sistemą, leidžiančią pritraukti ir išlaikyti darbuotojus. 
 
Informacija apie darbuotojus, atlygio politiką bei darbuotojų vertinimo sistemą yra pateikta šio metinio 
pranešimo  skyriuje „9. Informacija apie personalą ir atlygį“. 
 
Rodikliai 
 

Rodiklis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Diskriminacijos incidentų skaičius ir veiksmai, kurių 
buvo imtasi spręsti incidentus, susijusius su 
žmogaus teisių pažeidimais. 

0 0 0 

 
Įgyvendintos iniciatyvos 
 
2019 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas Bendrovės darbuotojams, visuotinio 
susirinkimo metu, vedė interaktyvius mokymus „Lygios galimybės ir saugi aplinka darbe“. 
 
Kaip tinkamai aptarnauti klientus ir kitus suinteresuotus asmenis, Bendrovės darbuotojams mokymus 
vedė asmenis, turinčius negalią ir jų artimuosius vienijančios VšĮ „Likimo laiptai“ ir Klaipėdos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos atstovai. 
 
Kolektyvinė sutartis ir profesinės sąjungos 
 
Bendrovė pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei 
teisę derėtis su darbdaviu, palaiko konstruktyvų socialinį dialogą. 
 
Kolektyvinės sutarties paskirtis – reglamentuoti santykius tarp Bendrovės darbuotojų ir Darbdavio, dėl 
darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo apmokėjimo organizavimo, darbuotojų 
motyvavimo ir skatinimo, darbo ir poilsio laiko, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų 
sudarymo, kompensacijų ir lengvatų suteikimo, darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo, sudaryti 
sąlygas darniai darbuotojų kolektyvo ir darbdavio veiklai, reglamentuoti geresnes darbo, socialines ir 
ekonomines sąlygas, negu numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar jo pagrindu priimtuose 
kituose LR įstatymuose ir norminiuose teisės aktuose. 
 
Darbuotojams taikomos papildomos finansinės garantijos (išmokos nelaimingų atsitikimų, ligos, 
artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui, parama auginant tris ir daugiau vaikų ar neįgalų 
vaiką), papildomos atostogų dienos (gimus vaikui, mirus artimajam ir kitais atvejais) ir kitos 
garantijos. 
 
Bendrovė remia darbuotojų kolektyvo kultūrinę, sportinę ir turistinę veiklą, įvairius šventinius renginius 
bei kitą socialinę veiklą, kurioje be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę dalyvauti visi Bendrovės 
darbuotojai. 
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Profesinės sąjungos 
 
2019 m. pabaigoje AB „Smiltynės perkėla“ profesinė sąjunga vienijo 21 narį, o Valstybinių ir privačių 
įmonių profesinei sąjungai priklausė 16 darbuotojų. Profesinės sąjungos tikslas – atstovauti savo narių 
profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus jų interesus. Periodiškai organizuojami 
AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų profesinės sąjungos atstovų ir Bendrovės vadovybės susitikimai, 
kuriuose aptariami profesinei sąjungai aktualūs klausimai. 
 
Kolektyvinė sutartis 
 
2019 m. vasario mėn. AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų profesinė sąjunga, pasiekus sutarimą su 
darbdaviu, pasirašė atnaujintą Kolektyvinę sutartį, kurioje sutartos papildomos ekonominės ir 
socialinės naudos. Visuotinis darbuotojų susirinkimas pritarė, kad jos būtų vienodai taikomos visiems 
Bendrovės darbuotojams, neišskiriant profesinės sąjungos narių. 
 
Darbuotojų ugdymas 
 
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų profesionalumui, nes visos Bendrovės teritorijos, o ypatingai 
patys keltai, yra padidinto pavojingumo zona, dėl to keltų įguloms keliami ypatingai griežti 
reikalavimai, atliekant savo pareigas darbe. Bendrovės vykdoma personalo politika orientuota į 
kvalifikuoto personalo, ypatingai laivyno darbuotojų, pasirengimą. Laivyno padalinyje teisę dirbti turi 
tik specialistai, turintys atitinkamą vidaus vandenų kvalifikacijos pažymėjimą ar diplomą. Naujo, 
kvalifikuoto personalo rengimas Klaipėdoje padeda Bendrovei lengviau apsirūpinti aukštos 
kvalifikacijos specialistais.  
 
Bendrovė nuolat instruktuoja ir moko visus savo darbuotojus saugių darbo metodų. Darbuotojai, 
dirbantys keltuose, mokomi licencijuotose mokymo įstaigose, kas 5-eri metai personalas 
peratestuojamas. Taip pat periodiškai vykdomi mokymai ir pratybos, kurių metu ugdomi praktiniai 
darbuotojų įgūdžiai avarijų likvidavimo tema. 
 
Įgyvendintos iniciatyvos 
 
2019 m. Bendrovės darbuotojai dalyvavo daugiau nei dvidešimtyje įvairaus pobūdžio mokymų, 
seminarų ar konferencijų. 
 
Administracijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, konferencijose bei 
kursuose. Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą klientams, buvo organizuojami Klientų 
aptarnavimo tobulinimo mokymai laivyno, dispečerinės ir klientų aptarnavimo padalinių darbuotojams, 
Konfliktų valdymo ir bendradarbiavimo mokymai dispečerinės ir klientų aptarnavimo padalinio 
darbuotojams, Profesionalūs neįgaliojo kliento aptarnavimo mokymai buvo organizuojami visiems 
Bendrovės darbuotojams. Siekiant stiprinti darbuotojų įsitraukimą bei vadovų vadovavimo 
kompetencijas, 2019 m. buvo organizuojami Lyderystės ugdymo mokymai aukščiausios ir vidurinės 
grandies vadovams. Skatinamos darbuotojų iniciatyvos teikti idėjas, pasiūlymus. 
 
Viena iš Bendrovės žmogiškųjų išteklių strateginių krypčių yra darbuotojų įsitraukimo ir lojalumo 
stiprinimas – vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas. Atsakomybės, profesionalumo, 
pagarbos, išradingumo ir pozityvumo vertybių stiprinimas yra ypač svarbus Bendrovės veiklai. 
Siekiama organizacijos, kurioje darbuotojų veikla būtų grindžiama bendromis vertybėmis. 2018 m. 
gegužės mėn. darbuotojams buvo organizuojami praktiniai „Vertybių ir komandos stiprinimo“ 
mokymai, 2019 m. darbuotojų balsavimu buvo išrinkti Bendrovės vertybių ambasadoriai. 
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Rodikliai 
 
Žemiau, lentelėje pateikiami personalo politikos įgyvendinimo matavimo rodikliai ir jų kitimo dinamika 
per pastaruosius trejus metus: 
 

Rodiklis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Įsitraukusių darbuotojų dalis, % - - 68 

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

 
55 
30 
15 

 
58 
30 

12 

 
62 
30 

8 

Darbuotojų kaita, % 16,7 26,2 16,9 

Mokymų skaičius darbuotojų kvalifikacijai kelti, vnt. 25 25 29 

Vidutinis darbo užmokestis, Eur 1552 1701 1720 

 
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika 
 
AB Smiltynės perkėla vadovybė prioritetiniu tikslu laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata ir 
įsipareigoja užtikrinti, kad darbuotojų saugos ir sveikatos kultūra būtų visų darbuotojų kasdieninio 
darbo dalimi ir sudaryti saugias ir teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas darbuotojams, 
paslaugų tiekėjams bei klientams. 
 
AB ,,Smiltynės perkėla“ vienu iš prioritetiniu tikslu  laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata ir 
įsipareigoja: 
 nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo 

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

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

nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų prevenciją; 
 skirti pakankamai Bendrovės resursų darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimui; 
 dėmesys ir pagarba kiekvienam klientui, švari aplinka bei sveiki ir saugūs darbuotojai.  
 
Pagrindinis siekis – skatinti darbuotojų sąmoningą požiūrį į saugią ir sveiką darbo aplinką. 
 
Priemonės tikslams įgyvendinti: 
 nuolat atnaujinti darbuotojų saugos ir sveikatos vidinius dokumentus; 
 reguliariai konsultuoti, instruktuoti ir mokyti darbuotojus, nes žinių suteikimas, mokymas formuoja 

saugią elgseną, tai pagrindinis nelaimingų atsitikimų prevencijos veiksnys; 
 identifikuoti rizikas, jas vertinti, nustatyti ir įgyvendinti jų kontrolės prevencines priemones; 
 saugiai organizuoti darbus, pasirenkant saugius darbo metodus, norint išsaugoti savo, kitų 

darbuotojų, klientų gyvybę bei sveikatą, sukuriant saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką; 
 taikyti techninės pažangos priemones siekiant gerinti darbuotojų saugos kokybę, investuoti į 

darbuotojams skirtas asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones;  
 siekiant apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe, bendradarbiauti su Bendrovės 

teritorijoje dirbančiomis rangovinėmis organizacijomis dėl darbuotojų saugos, gaisrinės saugos bei 
aplinkosaugos reikalavimų vykdymų bendrovės teritorijoje, dirbant dviem ir daugiau darbdavių 
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vienoje darbo vietoje, organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir 
sveikata; 

 darbo užduotims atlikti skirti tik kompetentingus ir apmokytus darbuotojus; 
 įsipareigoti, kad vyktų dialogas su darbuotojais, kad laiku būtų priimti reikiami sprendimai 

kokybiškiems pokyčiams įgyvendinti, atsakomybė už sėkmingą šios politikos įgyvendinimą tenka 
visų lygmenų ir funkcijų darbuotojams; 

 nuolat gerinti integruotos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios  tarptautinių standartų ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 rezultatyvumą. 

 
Įgyvendintos iniciatyvos 
 
Bendrovės didelė investicija į darbuotojų mokymą, žinių įgijimą – tai investicija į darbo kultūrą, darbų 
kokybės gerinimą ir darbuotojų tobulinimą. Darbuotojų mokymas yra žinių, kaip saugiai organizuoti 
darbą, pasirinkti saugius darbo metodus, norint išsaugoti savo ir kitų darbuotojų gyvybę bei sveikatą, 
suteikimas. Darbuotojams suteiktos teorinės ir praktinės žinios tikrai nesumažins darbo kokybės, o 
atvirkščiai, pagerins darbo kultūrą: 
 2019 m. sausio mėn. kolektyvo darbuotojai atnaujino žinias gaisrinės saugos, civilinės saugos 

srityje, saugus elgesys ekstremalių situacijų bei įvykių metu; 
 sausio ir kovo mėn. padalinių vadovai gilino žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. 
 keltų mechanikai ir motoristai – denio upeiviai tobulino kvalifikaciją ir sertifikavosi darbui su elektros 

energijos įrenginiais. Sertifikuoti 10 keltų įgulos darbuotojai. 
 periodiškai, kiekvienais metais, plaukiojančiuose įrenginiuose ir laivuose vykdomų pavojingų darbų 

atestavimas (žinių tikrinimas) vyko 9 darbuotojams. 
 
Užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumą, vykdant darbuotojų susirgimų ir 
sužeidimų prevenciją, peržiūrėtos asmeninių apsaugos priemonių sąrašas ir darbo rūbų saugos ir 
sveikatos užtikrinimo galimybės. 
 
Bendrovė, siekdama apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe, koordinuojant darbdavio 
veiksmus darbo vietose, suderina su Bendrovės teritorijoje dirbančiomis rangovinėmis organizacijomis 
bendradarbiavimo tvarkas, dėl darbuotojų saugos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos reikalavimų 
Bendrovės teritorijoje, siekiant sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką. 
 
Vykdant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencines priemones Bendrovės padaliniuose, 
sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo priemones - keltuose, įvertinus esamą kelto 
vibraciją bei ergonominius veiksnius darbo vietoje (dirbančių kapitonų stovima darbo poza), buvo 
parinktos papildomos darbo priemonės, mažinančios ergonominės rizikos veiksnius - ergonominiai 
kilimėliai visuose keltuose.  
 
2019 m. Bendrovės darbuotojai dalyvavo Klaipėdos sveikatos biuro organizuotoje akcijoje „Judriausia 
įmonė 2019“. Akcijos dalyviai turėjo: 
 kas mėnesį kuo aktyviau dalyvauti įvairiose sveikatinimo veiklose, susijusiose su judėjimu 

(organizuojamose Sveikatos biuro ar kitų organizacijų); 
 organizuoti ir įgyvendinti savo įmonei arba Klaipėdos miesto bendruomenei skirtus sveikatinimo 

renginius; 
 fiksuoti įveiktus kilometrus einant / bėgant / važiuojant dviračiu ar kitomis priemonėmis (išskyrus 

motorines transporto priemones). 
 
AB Smiltynės perkėla darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės 
darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis. 
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2019 m. liepos-rugpjūčio mėn. Bendrovėje vyko vadybos sistemos standartų ISO 9001, ISO14001, 
OHSAS 18001 išorinis auditas. Audito grupės išvadose nustatyta, kad Bendrovės vadybos sistema 
atitinka standartų reikalavimus, organizacijos procedūras. Sertifikatai pratęsti iki 2021 m. rugsėjo 21 d. 
 
Rodikliai 
 
Žemiau, lentelėje pateikiami darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimo matavimo rodikliai 
ir jų kitimo dinamika per pastaruosius trejus metus: 
 

Rodiklis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Avarinės situacijos, vnt. 0 0 0 

Incidentai keltuose, vnt. 0 2 0 

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

0 0 171 

Nelaimingi atsitikimai, vnt. 0 0 1 

Avarijos, vnt. 0 0 0 

Baudos už DSS reikalavimų pažeidimus, Eur 0 0 0 

Darbų saugos neatitikčių skaičius, vnt. 43/6 57/4 73/9 

 
10.8.  Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene 
 
AB „Smiltynės perkėla“ kuria ir palaiko atvirus ir dalykiškus santykius su interesų turėtojais ir yra 
atskaitinga akcininkams ir visuomenei už vykdomas veiklas. Bendrovė ne rečiau kaip kartą per metus 
viešai pristato akcininkams ir/ar socialiniams partneriams finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas. 
 
Paramos politika ir kryptys 
 
AB „Smiltynės perkėla“ 2017 m. gegužės 25 d. patvirtinta paramos politika remiasi vertybėmis ir 
nuostata – teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei 
skyrimo proceso skaidrumo. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių jos pareigų yra mokėti 
dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, 
siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje numatytus tikslus, Bendrovė teiks paramą tik iš anksto 
numatytoms sritims. 
Bendrovė, atsižvelgdama į Bendrovės strategiją, teikia paramą šioms pagrindinėms visuomenei 
naudingos veiklos kryptims: 
 aplinkos apsaugai; 
 sveikatos apsaugai; 
 švietimui; 
 socialinei apsaugai ir darbui; 
 kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimui; 
 neformaliam ir pilietiniam ugdymui; 
 sportui; 
 viešajai tvarkai gerinti; 
 kitoms visuomenei naudingoms ir nesavanaudiškomis pripažįstamoms veikloms. 
 

Parama teikiama vadovaujantis skaidrumo, viešumo, socialinės atsakomybės, tvarumo ir tarpusavio 
pasitikėjimo principais. 
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AB „Smiltynės perkėla“ paramos neskirs politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti. 
Taip pat veikloms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, 
alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir kitoms veikloms, kurios 
visuomenei turi arba gali turėti neigiamą įtaką. 
 
AB „Smiltynės perkėla“ paramai skiriama pelno dalis nustatoma kasmet eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime, šiai sumai sudarant rezervą, atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną ir 
įgyvendinamus projektus. Paramai skiriama pelno dalis negali sudaryti daugiau kaip 3 % grynojo 
ataskaitinių finansinių metų pelno. 
 
2019 m. Bendrovė suteikė paramą perkėlimo paslaugomis, kurios vertė 15 tūkst. Eur (2018 m. – 14 
tūkst. Eur). 
 
Labdara 
 
2019 m. Bendrovėje buvo organizuota „Pyragų diena“, kurioje dalyvavo visi Bendrovės darbuotojai. 
Renginio metu buvo paaukota piniginių lėšų suma, kuri pervesta R. Kaukėno paramos fondui. 
 
Aplinkos tvarkymas 
 
AB „Smiltynės perkėla“ siekia įtraukti visus darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant ir jų asmeninę 
atsakomybę už švarią aplinką. 2019 m. darbuotojai prisijungė prie visuomeninės iniciatyvos, akcijos 
,,Darom“, rinko šiukšles Kuršių nerijos nacionaliniame parke – Kuršių marių pakrantėje Smiltynės 
pusėje. 
 
Bendrovė, prisidėdama prie ekologinės situacijos gerinimo Kuršių mariose, vadovaujantis Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklėmis, periodiškai valo krantinių prieigas, pasitelkusi narų 
brigadų paslaugas. Iš Kuršių marių, prie Bendrovės nuomojamų krantinių, per 2019 m. ištraukta 9,4 t 
nuskendusių padangų bei gumos atmušų atliekų (2018 m. – 3,3 t). Atliekos perduotos utilizuoti atliekų 
tvarkymo įmonei. 
 
Rūpestis klientais 
 
Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais ,,Gaivinimo standartais“, kuris įteisina 
galimybę naudoti automatinius išorinius defibriliatorius viešose vietose, AB ,,Smiltynės perkėla“ 2019 
m. įsigijo 2 defibriliatorius. Defibriliatorių dėžutės, pakabintos matomose ir lengvai prieinamose vietose 
(Senojoje ir Naujojoje perkėlose). Darbuotojams suorganizuoti pirmosios pagalbos teikimo kursai, 
apmokyti atsakingi žmonės elgtis su šiuo prietaisu. 
 
Įvertinta veikla 
 
2019 m. liepos 26 d. Jūros šventės metu Bendrovės du pamaininiai kapitonai buvo apdovanoti LR 
Ministro pirmininko padėka už ilgametį, sąžiningą darbą vidaus vandens transporto srityje, už profesinį 
išmanymą, už nepriekaištingus darbo rezultatus, atsakingą požiūrį, asmeninę iniciatyvą ir lojalumą bei 
svarų indėlį į bendrovės veiklą. 
 
 
 
 
 



  METINIS PRANEŠIMAS 
  Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d. | 104 

 

I. PRIEDAS 
 
Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi 
 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 
Nr. 1052  patvirtintomis Skaidrumo politikos nuostatomis (toliau – Skaidrumo gairės), nes Bendrovė 
yra valstybės valdoma įmonė. Skaidrumo gairių įgyvendinimas AB „Smiltynės perkėla“ yra iš esmės 
užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos atskleidimą AB 
„Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje, siekiant pateikti informaciją interesų turėtojams prieinamu 
bei suprantamu formatu. Detalesnė informacija apie Skaidrumo gairių IV-VII skyrių nuostatų laikymąsi 
pateikiama žemiau lentelėje: 
 

Eil. 
Nr. 

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

AB 
„Smiltynės 
perkėla“ 

Pastabos 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS 

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

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

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

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

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

+  

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

+  
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VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ METINIO PRANEŠIMO IR TARPINIO PRANEŠIMO TURINYS 

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

+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
+ 

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

+  

APSKAITOS TVARKYMAS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 

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

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

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

+  

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

+  
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PRANESIMU, VEIKLOS ATASKAITU IR FINANSINIU ATASKAITU RINKINIU PATEIKIMAS IR SKELBIMAS

10. 19. Valstybes valdoma bendrove metini
pmnesimq, tarpini praneSimq, metiniq finansiniq
ataskaitll rinkini ir 6 menesiq tarpiniq finansiniq
ataskaitll rinkinj, taip pat informacijq apie
va lstybes va ld omos imo nes atlieka mas f u n kc ijas
(specia liuosius ipa reigoj imus), ir metin iq fina nsin iq

ataskaitq nepriklausomo auditoriaus i5vadas
skelbia savo interneto sveta ineje:

19.1. valstybes valdoma imone teises aKq
nustatyta Warka paWirtintus metini praneSimq ar
meting veiklos ataskaiQ, metiniq finansiniq
ataskaitq rinkini ir informacijq apie jos vykdomus
specia liuosius ipa reigoj imus, ta ip pat metiniq
fina nsin iq ataska itq neprikla usomo a ud itoria us
iSvadq - ne veliau kaip balandZio 30 dienq;

19.3. valstybes valdoma imone 6 menesiq tarpiniq
finansiniq ataskaitq rinkini ir tarpini praneSimq ar
tarping veiklos ataskaitq - ne veliau kaip rugpj[dio
31 dienq;

+

+

11. 19 punKe nurodyti dokumentai skelbiami PDF

formatu, sudaromos technines galimybes juos
i(sisnausdinti.

+

t2. Valstybes valdoma bendrove metini praneSimq,
ta rpin i praneSimq, metin iL.l finansin iq ataska itq
rinkini ir informacijq apie jos vykdomus
specia liuosius ipa reigoj imus, metin iq finansin iq

ataskaitq nepriklausomo auditoriaus iSvadq, 6
menesiq tarpiniq finansiniq ataskaitL{ rinkini
pateikia va lstybei atstovauja ndia i institucija i 19. I
ir 19.3 papunkdiuose nustatytu laiku. Valstybes
valdoma bendrove kaftu su metiniq finansiniq
ataskaitq rinkiniu ir metiniu praneSimu teikia
va lstybei atstova uja nd ia i i nstituc ija i i nformac ijq
apie jq vadovq pradjusiq metq darbo uimokesti,
vadovq mdnesinds algos kintamajai daliai
n usta lrti ta i komus vei klos rezu ltatq ve ft i n imo
rodiklius, 5iq rodiklitl vykdymq, vadovams
nustatytq menesines algos kintamAq dali (eurais
ir vadovams nustatytos menesines algos
pastoviosios dalies procentais) ir iSmokeQ
menesines algos kintamAa dali (eurais ir
vadovams nustatytos menesines a lgos
pastoviosios dalies procenta is).

+
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