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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita. 

 
2004 metai.  

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą. 
 

Emitento pavadinimas  Akcinė bendrovė “KLAIPĖDOS NAFTA" 
Įstatinis kapitalas   342 000 000 
Buveinės adresas   Burių 19, 91003 Klaipėda-C, Lietuva 
Telefonas     (8~46) 391 700 
Faksas     (8~46) 311 399 
Elektroninio pašto adresas  klaipedos.nafta@oil.lt 
Teisinė - organizacinė forma akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta  1994 m. rugsėjo 27 d., LR Ūkio ministerija 
Juridinio asmens kodas  1106 48893 
Įmonės registravimo numeris BĮ 94-479 
Interneto tinklapis   www.oil.lt 
 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis. 
 

Akcinė bendrovė “KLAIPĖDOS NAFTA" yra naftos produktų perkrovimo 
paslaugų įmonė, užsiimanti įvairių naftos produktų importavimu, kaupimu, sandėliavimu 
bei eksportavimu per Klaipėdos naftos terminalą. 

4.  Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais 
dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, 
auditorių ataskaitomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės 
pavadinimas. 

 
Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta galima 

susipažinti akcinėje bendrovėje “KLAIPĖDOS NAFTA” adresu: Burių 19, Klaipėdoje, 
darbo dienomis nuo 8 00 iki 16 00 . 

Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio 
akcininkų susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems 
asmenims skelbiami dienraštyje “Respublika” bei pateikiami naujienų agentūrai „BNS“ 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 
 

5.1. už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir 
administracijos vadovas: 

Jurgis Aušra, AB “KLAIPĖDOS NAFTA”  generalinis direktorius, tel. (8~46) 391 
772, faks. (8~46) 311 399. 

Johana Bučienė, AB “KLAIPĖDOS NAFTA”   vyriausioji finansininkė, tel. (8~46) 
391 636, faks. (8~46) 311 399. 
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5.2. konsultantai, padėję rengti ataskaitą: 

Akcinė bendrovė SEB Vilniaus bankas, Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 
2687, faksas (8~5) 268 2683, atstovaujamas Finansų rinkų departamento Emitentų 
aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko yra atsakingas už Bendrovės pateiktos 
informacijos tinkamą įforminimą. 

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje 
pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos 
investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų 
vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui. 

 
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS NAFTA", atstovaujama  generalinio direktoriaus 

Jurgio Aušros ir vyriausiosios finansininkės Johanos Bučienės patvirtina, kad ataskaitoje 
pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos 
investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų 
vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui. 

 
Akcinė bendrovė SEB Vilniaus bankas, atstovaujamas Finansų rinkų departamento 

Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko, patvirtina, kad ataskaitoje 
pateikta visa informacija, kurią AB SEB Vilniaus banko FRD pateikė Bendrovės 
darbuotojai ir vadovai. AB SEB Vilniaus banko FRD atsako už jam pateiktos informacijos 
tinkamą įforminimą. Už informacijos teisingumą atsako Bendrovė. 

 
 
 

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" generalinis direktorius Jurgis Aušra 
 .............................. 
  
2005 m. gegužės ____ d.  
  
 A.V. 
  
AB "KLAIPĖDOS NAFTA" vyriausioji finansininkė Johana Bučienė 
 ......................... 
  
2005 m. gegužės ____ d.  
  
Akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko 
FRD Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininkas Irmantas Burokas 
 ...................…… 
  
2005 m. gegužės ____ d.  

 
 
Ataskaita parengta Vilniuje, 2005 m. gegužės mėn. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS 

7. Emitento įstatinis kapitalas 

7.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas 
2003 m. gruodžio 31 d. buvo 342 000 000 Lt. 

AB “KLAIPĖDOS NAFTA” įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius Nominali vertė (Lt) Bendra nominali 
vertė 

Dalis įstatiniame 
kapitale (%) 

Paprastosios 
vardinės akcijos 342 000 000 1 342 000 000 100,00 

Viso: 342 000 000 - 342 000 000 100,00 

Visos AB “KLAIPĖDOS NAFTA” akcijos yra apmokėtos. 

7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar 
keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius 

Nėra numatoma. 

8. Akcininkai 
 

Bendras AB “KLAIPĖDOS NAFTA” akcininkų skaičius metinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo apskaitos dieną (2005 m. balandžio 18 d.) - 1345.  

Akcininkai, 2005 m. balandžio 18 d. turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio 
kapitalo: 

 

Akcininko vardas, pavardė 
(įmonės pavadinimas, rūšis, 

buveinės adresas, įmonių rejestro 
kodas) 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius (vnt.) 

Turima 
įstatinio 
kapitalo 
dalis (%) 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų 

suteikiama 
balsų dalis 

(%) 

Akcininkui su 
kartu 

veikiančiais 
asmenimis 

priklausančių 
balsų dalis 

(%) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
atstovaujama Ūkio ministerijos 
(Gedimino pr. 38/2, Vilnius) 

241 544 426 70,63 70,63 70,63 
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9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės 
charakteristikos. 
 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius Nominali vertė 
(Lt) 

Bendra nominali 
vertė (Lt) Išleistos į apyvartą  

Paprastosios 
vardinės akcijos 

40 000 100 4 000 000 Steigiant įmonę 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

160 000 100 16 000 000 Įstatinio kapitalo didinimas 
papildomais įnašais 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

200 000 100 20 000 000 Įstatinio kapitalo didinimas 
papildomais įnašais 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

400 000 100 40 000 000 Įstatinio kapitalo didinimas 
papildomais įnašais 

Paprastosios 
vardinės akcijos 200 000 100 20 000 000 Įstatinio kapitalo didinimas 

papildomais įnašais 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

400 000 100 32 000 000 Įstatinio kapitalo didinimas 
iš pelno rezervo 

Paprastosios 
vardinės akcijos 1 403 486 100 38 348 600 

Įstatinio kapitalo didinimas 
papildomais įnašais (tame 

tarpe ir kapitalizuojant 
bendrovės skolą) 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

446 514 100 23 946 200 Įstatinio kapitalo didinimas 
iš pelno rezervo 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

321 750 000 1 321 750 000 Akcijų nominalios vertės 
keitimas iš 100 litų į 1 litą 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

17 000 000 1 17 000 000 Įstatinio kapitalo didinimas 
papildomais įnašais 

Viso: 342 000 000 - 342 000 000 - 

 
Visų šių vertybinių popierių VP ISIN kodas LT0000111650. 

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas. 

Nėra išplatinta. 

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus. 

Nėra išleista. 

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, 
pagrindinės charakteristikos. 

Nėra išleista. 

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius 
popierius. 

Nėra išleista. 

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, 
išskyrus skolos vertybinius popierius. 

Nėra išleista. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
ANTRINĘ APYVARTĄ 

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus. 

AB “KLAIPĖDOS NAFTA” akcijos 1996 m. vasario 5 d. buvo įtrauktos į Vilniaus 
vertybinių popierių biržos sąrašus. Šiuo metu VVPB prekybos Einamajame sąraše yra 342 
000 000 vieno lito nominalios vertės AB “KLAIPĖDOS NAFTA” paprastosios vardinės 
akcijos, kurių bendra nominali vertė sudaro 342 000 000 litų. Šių vertybinių popierių ISIN 
kodas yra LT0000111650.  

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose. 
 

Informacija apie akcijų kainas ir apyvartas per 2003.01.01 – 2004.12.31 laikotarpį 
pateikiama lentelėje: 
 

Centrinė rinka Ataskaitinis 
laikotarpis Kaina Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta 

Nuo Iki Max. Min. Pask. 
Ses. Maks. Min. Pask. 

Ses. 

Data 
Pask. 

Sesijos (vnt.) (Lt) 

2003 01 01 2003 03 31 0.42 0.27 0.40 252 319 0 73 712 2003 03 31 5 001 397 1 933 016 
2003 04 01 2003 06 30 0.84 0.40 0.83 261 229 0 11 203 2003 06 30 5 367 134 3 255 528 
2003 07 01 2003 09 30 1.20 0.79 1.05 500 975 4 132 4 132 2003 09 30 7 940 976 8 153 262 
2003 10 01 2003 12 31 1.07 0.81 0.96 518 026 0 42 433 2003 12 31 3 489 135 3 137 190 
2004 01 01 2004 03 31 1.40 0.92 1.34 782 848 5 841 271 877 2004 03 31 8 396 629 10 257 644 
2004 04 01 2004 06 30 1.37 1.00 1.00 324 198 400 142 159 2004 06 30 3 555 930 4 144 042 
2004 07 01 2004 09 30 1.07 0.97 0.98 380 586 0 78 895 2004 09 30 2 968 430 3 019 492 
2004 10 01 2004 12 31 1.19 0.96 1.19 779 970 4 499 270 669 2004 12 31 8 173 701 8 397 252 

 

Tiesioginiais sandoriais parduotų vertybinių popierių paskutinių 8 ketvirčių 
vidutinė kaina ir bendra apyvarta : 

 
Ataskaitinis laikotarpis Kaina vidutinė Bendra apyvarta 

Nuo Iki (Lt) (vnt.) (Lt) 
2003 01 01 2003 03 31 0.33 177 969 58 473 
2003 04 01 2003 06 30 0.46 1 363 355 627 564 
2003 07 01 2003 09 30 1.04 400 575 417 023 
2003 10 01 2003 12 31 0.72 423 541 303 525 
2004 01 01 2004 03 31 1.10 1 876 532 2 067 426 
2004 04 01 2004 06 30 1.14 153 435 175 185 
2004 07 01 2004 09 30 0.93 57 520 53 775 
2004 10 01 2004 12 31 1.00 579 208 581 569 

Be VVPB jokioje kitoje vertybinių popierių biržoje Bendrovės akcijomis 
neprekiaujama. 

17. Vertybinių popierių kapitalizacija. 

AB “KLAIPĖDOS NAFTA” paprastųjų vardinių akcijų (Vertybinių popierių ISIN 
kodas LT0000111650, emisijos dydis ataskaitiniu laikotarpiu – 342 mln. akcijų) 
kapitalizacija Vilniaus vertybinių popierių biržos einamajame sąraše 2003-2004 metais 
pateikiama lentelėje: 
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Data Kapitalizacija, Lt Akcijos kaina, Lt 

2003 03 31 130 000 000 0,40 

2003 06 30 269 750 000 0,83 

2003 09 30 341 250 000 1,05 

2003 12 31 312 000 000 0,96 

2004 03 31 435 500 000 1,34 

2004 06 30 342 000 000 1,00 

2004 09 30 335 160 000 0,98 

2004 12 31 406 980 000 1,19 

 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų. 
 

2003 metais už biržos ribų AB “Klaipėdos nafta” akcijomis buvo sudaryti 4 
sandoriai (atsiskaitymas ne pinigais), kurių metu buvo perrašyta 182629 akcijos. 

2004 metais už biržos ribų AB “Klaipėdos nafta” akcijomis buvo sudaryti 55 
sandoriai (atsiskaitymas pinigais) ir 21 sandoris (atsiskaitymas ne pinigais), kurių metu 
buvo perrašyta 8 447 995  akcijos. 

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą. 

Bendrovė savo akcijų nepirko. 

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį oficialus pasiūlymas supirkti Bendrovės akcijas nebuvo 
skelbtas. 

21. Emitento mokėjimo agentas. 

----------------- 

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais. 
 

Bendrovė 1996 m. spalio 23 d. sudarė su FMĮ “VB Vilfima” atstovavimo vertybinių 
popierių rinkoje sutartį. 2000 m. gegužės 3 d. vykdant UAB FMĮ “VB VILFIMA” 
reorganizavimą, visi pastarosios įmonės įsipareigojimai pagal šią sutartį perduoti Akcinei 
bendrovei SEB Vilniaus bankui, atstovaujamam Finansų rinkų departamento. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai. 

Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS NAFTA" savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Įmonių įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių rinkos 
įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais bei 
Bendrovės įstatais. 

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. 

Bendrovė nuo 1999 metų yra Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos narė. Ši 
asociacija yra pelno nesiekianti organizacija, kurios kapitalas sudarytas iš asociacijos narių 
įnašų. Ji yra savanoriškas jūrų krovos kompanijų, atliekančių jūrų uostuose krovos darbus, 
susivienijimas, įkurtas bendrų savo narių poreikių ir interesų tenkinimui. AB 
“KLAIPĖDOS NAFTA” yra pilnateisis ir lygiavertis šios asociacijos narys. AB 
“KLAIPĖDOS NAFTA” nedalyvauja kitų šios asociacijos narių kapitale. Kiti nariai taip pat 
nedalyvauja AB “KLAIPĖDOS NAFTA” kapitale. 

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas. 

Bendrovė įsteigta 1994 m. rugsėjo 27 d. Steigimo pagrindas 1993 m. spalio 11 d. 
Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr.764 “Dėl Klaipėdos valstybinės naftos įmonės 
rekonstravimo” ir 1994 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 561: “Dėl rekonstruojamos Klaipėdos 
valstybinės naftos įmonės finansavimo užtikrinimo”. 

Bendrovės steigėjai ir akcininkai buvo Valstybinė Klaipėdos naftos įmonė (dabar 
AB ” Naftos terminalas”) - 51% ir JAV kompanija “Lancaster Steel Co.” - 49% 

Nuo 1995 m. AB “KLAIPĖDOS NAFTA” pradėjo terminalo rekonstrukciją, kuri 
buvo baigta 2002 metais. Ypatingas dėmesys bendrovėje skiriamas gamtosaugai, 
priešgaisrinei apsaugai, o taip pat pažangių naftos ir chemijos produktų transportavimo 
technologijų taikymui. 

Visa tai leido AB “KLAIPĖDOS NAFTA” tapti vienu moderniausių ir 
patraukliausių terminalų Europoje. Atsižvelgiant į Lietuvos ir kaimyninių šalių naftos 
pramonės įmonių veiklos planus, galima daryti išvadą, jog AB “KLAIPĖDOS NAFTA” 
vaidmuo ir svoris šioje rinkoje turėtų neabejotinai išaugti. 

26. Paslaugų charakteristika. 

         Nuo 1997 m. pradžios AB “Klaipėdos nafta”  pradėjo vykdyti pagrindinę veiklą – 
naftos produktų perkrovimo paslaugas: 

 naftos produktų surinkimą, sandėliavimą ir paskirstymą; 
 naftos produktų krovimo į transporto priemones ir iškrovimo iš transporto 

priemonių paslaugas bei kitas susijusiais su naftos produktų perkrovimu paslaugas. 

Taip pat, kartu su  teikiamomis paslaugomis bendrovė vykdo naftos produktų 
terminalo projektavimo, remonto bei rekonstrukcijos darbus. 
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Pagrindinis veiklos pobūdis – naftos produktų, kurie gabenami per Lietuvą 
tranzitu, perkrovimas. 

 
 2004 metais Bendrovė perkrovė 6 527,6 tūkst. tonų naftos produktų, tai 1 proc. arba 
90,0 tūkst. t mažiau nei buvo perkrauta 2003 metais (6 617,6 tūkst. t).  

1997 – 2004 metais perkrautų naftos produktų nomenklatūra: 
 
Metai Iš viso: 

(tūkst. t.) 
Tame skaičiuje 

                    Naftos   produktai  Mazutas 
(M-100) 

Mazutas 
(M-40), kiti 

Benzinai Orimulsija Dyzelinas 

1997 m. 3634,6 1952,9 1395,8 - 50,0 235,9 
1998 m. 2270,4 1031,9 338,8 - 24,0 875,7 
1999 m. 3970,1 2638,5 94,9 - 24,9 1211,8 
2000 m. 5247,4 3767,5 235,91 - 50,1 1193,9 
2001 m. 5158,9 2928,7 125,4 461,1 47,4 1596,3 
2002 m. 6703,2 4608,5 9,0 952,1 24,0 1109,6 
2003 m. 6617,6 3993,3 - 1206,0 60,1 1358,2 
2004 m.  6527,6 3297,9 - 1592,9 62,5 1574,2 

 
 Bendrovė, eksploatuodama universalų naftos produktų parką, daugiausiai krauna 
tamsius naftos produktus. 
 2004 metais perkrauta naftos produktų 7% arba 472,4 tūkst. t mažiau nei buvo 
planuota (2004 m. krovos planas – 7,0 mln. t naftos produktų). 

Naftos produktų krova sumažėjo dėl krovinių srauto iš Rusijos naftos perdirbimo 
gamyklų mažėjimo. Tam tiesiogiai įtakos turėjo aukštos naftos produktų transportavimo 
kainos Lietuvoje: Klaipėdos uosto rinkliavos vienos didžiausių tarp Baltijos šalių, o 
Lietuvos geležinkelių bendrovė naftos produktus gabena brangiau nei Latvijos 
geležinkeliai.  

2004 metais 69,3 % bendro perkrauto naftos produktų kiekio sudaro  akcinės 
bendrovės “Mažeikių nafta” perkrauti  naftos produktai ( 4 523,3 tūkst. t). 2003 m. akcinė 
bendrovė “Mažeikių nafta”  perkrovė   3  477,1 tūkst. t naftos produktų arba 52,5 % bendro 
perkrauto naftos produkto kiekio. 
  

2004 metais bendrovė iš viso gavo 107 616,7 tūkst. Lt pajamų. Tai  22% arba 30 800,3 
tūkst. Lt mažiau nei buvo gauta  2003  metais (138 417,0 tūkst. Lt). 

2004 m. ir 2003 m. pajamų, perskaičiuotų pagal  verslo apskaitos standartus, 

palyginimas  (tūkst. Lt) 

Eil. 
Nr. Pajamų straipsniai 2004 m. 

(tūkst. Lt) 
2003 m. 

(tūkst. Lt) 
Pokytis  (tūkst. Lt), 

2004 m. lyginant su 2003 m. 
(+daugiau, -mažiau) 

1. Ūkinės (pagrindinės) veiklos pajamos 106 719,9 115 536,7 -8 816,8 
2. Pajamos iš valiutos kurso kitimo 76,0 20 797,5 -20 721,5 
3. Kitos finansinės veiklos pajamos 820,8 2 082,8 -1 262,0 

4. IŠ VISO GAUTA PAJAMŲ 107 616,7 138 417,0 -30 800,3 

 
 Pagrindinės 2004 metų  pajamų sumažėjimo  priežastys yra šios:  
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 - 20 721,5 tūkst. Lt gauta mažiau pajamų dėl valiutos kurso kitimo; 
 - 8 816,8 tūkst. Lt arba 8 % gauta mažiau pagrindinės veiklos pajamų;  
 - 1 262,0 tūkst. Lt gauta mažiau pajamų iš finansinės veiklos, 2003 metais buvo 
gauta 827,7 tūkst. Lt draudimo kompensacija iš ABN AMRO banko už anksčiau termino 
grąžintas paskolas. 
 2004 metais pagrindinės veiklos pajamų (pardavimų ir paslaugų apimčių) 106 719,9 
tūkst. Lt, lyginant su planu (116 mln. Lt), gauta  9 280,1 tūkst. Lt arba 8 % mažiau. 
  

2004 metų  bendrovės ūkinės-finansinės veiklos sąnaudos  82 878,4 tūkst. Lt, 
lyginant su 2003 metų sąnaudomis (111 231,3 tūkst. Lt), sumažėjo 28 352,9 tūkst. Lt arba 
25%. 

2004 m. ir  2003 m. ūkinės-finansinės veiklos sąnaudų, perskaičiuotų pagal verslo 
apskaitos standartus, palyginimas  (tūkst. Lt) 

Eil. 
Nr. Sąnaudų  straipsniai 2004 m.,  

tūkst. Lt 
2003 m.,  
tūkst. Lt 

Pokytis tūkst. Lt, 2004 m. 
lyginant su 2003 m. 
(+daugiau, -mažiau) 

1. Nusidėvėjimo sąnaudos 45 727,1 49 062,4 -3 335,3 
2. Neigiamos valiutos kurso keitimo sąnaudos 125,8 9 895,5 -9 769,7 
3. Rekonstrukcijos metu nepanaudotų įrengimų ir 

medžiagų perkainojimo sąnaudos 
  

5 444,7 
 

-5 444,7 
4. Palūkanų sąnaudos (t. sk. paskolų aptarnavimo 

ir išperkamosios nuomos sąnaudos) 4 560,9 13 514,4 -8 953,5 

5. Kitos ūkinės-finansinės veiklos sąnaudos 32 464,6 33 314,3 -849,7 
6. IŠ VISO ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDŲ 82 878,4 111 231,3 -28 352,9 

  
 2004 metais ūkinės-finansinės veiklos sąnaudos be valiutos kurso kitimo įtakos              
(82 752,6 tūkst. Lt) 25 247,4 tūkst. Lt arba 23 % mažesnės nei buvo planuota (108 000 tūkst. 
Lt)  
 2004 m. vienos naftos produktų tonos perkrovimo savikaina po sąnaudų 
perskaičiavimo - 12,70 Lt/t, lyginant su 2003 m. krovos savikaina  (16,81 Lt/t),  sumažėjo    
4,11 Lt/t arba 24%. 
 2004 metų grynasis pelnas (18 302,2 tūkst. Lt), lyginant su 2003 m. grynuoju pelnu              
(21 268,7 tūkst. Lt), sumažėjo 2 966,5 tūkst. Lt arba 14 %. Tačiau bendrovė 2004 metais  
pagrindinės veiklos grynojo pelno (22 165,3 tūkst. Lt), lyginant su 2003 m. pagrindinės 
veiklos grynuoju pelnu (22 035,1 tūkst. Lt),  gavo  130,2 tūkst. Lt arba 0,6 % daugiau.   

2004 m. ir  2003 m. grynojo pelno (nuostolio), atlikus perskaičiavimus pagal  
verslo apskaitos standartus,  palyginimas  pagal veiklos rūšis 

Eil. 
Nr. Straipsnių pavadinimas 2004 m. 

 (tūkst. Lt) 
2003 m. 

(tūkst. Lt) 
Pokytis tūkst. Lt, 2004 
m. lyginant su 2003 m. 
(+daugiau, -mažiau) 

1 Iš viso grynojo pelno, iš jų: 18 302,2 21 268,7 -2 966,5
1.1. Pagrindinės veiklos grynasis pelnas  22 165,3 22 035,1 130,2
1.2. Finansinės veiklos nuostolis (be valiutos kurso kitimo) -3 813,3 -11 668,4 7 855,1
1.3. Pelnas (nuostolis) gautas dėl valiutos kurso kitimo -49,8 10 902,0 - 10 951,8
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2004 metais bendrovė pelno prieš apmokestinimą (24 738,4 tūkst. Lt) uždirbo 2,2 
kartus arba 13 738,4 tūkst. Lt daugiau nei buvo planavusi uždirbti (11,0 mln. Lt). 
 

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje: 
 

Rodiklis 2004 2003 2002 2001 
     
Pelnas akcijai, Lt 0.05 0.06 0,14 -0,03 
Akcijos buhalterinė vertė, Lt 1.13 1.10 1,15 1,03 
Grynasis pelningumas 17.20% 18.41% 39,72% -10,95% 
Bendrasis pelningumas 35.43% 36.05% 22,63% 13,71% 
Vidutinė turto grąža 3.60% 3.88% 7,42% -1,50% 
Vidutinė savininkų nuosavybės grąža 4.78% 5.65% 12,53% -2,81% 
Bendrasis likvidumo koeficientas 2.04 1.06 0,49 0,21 
Skubaus padengimo koeficientas 1.89 0.96 0,21 0,08 
Skolos koeficientas 0.22 0.27 0,35 0,46 
Skolos - nuosavybės koeficientas 0.28 0.38 0,54 0,85 

27. Realizavimo rinkos 

 Kadangi “KLAIPĖDOS NAFTA” veikla apsiriboja tik naftos produktų 
transportavimo (eksporto – importo) operacijomis, ir Bendrovė nevykdo jokių pirkimo – 
pardavimo operacijų, kitaip,  ji negamina ir nerealizuoja  jokios savo produkcijos, taigi, 
negalima išskirti jokių realizavimo rinkų. 

28. Tiekimas. 

Pagrindiniai tiekėjai 2004 m. (sumos su PVM): 
AB “Lietuvos dujos” firma “Vakarų dujos” – pirkta dujų katilinės kūrenimui už 
 4 953 418 Lt; 
SPAB “Klaipėdos vanduo” – paslaugos už 171 907 Lt; 
AB “Vakarų skirstomieji tinklai” fil. Klaipėdos elektros tinklai – elektra už  2 396 403 Lt; 
AB “Lietuvos geležinkeliai” – geležinkelio paslaugos už 3 513 062 Lt; 
UAB “Neste Lietuva” -  kuras transporto priemonėms už 210 568 Lt; 
UAB “Lukoil Baltija” servisas– kuras transporto priemonėms už  12 536 Lt. 

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės. 

a) Žemė: AB “Klaipėdos nafta”  teritorija  (Burių 19 , Klaipėda)  nuomojama  iš 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos. Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto žemės 
nuomos sutartis  Nr.20-66/2001ž  dėl 1998 11 04 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės 
nuomos sutarties Nr.1/98ž pasirašyta 2001 05 14  dėl  191 865 kvadratinių metrų žemės 
nuomos. Dėl 195 135 kvadratinių metrų žemės nuomos 2001 06 11 pasirašyta  Klaipėdos 
Valstybinio Jūrų uosto žemės nuomos sutartis Nr.20-71/2001ž dėl 1998 11 04 Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr.2/98ž. Nuomojama teritorija užima 
38,70 ha.  

b) Ilgalaikis materialus turtas pateikiamas lentelėje: 
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Eil.Nr. Pavadinimas Objektų skaičius, vnt. Likutinė vertė  
2004 12 31, litais 

1. Pastatai: 38 53 573 960 
2. Statiniai ir mašinos 958 249 747 701 
3. Transporto priemonės 25 773 840 
4. Kiti ir įrengimai ir įranga 2068 112 079 393 
5. Kitas materialus turtas 19 501 321 
6. Išperkamoji nuoma 6 34 169 585 
 Iš viso: 3114 450 845 800 

 
Nebaigtos statybos likutis  2004 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 612 tūkst. Lt. (9 352 

tūkst. Lt. 2003 m. gruodžio 31 d.).  2004 m. pabaigoje didžiąją nebaigtos statybos dalį (4 
607 tūkst. Lt.) sudarė biologinio vandens valymo įrenginių statyba.  Projektas numatytas 
baigti 2005 m. kovo-balandžio mėn.  Numatomos patirti užbaigimo sąnaudos 2005 m. 
sudarys apie 830 tūkst. Lt. ir bus finansuojamos iš įmonės lėšų. 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla 

Finansiniai veiksniai. Dalis su ilgalaikėmis paskolomis susijusių palūkanų yra 
nustatomos pagal LIBOR palūkanų normą. Pakilus LIBOR normai, padidėtų įmonės 
ateityje mokamos palūkanos. Tačiau žiūrint į šiandienines tendencijas ir LIBOR normoms 
ženkliai sumažėjus, Bendrovė gauna tam tikrą finansinę naudą. 

Veiklos rizika. Bendrovė turi nemažai ilgalaikių kreditorinių įsipareigojimų. 
Kiekvienų finansinių metų pradžioje dalį ilgalaikių įsipareigojimų perkvalifikavus į 
trumpalaikius (grąžintinus tais finansiniais metais), Bendrovės trumpalaikiai 
įsipareigojimai, kaip taisyklė, viršija trumpalaikį turtą, tuo pačiu fiksuodami didelę, tačiau 
tik teorinę, veiklos riziką. Finansinių metų bėgyje iš pelningos veiklos padengus dalį 
trumpalaikių įsipareigojimų, veiklos rizikingumo faktorius savaime išnyksta. 

Konkurencinės aplinkos veiksniai. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra kitų 
Baltijos jūros uostų terminalai, perkraunantys iš Rusijos eksportuojamą naftą ir naftos 
produktus. Svarbiausi veiksniai, apsprendžiantys terminalų konkurencinę padėtį rinkoje 
yra terminalo krovos ir saugojimo pajėgumas, įmonės finansinė padėtis ir galimybė taikyti 
lanksčią kainų politiką, techninės logistikos grandinės, pradedant geležinkelių linijomis, 
baigiant prieplaukų gyliu ir skaičiumi, parametrai, ilgalaikiai produktų tiekimo kontraktai 
bei geri santykiai su tiekėjais 

Nors 2005 metais yra laukiamas naftos eksporto augimas iš Rusijos, tačiau šiuo 
metu statomi nauji terminalai (Primorskas, Batereinaja, Ust Iugas) ir nuolat didinami 
senųjų pajėgumai ar techninės galimybės (Talinas, Venspilis), leidžia prognozuoti 
konkurencijos aštrėjimą. 

Ekonominiai, rinkos veiksniai. Klaipėdos nafta terminalo apkrovimas, o kartu ir 
įmonės pajamos ir pelningumas didžiąja dalimi priklauso nuo situacijos naftos produktų 
rinkoje.  

Terminalas yra dalis logistikos grandinės, kuri prasideda buvusios Sovietų 
Sąjungos (daugiausiai Rusijos) naftos verslovėse ir naftos perdirbimo gamyklose, o 
baigiasi Vakarų šalyse. Naftos produktų eksporto srautas iš buvusios Sovietų Sąjungos 
šalių yra stipriai susijęs su naftos produktų kainomis pasaulinėje rinkoje. Esant aukštoms 



 Akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” 2004 metų prospektas - ataskaita 15
 

pasaulinėms kainoms bei augant paklausai, produktų srautas per Baltijos uostus paprastai 
išauga, tuo tarpu kritus kainoms, eksporto srautas gali sumažėti. 

Politiniai veiksniai. Rusijos vyriausybė iki šiol griežtai reguliavo naftos ir jos 
produktų išvežimą iš šalies, nustatydama griežtas eksporto kvotas. Sprendimai dėl kvotų 
suteikimo ir eksportavimo per konkrečios valstybės uostus yra dažnai priimami, 
vadovaujantis politiniais motyvais. Pablogėję tarpvalstybiniai Rusijos ir Lietuvos 
santykiai galėtų potencialiai sumažinti tiek naftos produktų eksportą per Klaipėdos uostą, 
tiek naftos tiekimą AB “Mažeikių nafta”, kuri ateityje turėtų būti pagrindinis įmonės 
klientas. 

Komerciniai veiksniai. Pasirašius sutartį su AB “Mažeikių nafta”, terminalo ateities 
perspektyvos priklauso nuo naftos koncerno Mažeikių įmonės gamybos apimčių. Stabilus 
Mažeikių įmonės darbas užtikrintų terminalui nuolatinį produkcijos srautą. Kitą vertus, 
dėl mažų sutartinių krovos tarifų, Mažeikių įmonės nepateiktą kiekį kompensavus kitų 
klientų naftos produktais, už kurių perkrovą nustatyti palankesni įkainiai, bendrame 
rezultate įmonei būtų naudingi AB “Mažeikių nafta” sunkumai. 

Šiuo metu įmonės išrašytos sąskaitos už suteiktas krovos paslaugas yra apmokamos 
per 18 dienų, kas yra labai trumpas laikotarpis krovos paslaugų sektoriuje. Sutrikus 
apmokėjimui, įmonėje greitai atsirastų apyvartinio kapitalo deficitas. 

Tarifai. Didėjant AB “Mažeikių nafta” tiekiamų produktų daliai, kuriuos įmonė turi 
krauti iš anksto numatytais ir šiuo metu ekonomiškai naudingais tarifais, mažėja tarifų 
svyravimo rizika. Kitiems klientams taikomų tarifų svyravimai ateityje didžiąja dalimi bus 
susiję su konkurencine situacija rinkoje. 

Technologiniai veiksniai. Technologinės terminalo charakteristikos lemia, kaip 
įmonė sugebės greitai ir efektyviai patenkinti potencialių klientų poreikius, o tuo pačiu 
generuoti papildomas pajamas. Pagilintos krantinės bei padidinta rezervuarų talpa šiuo 
metu jau leidžia aptarnauti kur kas didesnio tonažo laivus. 

Ilgalaikės paskolos ir išperkamosios  nuomos įsipareigojimai 2003 m. gruodžio 31 d.: 
 

 
Kreditorius 

Paskolos suma  
(litais) 

Palūkanų norma  
2004 12 31 

Likutis 
2004 12 31 

Likutis 
2003 12 31 

Sindikuota paskola AB SEB Vilniaus 
bankas, AB "Hansabankas" ir AB bankas 
"Nord/LB Lietuva" 

90 012 
 

6 mėn. EUR 
LIBOR+1.95% 
6 mėn. EUR  

20 000 
 
 

39 997 
 
 

Jungtinė paskola iš AB SEB Vilniaus 
bankas, AB "Hansabankas" ir AB bankas 
"Nord/LB Lietuva" 

37,570 LIBOR+1.1% 35 980 37 570 

Lietuvos Finansų ministerija 20,419 6 mėn. EUR 
LIBOR+2.5% 

20 419 20 419 

UAB "Hanza lizingas" 44,424 LIBOR+3.5% 12 816 16 531 
AB SEB Vilniaus bankas 17,186 LIBOR+2.98% 0 12 761 
UAB "Vilniaus banko lizingas"  

272 
 

2%, 8.1% 1
 

0 
 

31      

Iš viso ilgalaikių paskolų ir 
išperkamosios nuomos įsipareigojimų 

   
89 215 

 
127 309 

Minus: einamųjų metų dalis   -12 239 -15 193      

  IŠ VISO:  
76 976 

 
112 116 
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31. Gamybos nutraukimas ar sumažėjimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento 
veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus. 

------------------- 

32. Patentai, licenzijos, kontraktai 

Bendrovė 2004 m. turėjo šias licenzijas:  
- užsiimti naftos produktų importu; 
- užsiimti naftos produktų eksportu; 
- užsiimti naftos produktų didmenine prekyba. 

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai. 

 Valstybės įmonė “Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija” yra pateikusi 
Bendrovei teisminį ieškinį 585 tūkst. litų sumai, reikalaudama, kad Bendrovė sumokėtų 
padidintą žemės nuomos mokestį, kadangi buvo įformintas leistinas maksimalaus laivų 
grimzlės prie Bendrovės nuomojamų krantinių padidėjimas. Dėl šios priežasties VĮ 
“Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija” pateikė sąskaitą mokėti didesnį žemės nuomos 
mokestį, nei numatyta 1998 m. lapkričio 4 d. sutartyje su visais jos pakeitimais. AB 
“Klaipėdos nafta” mokestį sumokėjo pagal minėtą sutartį. Bendrovės vadovybė mano, jog 
byla bus išspręsta Bendrovės naudai. 
 Bendrovė turėjo ginčą su mokesčių inspekcija dėl investicijų pripažinimo mokesčių 
mažinimo tikslais už 2003 metus ir atitinkamai 2003 m. gruodžio 31 d. keliamos 
mokestinių nuostolių sumos. 2004 m. birželio mėn. papildomo patikrinimo metų  ginčas  
išspręstas  Bendrovės naudai, pelno mokesčio mokėti nereikia. 

34. Darbuotojai. 

 2004 12 31 2003 12 31 2002 12 31 2001 12 31 
Darbuotojų skaičius 311 315 338 343 

 
 2004 m  vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius - 308 darbuotojai. Vidutinis 
darbuotojų skaičius, lyginant su 2003 m. (315 darbuotojų), sumažėjo 2 %  arba  7 
darbuotojais. 

2004 m. vidutinis bendrovės darbuotojo mėnesio darbo užmokestis – 2 687 Lt. 
Kadangi nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. buvo keliama pareiginė alga 8 % bendrovės 
specialistams, tarnautojams ir darbininkams, 2004 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis, 
lyginant su  2003 m.  vidutiniu mėnesio darbo užmokesčiu   (2 652 Lt), padidėjo 1 % arba 
35 Lt.  
 

Darbuotojų  
Išsilavinimas 

Grupė 

Vidutinis 
sąrašinis  
skaičius  aukštasis spec. 

vidurinis 
vidurinis nebaigtas 

vidurinis 

Vidutinis atlyginimas,  
Lt 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Vadovai                   

Specialistai 88 93 95 60 75 66 27 9 20 1 9 9 - - - 3434 3530 4168 
Tarnautojai                   
Darbininkai 250 222 213 27 13 16 76 15 66 131 178 116 16 16 15 2019 2148 2260 

Iš viso: 338 315 308 87 88 82 103 24 86 132 187 125 16 16 15 2511 2652 2687 
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35. Investicijų politika. 

2004-12-31 akcinė bendrovė “Klaipėdos nafta”  turėjo kitų įmonių akcijų: 
 
Įmonės pavadinimas UAB “Laivų bunkeris” 
Buveinės adresas Šaulių 44-2, LT-5800 Klaipėda 
Veiklos pobūdis Kieto, skysto, dujinio kuro 

didmeninė prekyba, krovinio 
tvarkymas ir sandėliavimas 

Įstatinis kapitalas (Lt) 100000 
Akcijų rūšis PVA 
Nominali vertė (Lt) 34000 
AB “KLAIPĖDOS NAFTA” priklausanti įmonės įstatinio kapitalo ir 
balsų dalis 34 % 

Neapmokėta AB “KLAIPĖDOS NAFTA” dalis įstatiniame kapitale - 
2004 m. grynasis pelnas (nuostolis) (Lt) - 
Už 2004 m. AB “KLAIPĖDOS NAFTA” išmokėti dividendai - 
AB “KLAIPĖDOS NAFTA” 2004 m. suteiktos paskolos - 
AB “KLAIPĖDOS NAFTA” 2004 m. gautos paskolos - 
AB “KLAIPĖDOS NAFTA” įsigyti skolos vertybiniai popieriai - 
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis n.d. 
Visų įsipareigojimų ir viso turto santykis n.d. 

 
PASTABA : 2004-04-30 UAB “Laivų bunkeris” visuotiname akcininkų susirinkime vienbalsiai nuspręsta 
UAB “Laivų bunkeris” likviduoti. Ši įmonė 2003-2004 metais nevykdė jokios veiklos. 
 

2004 m. buvo planuojama  investuoti į gamybos modernizavimą  23 mln. Lt. 
Įsisavinta  7,1 mln. Lt, iš jų: 

1. Žalios naftos perkrovimo technologiniai įrenginiai su papildoma 12 colių dujų 
kondensato linija - 2,1 mln. Lt (pradinė 2003 metais pradėtos statybos sąmatinė vertė buvo 
9,7 mln. Lt). Objektas 2004 metais priduotas Valstybinei komisijai, balansinė vertė 10,6 
mln. litų. Įgyvendinus šį projektą, šeši mazuto rezervuarai ( po 20 000 m3 ) modernizuoti, 
tai universalūs rezervuarai, kuriuose galima laikyti įvairių rūšių naftos produktus. Taip 
pat dvejuose ( po 20 000 m 3 ) dyzelinio kuro rezervuaruose sumontuoti plaukiojantys 
stogai kas leido sumažinti atmosferos oro taršą. 

2. Nuotekų   biologinio valymo įrenginių statyba - 4,2 mln. Lt.  Objekto pridavimas 
numatomas 2005 m. antrą  ketvirtį. 

3. Valymo įrenginių laboratorijos išplėtimo statybos darbai. Įsisavinta 0,5 mln. Lt.  
4. Objekto  “AB “Klaipėdos nafta” rezervuarų parko išplėtimas – pirma statybos 

eilė” dviejų rezervuarų  po 32 250m3 talpos projektavimo darbai - 0.3 mln. Lt.  
2004 metais iš viso neįsisavinta 15, 9 mln. Lt planuotų investicijų: 
1. 13,1 mln. Lt dėl užsitęsusios objekto “AB “Klaipėdos nafta” rezervuarų parko 

išplėtimas – pirma statybos eilė” statybos darbų pirkimo procedūros, kurias sustabdė 
Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Statyba 2004 metais 
nebuvo pradėta. 

2. 2,8 mln. Lt, nes nebuvo pradėti materialinių vertybių sandėlio ir mechaninių 
dirbtuvių pastatų projektavimo ir statybos darbai. Peržiūrėjus naujai statomų objektų 
prioritetus, šių pastatų statyba perkelta į kitus metus. 



 Akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” 2004 metų prospektas - ataskaita 18
 

2003 m. įmonė parengė 2004-2010 m. investicijų programą.  Ši programa leis įmonei 
lanksčiau dirbti rinkoje ir padidinti naftos be naftos produktų perkrovos pajėgumus.  
Vadovybė planuoja, kad visos investicijos bus finansuojamos iš įmonės lėšų. 

Pagal minėtą  investicijų programą bendra investicijų suma, tenkanti 2005-2010 m., 
sudaro 185,8 mln. litų, įskaitant 19,7 mln. litų 2005 metais. 

36. Konkurentai  

Pagrindiniai Bendrovės konkurentai yra naftos terminalai kaimyninėse valstybėse- 
Latvijoje ir Estijoje: JSC ”Venspils Nafta” (Latvija); “Ventbunkers” (Latvija); “Pakterminal” 
(Estija); “Eurodek Tallin” AS (Estija). Vasaros laikotarpiu Bendrovė konkuruoja  ir su 
Sankt-Peterburgo uostu,  nes naftos ir naftos produktų transportavimo kaštai iki  Sankt-
Peterburgo yra mažesni. 

Naftos terminalai daugiausia konkuruoja geografine padėtimi. Konkurencinis 
Bendrovės pranašumas yra tas, kad per AB ”Klaipėdos nafta” terminalą daugiausia 
kraunami tranzitu per Baltarusijos teritoriją vežami naftos produktai. Didžioji  krovinių 
dalis (apie 92 % ) vežami iš Rusijos  per Baltarusijos teritoriją. Baltarusijos  naftos 
perdirbimo gamyklų eksportas (geležinkeliu pervežami naftos produktai) yra geografiškai 
orientuoti į  AB ”Klaipėdos nafta” terminalą.  

Pagrindinių AB “Klaipėdos nafta” konkurentų palyginamoji charakteristika: 
 
  

AB “Klaipėdos nafta” 
Ventspils nafta 

(Latvija) 
Pakterminal 

(Estija) 
Bendras talpų tūris kub. m 350 000 1 195 000 251 000 
Kraunami naftos produktai Mazutas 

Dyzelinas 
Vakuuminis gazoilis 
Benzinas  
Orimulsija 

Mazutas (labai mažai) 
Dyzelinas 
Aviacinis kuras 
Benzinas 
Nafta 

Mazutas 
Dyzelinas 
Benzinas 
Nafta 

Vienu metu aptarnaujamas 
v/c skaičius  

124 98 92 

Krantinių skaičius 3 3 3 

37. Išmokėti dividendai.  

Metai, už kuriuos 
išmokami dividendai 

Išmokėti dividendai 
(litais) 

Dividendų suma 
tenkanti vienai akcijai 

(litais) 

% nuo akcijos 
nominalios vertės 

1995 m. - - - 
1996 m. - - - 
1997 m. - - - 
1998 m. - - - 
1999 m. 1 000 000 0,413 0,413 
2000 m. 2 050 000 0,813* 0,813* 
2001 m.  - - - 
2002 m. 4 791 026 0,0147 1,47 
2003 m. 9 011 602 0,0265* 2,65* 
2004 m.  4 825 240 0,0141 1,41 

 
* - dividendai tenkantys  pilnai apmokėtoms akcijoms.
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 

 

38. Finansinės ataskaitos. 
 

Šioje AB “KLAIPĖDOS NAFTA” metinėje ataskaitoje pateikiamos finansinės 
ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius standartus, kuriuos nustato Tarptautinių 
apskaitos standartų taryba. 2004 m., 2003 m. ir 2002 m. AB “Klaipėdos nafta” nerengė 
konsoliduotų finansinių atskaitomybių. 
 

38.1. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų balansai  
 

  2004 2003 2002      
  LTL'000 LTL'000  
 TURTAS    
     
 Ilgalaikis turtas    
 Nematerialusis turtas 283 310 178 
 Ilgalaikis materialusis turtas 450 811 484 264 531 168 
 Nebaigta statyba 5 623 9 352 194 
 Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą 284 1 177 255 
 Suteiktos paskolos 0 1 873 0 
 Investicijos į susijusias įmones 0 0 0 
 K itas finansinis turtas 512  558 0   5 
 I š viso ilgalaikio turto 457 513  497 534 531 795    
     
 Trumpalaikis turtas    
 Suteiktų paskolų einamųjų metų dalis 3 357 1 844 0 
 Atsargos 1 977 2 779 6 213 
 Iš pirkėjų gautinos sumos 5 243 3 643 4 882 
 Gautinos sumos iš susijusių šalių 0 2 218 
 Kitas trumpalaikis turtas 4 681 5 754 4 128 
 P inigai ir jų ekvivalentai 23 431  8 282 1 592    
 I š viso trumpalaikio turto 38 689  22 304 17 033    
 I Š VISO TURTO 496 202  519 838 548 828    

 



 Akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” 2004 metų prospektas - ataskaita 20
 

 
  2004 2003 2002      

  LTL'000 LTL'000 LTL'000 
 AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
   

     
 Akcininkų nuosavybė    

 Akcinis kapitalas 342 000 342 000 325 000 
 Įstatymo numatyti rezervai 11 220 10 352 9 128 
  N epaskirstytas pelnas 33 943 25 521 14 250    
  I š viso akcininkų nuosavybės 387 163  377 873 348 378   
 Ilgalaikiai įsipareigojimai    

 Ilgalaikės paskolos 68 142 99 301 132 541 
 Ilgalaikės išperkamosios nuomos 

įsipareigojimai 
8 834 12 815 16 562 

 A tidėto mokesčio įsipareigojimas 13 086  8 721 3 053    
 I š viso ilgalaikių įsipareigojimų 90 062  120 837 152 156    

 Trumpalaikiai įsipareigojimai    
 Ilgalaikių paskolų ir išperkamosios 

nuomos einamųjų metų dalis 
 

12 239 
 

15 193 
 

34 684 
 Susijusioms šalims mokėtinos sumos 79 51 7 973 

 Rangovams ir tiekėjams mokėtinos 
sumos 

2 355 2 963 3 438 

 Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas 495 789 750 
 K iti trumpalaikiai įsipareigojimai 3809  2 132 1 449    
 I š viso trumpalaikių įsipareigojimų 18 977  21 128 48 294    
 I š viso įsipareigojimų 109 039  141 965 200 450    
 IŠ VISO AKCININKŲ NUOSAVYBĖS IR 

SIPAREIGOJIMŲ Į 
 

496 202  
 

519 838 
 

548 828    
 Užbalansiniai įsipareigojimai    
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38.2. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų pelno (nuostolio) ataskaitos  
 
 

  Perskaičiuota  
  2004 2003 2002    
 LTL'000 LTL'000 LTL'000 

Apyvarta 106 416 115 529 113 549 

P ardavimų savikaina -68 711  -73 879 -77 434   

Bendrasis pelnas 37 705 41 650 36 115 

Veiklos sąnaudos  -9 305 -13 762 -13 798 

K itos pajamos 379  78 3 544   

Veiklos pelnas 28 779 27 966 25 861 

F inansinės pajamos (sąnaudos), grynąja verte -4 041  -1 479 21 448   

Pelnas prieš rezultatą iš susijusių įmonių 24 738 26 487 47 309 

S usijusių įmonių pelno dalis 0  0 -34   

Pelnas prieš apmokestinimą 24 738 26 487 47 275 

P elno mokestis (sąnaudos) -6 436  -5 218 -3 503   

G rynasis metų rezultatas 18 302 21 269 43 772 
   

Pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais) 0.05 0.06 0.13 
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38.3 Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų pinigų srautų ataskaitos.  

  LTL'0 0 0 2004 2003 2002    
 Pinigų srautai iš įprastinės veiklos:    
 Metų rezultatas prieš pelno mokesčius 24 738 26 487 47 275 
 Koregavimai:    
 Nusidėvėjimas ir amortizacija 45 572 49 172 47 563 
 Palūkanų (pajamos) sąnaudos, grynąja verte 4 041 9 364 14 039 
 Mokestis už anksčiau laiko grąžintas paskolas 0 3 687 – 
 Atsargų ir abejotinų gautinų sumų realizacinės vertės 

sumažėjimas 
 

-2 572 
 

233 
 

1 049 
 Nuosavybės metodo taikymo ilgalaikėms finansinėms 

investicijoms įtaka 
 

0 
 

0 
 

34 
 Vertės sumažėjimo ir investicijų pardavimo nuostolio 

atstatymas 
 

0 
 

0 
 

-82 
 Realizacinės vertės kitoms gautinoms sumoms ir 

nuolatinio vertės sumažėjimo atstatymas 
 

0 
 

0 
 

-272 
 (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo -87 -20 476 
  K itos pajamos iš perteklinių naftos produktų -462  -78 -3 544   

  71 230 88 845 106 538 
 Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų 

pasikeitimai: 
   

 Gautinų sumų pokytis -1 600 1 239 - 3 435 
 Iš susijusių įmonių gautinų sumų pokytis 2 216 1 093 
 Kito trumpalaikio turto pokytis 1 073 936 -1 494 
 Atsargų pokytis 253 -165 1 549 
 Susijusioms šalims mokėtinų sumų pokytis -51 -1 115 2 647 
 Kitų trumpalaikių įsipareigojimų pokytis 68 822 -14 735 
  G autos palūkanos 569  487 837   
  P inigai iš įprastinės veiklos 71 544  91 265 93 000   
 Pinigų srautai iš investicinės veiklos    
 Ilgalaikio turto įsigijimai -8111 -10 391 -2 646 
 Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo 45 20 1 472 
 Pajamos grąžinus ilgalaikes paskolas ir kitą finansinį turtą 4 044 677 – 
 Pajamos iš investicijų pardavimo ir susijusios įmonės 

kcinio kapitalo sumažinimo a 
   

1 408     
  P inigai iš investicinės veiklos -4 022  -9 694 234   
 Pinigų srautai iš finansinės veiklos    
 Sumokėtas mokestis už išankstinį paskolos grąžinimą 0 -3 687 – 
 Sumokėtos palūkanos -4 561 -9 966 -14 876 
 Sumokėti dividendai -8 545 -4750 – 
  G rąžintos paskolos -39 267  -56 478 -77 673   
  P inigai panaudoti finansinei veiklai -52 373  -74 881 -92 549   
 Grynasis pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas 

sumažėjimas) ( 
15 149 6 690 685 

    
  P inigai ir jų ekvivalentai metų pradžioje 8 282  1 592 907   
  P inigai ir jų ekvivalentai metų pabaigoje 23 431  8 282 1 592   
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38.4 Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų pelno (nuostolio) paskirstymo 
ataskaitos. 

 
Eil.Nr. Straipsniai 2004 2003 2002 
I. Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 

praėjusių finansinių metų pabaigoje 
(6 239 093) - - 

II Grynasis finansinių metų  rezultatas - pelnas 
(nuostoliai) 

18 302 192 22 529 006 44 475 140 

III. Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 
finansinių metų pabaigoje 

12 063 099 22 529 006 44 475 140 

IV. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  - - 
V. Pervedimai iš rezervų   3 435 120 
VI. Paskirstytinas pelnas 12 063 099 22 529 006 47 910 260 
VII.  Pelno paskirstymas  22 529 006 47 910 260 
VII.1. Į įstatymo numatytus rezervus 920 000 2 000 000 2 500 000 
VII.2. Į kitus rezervus 5 317 859 11 517 404 40 619 234 
VII.3. Dividendai 4 825 240 9 011 602 4 791 026 
VII.4.  Metinėms išmokoms, darbuotojų premijoms ir kt. 1 000 000   
VIII. Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 

finansinių metų pabaigoje 
   

 

39. Finansinių ataskaitų komentarai. 

Bendrovės finansinė atskaitomybė su finansinių ataskaitų komentarais bei 
finansinės atskaitomybės formomis (paaiškinamojo rašto pažymomis) pateikiama kartu su 
šia metine ataskaita. 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta 
ataskaita. 

        AB „Klaipėdos nafta“ 2004 veiklos ataskaita pateikiama kartu su šia metine ataskaita - 
prospektu. 

41. Informacija apie auditą. 

Iki 2004 m. gruodžio 14 d. bendrovės auditoriumi buvo UAB “Ernst & Young 
Baltic”. Įmonė įregistruota 2002 m. birželio 26 d., Vilniuje. Registracijos Nr. BĮ 02-133, 
įmonės kodas 1087844, audito įmonės pažymėjimo Nr. 344. Buveinės adresas: Subačiaus 7, 
Vilnius, Lietuva. Tel. (8~5) 2742 200, faksas (8~5) 2742 333. Vadovas Per Moeller. 

2004 m. gruodžio 17 d. įvykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, 
akcininkų nutarimu Bendrovės auditoriumi išrinkta UAB “ UAB "KPMG Lietuva". Įmonės 
buveinės adresas: Vytauto g. 12, 2004 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefonas: + 370 (5) 
210-26-00, faksas: + 370 (5) 210-26-59, elektroninio pašto adresas vilnius@kpmg.lt.  

 
2004 metų auditą atliko ir auditoriaus nuomonę pasirašė UAB "KPMG Lietuva" 

auditorius Rokas Kasperavičius – ACCA narys ir Lietuvos atestuotas auditorius bei Leif 
Rene Hansen – Danijos valstybės įgaliotasis apskaitininkas. 

2003 metų auditą atliko UAB  “Ernst & Young Baltic”auditorė  Asta Štreimikienė, 
auditoriaus licencijos Nr. 000382. 

2002 metų auditą atliko UAB  “Ernst & Young Baltic”auditorė  Asta Štreimikienė, 
auditoriaus licencijos Nr. 000382. 

mailto:vilnius@kpmg.lt
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2004 metų Bendrovės auditą atliko UAB "KPMG Lietuva". Buvo atliktas AB 

“KLAIPĖDOS NAFTA” 2004 m. gruodžio 31 d. balanso bei susijusių 2004 m. pelno 
(nuostolio), nuosavybės pokyčių bei pinigų srautų ataskaitų audito ataskaita (pridedama). 
AB “KLAIPĖDOS NAFTA” 2004 metų auditas buvo baigtas 2005 m. kovo 10 d. 

 

Auditoriaus išvada AB "Klaipėdos nafta" akcininkams 

Apimtis 

Mes atlikome čia pridedamų AB "Klaipėdos nafta" 2004 m. gruodžio 31 d. balanso ir 
susijusių 2004 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavybės pokyčių bei pinigų srautų   
ataskaitų auditą. 

Vadovybės ir auditorių atsakomybė  

Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga įmonės vadovybė.  Mūsų pareiga, remiantis 
atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. 

Nuomonės pagrindas 

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus.  Šie Standartai reikalauja, jog mes 
taip planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 
finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų.  Audito metu testais 
buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinės atskaitomybės sumas ir jų atskleidimus.  
Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi 
įvertinimai, taip pat bendras finansinės atskaitomybės pateikimas pagal nustatytą tvarką.  
Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei. 

Nuomonė 

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi 
Įmonės 2004 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2004 metų veiklos rezultatus bei pinigų 
srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

Dalyko pabrėžimas 

Nepateikdami išlygos savo nuomonei, mes atkreipiame dėmesį į tai, kad dėl Įmonės 
perskaičiuoto nekilnojamojo turto mokesčio už laikotarpį nuo 1999 iki 2004 m., minėto 
mokesčio sąnaudos sumažėjo 4 402 tūkst. litų. Mokesčių inspekcija nepritarė mokesčio 
pataisymui, dėl to vyksta mokestinis ginčas.  Šiuo metu mokestinio ginčo baigties 
negalima numatyti.  Į finansines ataskaitas nėra įtrauktas vertės sumažėjimas galimiems 
nuostoliams dėl susidariusios mokesčių permokos susigrąžinimo. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

 
42. Valdymo organų nariai. 

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" valdymo organų struktūrą sudaro: 
 Visuotinis akcininkų susirinkimas; 
 Stebėtojų taryba (renkama 4 metams iš 3 narių); 
 Valdyba (renkama ne daugiau kaip 4 metams iš 5 narių); 
 Administracija. 

 STEBĖTOJŲ TARYBA  (2005 M. BALANDŽIO 25 D.) 

DOMINIKAS PEČIULIS - stebėtojų tarybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Įmonių 
ekonomikos ir valdymo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo skyriaus 
vedėjo pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale 
nedalyvauja. 
 
VYTAUTAS ARŠAUSKAS - stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos Energetinių 
išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. Taip pat yra AB 
“Suskystintos dujos” stebėtojų tarybos pirmininkas bei AB “Mažeikių nafta” stebėtojų 
tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja. 
 
VANDA KRENIENĖ - stebėtojų tarybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos 
departamento Analizės ir prognozių skyriaus vyresnioji specialistė. Bendrovės akcijų 
neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja. 
 
 Visų Stebėtojų tarybos narių kadencijos pradžia yra 2002 m. gruodžio 17 d., pabaiga 
– 2006 m. 

 VALDYBA  (2005 M. BALANDŽIO 25 D.) 

VLADAS GAGILAS -  Valdybos pirmininkas. Ūkio ministerijos energetikos išteklių 
departamento direktorius. Bendrovės akcijų neturi.  Kitų įmonių valdyme ir kapitale 
nedalyvauja. 
 
SAULIUS SPĖČIUS -  Valdybos narys. Ministro pirmininko patarėjas. Bendrovės akcijų 
neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. 
 
ROBERTAS TAMOŠIŪNAS -  Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių 
departamento Naftos skyriaus vedėjas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar 
kapitale nedalyvauja. 
 
ALGIMANTAS SLAPŠINSKAS -  Valdybos narys. Ūkio ministerijos Analizės ir 
prognozių skyriaus vedėjo pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar 
kapitale nedalyvauja. 
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ARŪNAS KERAMINAS -  Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių 
departamento Naftos skyriaus vyresnysis specialistas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų 
įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. 

 
Nuo 2004 m. lapkričio 15 d. iš AB "Klaipėdos nafta" valdybos atsistatydino 

valdybos pirmininkas Evaldas Bivilis. Stebėtojų taryba išrinko naują valdybos narį Vladą 
Gagilą Ūkio ministerijos energetikos išteklių departamento direktorių. Jo kadencijos 
pabaiga – 2007 m. 

Visų valdybos narių, išskyrus R.Tamošiūną bei jau minėtą V.Gagilą, kadencijos 
pradžia yra 2003 m. vasario mėn., pabaiga – 2007 m. Roberto Tamošiūno kadencijos 
pradžia – 2004 m. kovo mėn., pabaiga – 2007 m. 

 
ADMINISTRACIJA (2005 M. BALANDŽIO 25 D.) 

 
JURGIS AUŠRA - generalinis direktorius. Išsilavinimas aukštasis, įgijo inžinieriaus – 
elektriko specialybę Kauno politechnikos institute. 1984 – 1994 metais dirbo Klaipėdos 
miesto baldų gamybiniame susivienijime “Klaipėda” generaliniu direktoriumi, 1994 – 1995 
metais buvo išrinktas Klaipėdos miesto meru, 1995 – 1997 metais dirbo Klaipėdos 
apskrities valdytoju, 1997 – 1999 metais dirbo AB “Industrijos bankas” Klaipėdos skyriaus 
valdytoju, 1999 – 2002 metais dirbo UAB “Euroga” direktoriumi. Nurodytą dieną turėjo 
510,300 vnt. Bendrovės akcijų. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. Turi AB “Asfaltas” bei 
AB “Klaipėdos mediena” akcijų, minėtų įmonių kapitale sudarančių mažiau kaip 1% 
įstatinio kapitalo. Taip pat turi 225 vnt. vieno šimto litų nominalios vertės UAB 
“Vestmarė” (veikla sustabdyta dėl bankroto) akcijų. 
 
JOHANA BUČIENĖ - Vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, baigė Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, įgijo žemės ūkio buhalterinės apskaitos ekonomistės profesiją. 1990 
– 1991 m. dirbo savivaldybės nuosavybės ir finansų skyriaus inspektore Klaipėdos miesto 
savivaldybėje. 1991 – 1994 m. – Klaipėdos valstybinėje naftos įmonėje vyr. buhalterės 
pavaduotoja, nuo 1994 m. dirbo vyriausiąja finansininke AB “Klaipėdos nafta”, nuo 2002 
m. liepos 1 d. – vyriausiojo finansininko pavaduotoja. Nurodytą dieną turėjo 89,946 vnt. 
Bendrovės akcijų. Taip pat turi  AB “Dilikas” paprastųjų vardinių akcijų, minėtų įmonių 
kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo. 

 
AB "KLAIPĖDOS NAFTA" valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už 

nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams. 

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams.  

Rodikliai Išmokos 2004 metais 

Vadovams per metus apskaičiuotos sumos susijusios su darbo santykiais 661 994 

Kitos reikšmingos sumos, per metus apskaičiuotos vadovams - 

Vadovų vidutinis skaičius per metus 4,24 

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis. 

Tokių sandorių nebuvo. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS 

PERSPEKTYVOJE 
 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje. 

2005 m. balandžio 25d. įvyko AB "Klaipėdos nafta" visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kuris patvirtino 2004 metų veiklos ataskaitą, patvirtino sprendimą 
atsižvelgti į auditoriaus išvadą, tvirtinant 2004 metų finansinės atskaitomybės 
dokumentus, patvirtino bendrovės 2004 ūkinių metų finansinės atskaitomybės 
dokumentus - balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, 
pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą, patvirtino 2004 metų bendrovės pelno 
paskirstymą - paskiriant dividendams 4 825 240 Lt, t.y. 0,0141 Lt vienai 1 Lt nominalios 
vertės akcijai. 

2005 m. gegužės 3 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus 2005 metų pirmo 
ketvirčio bendrovės veiklos rezultatas pelnas prieš apmokestinimą 6,3 mln. litų. 

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje. 

2004 m. kovo 24 d. Stebėtojų tarybos posėdyje priimtas sprendimas atšaukti iš 
valdybos narių Kiprą Balkevičių ir vietoje jo valdybos nariu išrinkti Ūkio ministerijos 
Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vedėją Robertą Tomašiūną. 

2004 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame akcininkų susirinkime buvo 
patvirtinta Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė bei 2003 m. pelno (nuostolio) 
paskirstymas: dividendams išmokėti skirta 9011602 litai. Taip pat buvo patvirtinta nauja 
Bendrovės įstatų redakcija. 

2004 m. balandžio 30 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2004 
metų I ketvirčio veiklos pelnas prieš apmokestinimą yra 18,1 mln. litų. 

2004 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus Bendrovės 2004 metų 
I pusmečio veiklos pelnas prieš apmokestinimą yra 22,8 mln. litų.  

2004 m. spalio 22 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus 2004 m. devynių 
mėnesių veiklos rezultatas - ikimokestinis pelnas 25,2 mln. Lt. 

 2004 m. lapkričio 12 d. Bendrovė informavo, jog iš AB "Klaipėdos nafta" valdybos 
nuo 2004-11-15 atsistatydino valdybos narys Evaldas Bivilis. Stebėtojų taryba išrinko naują 
valdybos narį Vladą Gagilą Ūkio ministerijos energetikos išteklių departamento 
direktorių. 

2004 m. gruodžio 14 d. įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio 
metu bendrovės auditoriumi išrinkta audito įmonę UAB "KPMG Lietuva". 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) 
metus. 

Kadangi pagrindinė 2004 metais naftos produktų krovos sumažėjimo priežastis – 
aukštesnės transportavimo per Lietuvos teritoriją kainos lyginant su transportavimo 
kainomis per Latvijos bei Estijos teritorijas, Bendrovė siekdama bendrų transportavimo 
per Lietuvos teritoriją kaštų sumažėjimo, derisi su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija ir AB “Lietuvos geležinkeliai” bei Susisiekimo ministerija  dėl uosto rinkliavų 
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mažinimo tanklaiviams bei transportavimo geležinkeliais tarifų mažinimo. Uosto 
rinkliavų ir Lietuvos geležinkelio tarifų sumažinimas leistų išlaikyti esamus krovinių 
srautus. 

Sumažėjus krovinių srautui iš Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, ypatingai 
padidėjo konkurencija tarp Baltijos šalių terminalų dėl Baltarusijos naftos perdirbimo 
gamyklų krovinių. Siekdama išlaikyti naftos produktų srautą iš Mozyrio NPG nuo 2004 
metų Bendrovė taikė išskirtinius tarifus kroviniams iš šios gamyklos. Atsižvelgiant į naftos 
produktų eksporto rinkos sąlygas, 2005 metais numatoma  taikyti lankstesnę krovos tarifų 
politiką pagal naftos produktų išsiuntimo stotis bei sezoniškumą.  

Pagal valdybos patvirtintą  bendrovės 2005 metų veiklos planą Bendrovės 
planuojamos pardavimo apimtys -116,2 mln. Lt, pelnas- 13 mln. Lt. 2005 metais 
numatoma   perkrauti 7,1 mln. t. naftos produktų. Į Bendrovės technologinio 
proceso modernizavimą planuojama investuoti  31,4 mln. Lt, tai  būtų : 
- pradėti  “AB “Klaipėdos nafta” rezervuarų parko išplėtimas – pirma statybos 

eilė”  dviejų 
rezervuarų  po 32 250m3 talpos statybos darbus ir  įsisavinti – 23,2 mln. Lt (sąmatinė 
projekto vertė 33,3 mln. Lt);  

- baigti  nuotekų biologinio valymo įrenginių statybą ir atiduoti eksploatacijai 
įsisavinant 

0,83 mln. Lt; 
- vykdant  Europos Sąjungos  keliamus  reikalavimus  saugiam  uostui  bei  

reikalavimus  
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms įgyvendinimo klausimus 
investuoti į perimetrinės apsaugos sistemos įdiegimą, kontrolės praleidimo punktų ir 
apsauginės sistemos modernizavimą -  2, 98  mln. Lt; 

- pakeisti 12 colių jūrinio pakrovimo įrenginį investuojant – 1, 21 mln. litų; 
- modernizuoti   šešis  po 20 000 m3  tamsių naftos produktų rezervuarus 

investuojant – 2,1  
mln. litų; 

- oro taršos iš katilinės mažinimo priemonėms  investuoti 1, 08 mln. litų. 
 

Pagrindiniai AB “KLAIPĖDOS NAFTA” 2005 m. ūkinės finansinės veiklos 
planuojami rodikliai pateikiami lentelėje: 
 
 2005.01.01-2005.12.31 

2005 m. planuojamos pardavimų ir paslaugų apimtys 116,2 mln. Lt 
2005 m. planuojamas pelnas prieš apmokestinimą 13,0 mln. Lt 
2005 m. numatoma perkrauti naftos produktų 7,1 mln. Lt 
2005 m. į bendrovės technologinio proceso modernizavimą 
planuojama investuoti 31,4 mln. Lt 
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