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AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2009 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ  

TARPINIS PRANEŠIMAS 
 

 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 

 
2009 metų sausis - birželis. Šiame pranešime akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ dar gali būti 

vadinama bendrove, įmone, terminalu arba emitentu. 
 
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

 
Emitento pavadinimas: Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ 
Teisinė forma: Akcinė bendrovė 
Įstatinis kapitalas: 342 000 000 litų 
Įregistravimo data ir vieta: 1994 m. rugsėjo 27 d.,  Valstybės įmonė Registrų centras 
Įmonės kodas: 110648893 
Buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda 
Emitento registras: Valstybės įmonė Registrų centras 
Telefonų numeriai: +370 46 391772 
Fakso numeriai: +370 46 311399 
Elektroninio pašto adresas: info@oil.lt 
Internetinis puslapis: www.oil.lt 

3. 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. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas:112021238, adresas: Gedimino per. 12, LT-01103 
Vilnius) yra pasirašiusi sutartį dėl bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių 
apskaita susijusių paslaugų. 

5.  Emitento įstatinis kapitalas 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje įregistruotas bendrovės įstatinis kapitalas 2009 m. 
birželio 30 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 (Lt) 

Dalis įstatiniame 
kapitale (%) 

Paprastosios vardinės akcijos 342 000 000 1 342 000 000 100,00 
Iš viso 342 000 000 - 342 000 000 100,00 

Visos AB „Klaipėdos nafta“ akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių 
popierių perleidimo apribojimai. 
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6. Informacija apie emitento turimas savas akcijas 

Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų. 

7.  Akcininkai ir akcijos 

Į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą 
įtraukti šie AB „Klaipėdos nafta“ vertybiniai popieriai (trumpinys – KNF1L): 

 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius 
(vnt.) 

Nominali 
vertė (Lt)

Bendra nominali 
vertė (Lt) ISIN kodas 

Paprastosios vardinės akcijos 342 000 000 1 342 000 000 LT0000111650 

 

2009-06-30 akcininkų s truktūra

Akcininkai, 
turintys akcijų nuo 

2 % iki 5 % 
įstat inio kapitalo; 

4.95%

LR valstybė, 
at stovaujama Ūkio 

ministerijos; 
70.63%

Kit i smulkūs 
akcininkai; 15.29%

AB "Achema"; 
9.14%

 
 
 
Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų 

savininkams (akcininkams) vienodas teises. 
Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias turtines teises: 
1.  gauti bendrovės pelno dalį (dividendus); 
2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant išmokėti 

bendrovės lėšas akcininkams; 
3.  gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; 
4. nemokamai gauti akcijų, kai bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų 

(išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytas išimtis); 
5. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus 

atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė ¾ 
visų visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą 
akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo 
teise įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios 
emisijos konvertuojamų obligacijų; 

6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo 
akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos 
negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojo ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės 
palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir 
akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 

7.  kitas įstatymuose nustatytas turtines teises. 
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Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias neturtines 
teises: 

1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal turimų akcijų 
suteikiamas teises (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis); 

2.   gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie bendrovę; 
3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės 

vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatymuose, nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais; 

4. teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota 
įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją; 

5.  kitas įstatymuose ir bendrovės  įstatuose nustatytas neturtines teises. 
 
Bendras AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų skaičius 2009 m. birželio 30 d. – 1 366. Akcininkai, 

2009 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 % bendrovės įstatinio kapitalo: 
 

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, 
įmonių rejestro kodas) 

Nuosavybės teise 
priklausančių akcijų 

skaičius (vnt.) 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis 

(%) 
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Ūkio 
ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 188621919) 241 544 426 70,63

AB „ACHEMA“, 156667399, Jonalaukio km. Ruklos 
sen., Jonavos rajonas 31 265 259 9,14

 
Likusios 69 190 315 AB „Klaipėdos nafta“ akcijos (20,23 % kapitalo) priklauso 1 364 

smulkiesiems akcininkams. 
 

Akcijos kainos dinamika VVPB 2009 m. sausio-birželio mėn. 

 
2009 m. šešių mėnesių AB „Klaipėdos nafta“ akcijų kaina ir apyvarta VVPB 
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Vienos  akcijos kaina 2009-01-02 0,87 Lt 
Didžiausia  vienos akcijos kaina per 2009 m. šešis mėnesius 1,02 Lt 
Mažiausia  vienos  akcijos kaina per 2009 m. šešis mėnesius 0,78 Lt 
Vienos  akcijos kaina 2009-06-30 1,02 Lt 
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8. Informacija apie emitento veiklos rezultatus 

8.1. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai 
 
2009 metų balandžio 23 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris patvirtino 

2008 metų finansinę atskaitomybę ir patvirtino 2008  ūkinių finansinių metų pelno paskirstymą. Už 
2008 metus akcininkams skirta 13,53 mln. Lt dividendų. 

 
AB „Klaipėdos nafta" paskelbti dividendai (mln. Lt) ir 1 akcijai tenkantys dividendai (Lt)

4.79 9.01 4.83 8.08 6.12 6.97 13.53
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2009 m. sausio 30 d. bendrovė grąžino 15,6 mln. Lt likusią negrąžintą ilgalaikės paskolos, 

gautos su valstybės garantija iš Lietuvos bankų –SEB, „Swedbank“ ir „DnB NORD“, dalį. Šiuo metu 
bendrovė neturi įsipareigojimų bankams. 
 

8.2. Pagrindinė veikla 
 
Pagrindinė bendrovės veikla – naftos produktų perkrovimo bei kitos su šia veikla susijusios 

paslaugos.  
Bendrovė perpila naftos produktus (mazutą, vakuuminį gazolį, dyzeliną, benziną, reaktyvinį 

kurą ir kt.) iš geležinkelio cisternų į tanklaivius, o taip pat iš tanklaivių į geležinkelio cisternas ar 
autocisternas, laikinai saugo (kaupia) naftos produktus, iš laivų priima naftos produktais užterštą 
vandenį, aprūpina laivus vandeniu, švartuoja atplaukusius tanklaivius.  

 Bendrovėje veikia muitinės, akcizų sandėliai, leidžiantys klientams vykdyti naftos produktų 
pirkimo-pardavimo procedūras. 

Per 2009 metų pirmą pusmetį bendrovė perpylė 3 744 tūkst. tonų naftos produktų, tai 15 % 
arba 687 tūkst. t mažiau nei buvo perpilta 2008 m. pirmajame pusmetyje (4 431 tūkst. t).  

 Pagrindinės naftos produktų krovos apimčių sumažėjimo priežastys - šaltuoju žiemos 
periodu sumažėjęs mazuto srautas iš  Baltarusijos ir Rusijos naftos produktų gamyklų Baltarusijos 
vyriausybei siekiant sukaupti mazuto atsargas šalies vidaus rinkai bei 2009 metais pasaulinėje 
rinkoje smukusi naftos produktų paklausa.  

Pagrindinio bendrovės kliento – AB „Mažeikių nafta“ naftos produktų krova 2009 m. I 
pusmetyje, lyginant su 2008 m. I pusmečiu, išaugo 6 %  nuo 2 258 tūkst. tonų iki 2 399 tūkst. tonų. 
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8.3. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai, pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 
2009 m. I pusmetyje, lyginant su 2008 m. I pusmečiu, bendrovės pardavimo pajamos 

sumažėjo 15 %, nuo 65,35 mln. Lt iki 55,67 mln. Lt, bei grynojo neaudituoto pelno uždirbta 21 % 
mažiau (2009 m. I pusmečio grynasis neaudituotas pelnas – 16,51 mln. Lt, 2008 m. I pusmečio. – 
20,84 mln. Lt). Bendrovės pajamas ir pelną tiesiogiai įtakoja per terminalą perkraunamų naftos 
produktų kiekis. Bendrovė iki 97 % pagrindinės veiklos pajamų gauna už naftos produktų krovą. 
2009 m. I pusmetyje 15 % mažiau perpylus naftos produktų, atitinkamai mažiau gauta pajamų ir 
uždirbta pelno. 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

 Matavimo 
vnt. 

2009 m. I 
pusmetis 

2008 m. I 
pusmetis 

Pardavimo pajamos mln. Lt 55,67 65,35
Pelnas iki palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) mln. Lt 30,07 34,91
Pelnas prieš apmokestinimą mln. Lt 20,58 24,38
Grynasis pelnas mln. Lt 16,51 20,84
Ilgalaikis turtas periodo pabaigoje mln. Lt 404,81 419,07
Trumpalaikis turtas mln. Lt 40,04 36,08
Iš viso turto mln. Lt 444,85 455,15
Įstatinis kapitalas mln. Lt 342,00 342,00
Pelningumo rodikliai  
EBITDA marža (EBITDA  x 100 / pardavimo pajamos) % 54 53 
Grynojo pelno rodiklis (grynasis pelnas x 100/pardavimo pajamos) % 30 32 
Vidutinė turto grąža (grynasis pelnas x 100 / ilgalaikis turtas) % 4 5 
Finansų struktūros rodikliai    
Skolos ir nuosavybės koeficientas (visi įsipareigojimai  / 
įstatinis kapitalas) - 0,06 0,12 
Skolos koeficientas (visi įsipareigojimai / turtas) - 0,05 0,09 
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8.4. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla 

 
Konkurencinės aplinkos veiksniai. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra kitų Baltijos jūros 

uostų terminalai, perkraunantys iš Rusijos eksportuojamą naftą ir naftos produktus. Svarbiausi 
veiksniai, lemiantys 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. 

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

Politiniai veiksniai. Istoriškai Rusijos vyriausybė 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.  

Komerciniai veiksniai. Pasirašius sutartį su AB „Mažeikių nafta”, terminalo ateities 
perspektyvos priklauso nuo naftos koncerno Mažeikių įmonės gamybos apimčių. Stabilus Mažeikių 
įmonės darbas užtikrina terminalui nuolatinį produkcijos srautą.  

Šiuo metu įmonės išrašytos sąskaitos už suteiktas krovos paslaugas yra apmokamos per 15 
dienų, tai labai trumpas laikotarpis krovos paslaugų sektoriuje.  

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. 

Socialiniai veiksniai. Bendrovėje veikia profesinės sąjungos komitetas, su kuriuo yra 
sudaryta Kolektyvinė sutartis, galiojanti visiems bendrovės darbuotojams iki 2010-09-23. 

Ekologiniai veiksniai. Terminale įdiegtos automatinės gaisrų aptikimo ir gesinimo bei 
kompiuterinė krovos proceso valdymo sistemos, Europos standartus atitinkančios oro, grunto bei 
vandens apsaugos nuo užteršimo technologijos. Ekstremalių situacijų valdymas, priešgaisrinės 
apsaugos ir saugumo sistemos atitinka Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos, darbų saugos, 
civilinės saugos, aplinkos apsaugos, uosto valdymo institucijų reikalavimus. Terminalo saugumas 
teigiamai įvertintas pagal “British Petroleum” bei “SHELL” atliktą bendrovės pavojaus ir rizikos 
analizę ir įvertinimą. 
 

9. Aplinkos apsauga 
 

2009 m. I pusmetyje bendrovė dirbo be avarijų ir sutrikimų. Bendrovė nuolat vykdo šiuos 
aplinkos monitoringo darbus: požeminio vandens, išleidžiamam į marias išvalytam vandeniui, 
poveikiui aplinkos orui, stacionariems oro taršos šaltiniams. 

Bendrovės biologiniai valymo įrenginiai garantuoja mažesnę atvirų vandens telkinių taršą nei 
nustatyta aplinkosaugos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime. 



 10

2009 m. I pusmečio einamosios vidaus išlaidos aplinkos apsaugai siekė 1,3 mln. litų. 
Papildomai per 2009 m. I pusmetį įvairiems aplinkosaugos tyrimams (teršiančių medžiagų tyrimams 
ir kt.)  skirta 45 tūkst. Lt,  sumokėta mokesčio už gamtos teršimą  30 tūkst. Lt. 

10. Darbuotojai. 

AB „Klaipėdos nafta“ nuolat instruktuoja ir apmoko visus savo darbuotojus saugių darbo 
metodų. Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus ir dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais, 
mokomi licencijuotose mokymo įstaigose, kas 5 metai personalas peratestuojamas. Taip pat 
periodiškai vykdomi mokymai ir pratybos, kurių metu ugdomi praktiniai darbuotojų įgūdžiai avarijų 
likvidavimo tema. 

2009 metų I pusmetyje įvyko vienas lengvas nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą. 
2009-06-30 AB „Klaipėdos nafta“ iš viso dirbo 298 darbuotojai. 2009 m. I pusmečio 

vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius (300 darbuotojų), lyginant su 2008 m. I pusmečio vidutiniu 
sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (299 dirbantieji), padidėjo 0,3 %. 

Darbuotojų grupavimas pagal amžių ir išsilavinimą, skelbtas bendrovės 2008 m. metiniame 
pranešime, per ataskaitinį laikotarpį nepakito. 

2008 m. I pusmečio vidutinis bendrovės darbuotojo mėnesio darbo užmokestis – 3 973 Lt, 
lyginant su 2008 m.  I pusmečio vidutiniu mėnesio darbo užmokesčiu (4 102 Lt), sumažėjo 3 % arba 
97 Lt. 

Bendrovės vadovybei priskiriami: generalinis direktorius, gamybos direktorius, technikos 
direktorius, komercijos direktorius ir vyriausiasis finansininkas. Vadovams darbo apmokėjimo tvarką 
kiekvienų metų pradžioje tvirtina valdyba, nustatydama minėtoms pareigybėms tarnybinio 
atlyginimo koeficientus bei  priedų mokėjimo tvarką. Per 2009 metų šešis mėnesius bendrovės 
vadovams priskaičiuota 548 tūkst. Lt darbo apmokėjimo lėšų (2008 m. I pusmetį – 712 tūkst. Lt). 

 
Vidutinis sąrašinis darbuotojų 

skaičius 
Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, Lt Darbuotojų grupė 
2009 m.  

I pusmetis 
2008 m. 

 I pusmetis 
2009 m.  

I pusmetis 
2008 m.  

I pusmetis 
Vadovai 5 5 19 632 20 090
Specialistai  86 86 5 097 5 335
Darbininkai 209 208 3 513 3 586

Iš viso 300 299 3 973 4 102
 
Bendrovėje veikia  Kolektyvinė sutartis, galiojanti visiems bendrovės darbuotojams iki  

2010-09-23. Šioje sutartyje susitarta dėl pagrindinių visiems bendrovės darbuotojams galiojančių 
darbo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, saugos ir 
sveikatos, kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. 

11. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 

AB „Klaipėdos nafta“ iš esmės ir 2009 metais laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. 
rugpjūtį Vilniaus vertybinių popierių biržoje patvirtinto į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių 
valdymo kodekso. 

12. Emitento valdymas 

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); 
 Bendrovės vadovybė. 
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STEBĖTOJŲ TARYBA  (2009 m. birželio 30 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. 

Stebėtojų tarybos nariai išrinkti  2007 m. balandžio 19 d.  4 metų  laikotarpiui. 
Per 2009 m. šešis mėnesius bendrovės stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų 

sumų, paskolų nebuvo suteikta, garantijų neišduota, turto neperleista. 
VALDYBA  (2009 m. birželio 30 d.) 

VLADAS GAGILAS - valdybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių 
departamento direktorius AB „Lietuvos dujos“ valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Valdybos 
pirmininku išrinktas 2007 m. balandžio 19 d. ketverių metų kadencijai (2007-2010 metams). 

GEDIMINAS VAIČIŪNAS - valdybos narys. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir transporto skyriaus patarėjas energetikos 
klausimais. Bendrovės akcijų neturi. Į bendrovės valdybą išrinktas 2008 m. birželio 6 d. 

ROBERTAS TAMOŠIŪNAS - valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių 
departamento Naftos skyriaus vedėjas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale 
nedalyvauja. Ketverių metų kadencijai (2007-2010 metams) į bendrovės valdybą išrinktas 2007 m. 
balandžio 19 d. 

GRAŽINA JAGELAVIČIENĖ - valdybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos 
departamento alalizės ir prognozių skyriaus vyriausioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų 
įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. Į bendrovės valdybą išrinkta 2008 m. balandžio 4 dieną. 

LAURENTINA GARBAUSKIENĖ - valdybos narė. Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir 
privatizavimo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 4 metų kadencijai (2007-
2010 metams) į bendrovės valdybą išrinkta 2007 m. balandžio 19 d.  

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės valdybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, 
paskolų nebuvo suteikta, garantijų neišduota, turto neperleista. 

 
Bendrovei vadovauja generalinis direktorius. Bendrovės vadovas nėra valdybos narys. 
JURGIS AUŠRA- generalinis direktorius, paskirtas 2002-02-11. Išsilavinimas aukštasis, 

įgijo inžinieriaus – elektriko specialybę Kauno politechnikos institute. 2009-06-30 turėjo 111 100 
vnt. bendrovės akcijų. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. Turi  AB „Klaipėdos mediena” akcijų, 
minėtos įmonės kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo.  

JOHANA BUČIENĖ - vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, baigė Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, nuo 1994 m. dirba vyriausiąja finansininke AB „Klaipėdos nafta“.       
2009-06-30 turėjo 20 000 vnt. bendrovės akcijų. Taip pat turi  AB „Dilikas” paprastųjų vardinių 
akcijų, minėtos įmonės kapitale sudarančių mažiau kaip 1 % įstatinio kapitalo. 

AB „Klaipėdos nafta“ valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus 
nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams. 

13. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie tarpinę finansinę atskaitomybę 

Visi šiame tarpiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys neaudituoti ir apskaityti pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 





2009-06-30
                                      (finansinės atskaitomybės sudarymo data)                                                                

už  2009 metų pirmą pusmetį
                                                              (ataskaitinis laikotarpis)                                                                    

Finansiniai 
metai          

Praėję finansiniai  
metai  

2009-06-30 2008-12-31
A. ILGALAIKIS TURTAS 404 810 968 413 812 142
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3.1. pastaba  80 461  64 569

I.1. Programinė įranga 111*  80 461  64 569
II. MATERIALUSIS TURTAS 3.2. pastaba 404 655 514 413 672 580

II.1. Pastatai ir statiniai          120..1210* 266 564 890 271 870 595

II.2. Mašinos ir įrengimai            122* 28 759 423 29 116 708
II.3. Transporto priemonės   123*  707 125  658 707
II.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 124..129* 103 595 135 105 162 067
II.5. Nebaigta statyba 15* 3 077 721 4 760 117

II.6. Kitas materialusis turtas 14* 1 951 220 2 104 386
III. FINANSINIS TURTAS 3.3. pastaba  74 993  74 993
III.1. Kitų įmonių akcijos 16*  74 993  74 993

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 40 039 751 41 700 072

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 7 836 817 3 946 662

I.1. Atsargos 3.4. pastaba 6 966 348 3 540 723

I.1.1. Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis 2020* 4 669 864 1 484 863
I.1.2. Kuras įsigijimo savikaina 201* 2 296 484 2 055 860

I.2. Nebaigtos vykdyti sutartys 20900,248**  870 469  405 939

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 3.5. pastaba 11 692 166 9 312 096
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 24* 11 345 842 5 026 005
II.2. Kitos gautinos sumos 25*  346 324 4 286 091

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 3.6. pastaba 15 501 719 19 847 040

III.1. Terminuoti indėliai 26* 15 501 719 19 847 040

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 27*,3.7. pastaba 5 009 049 8 594 274

444 850 719 455 512 214

AKCINĖ   BENDROVĖ  "KLAIPĖDOS  NAFTA"
Burių g. 19, 91003 Klaipėda

Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917

2009 01 01 - 2009 06 30         BALANSAS

 Nr.2009/2

13

litais
   (Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)

TURTO,  IŠ   VISO:

Pastabos Nr.   
(sąsk.Nr.)

TURTAS









NUOSAVO   KAPITALO   POKYČIŲ   ATASKAITA

AKCINĖ BENDROVĖ  "KLAIPĖDOS NAFTA"
(įmonės pavadinimas)

Burių g. 19, 91003 Klaipėda, įmonės kodas 110648893
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2009 m.birželio  30 d.  
2009-06-30  Nr.  2009/2

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

 už 2009 metų   pirmą pusmetį litai
(ataskaitinis laikotarpis) (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Nepa- 
skirstytasis 

pelnas  
(nuostoliai)

Apmokėtas  
įstatinis   
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos     

(-)
Iš visoIlgalaikio 

materialiojo 
turto

Finansinio 
turto

Privaloma- 
sis

Savų akcijų 
įsigijimo Kiti 

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai) Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai

1. Likutis užpraėjusių  finansinių  metų  pabaigoje                  
2007-12-31 342000000 13790000 35221489 8736888 399748377

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių  metų                    
birželio 30  d.    (2008-06-30)

342000000 14240000 36534377 20835993 413610370

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas

6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas

7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai 7762355 7762355

10. Dividendai 
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai

14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas

17
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AKCINĖ   BENDROVĖ  "KLAIPĖDOS  NAFTA" 
Burių g. 19, 91003 Klaipėda 

Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917 
  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2009 m. birželio  mėn. 30 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Bendrovės istorija 

AB „Klaipėdos nafta” įregistruota 1994 09 27, registracijos Nr. BĮ 94–479, rejestro            

Nr.110648893. Bendrovė yra strateginė Lietuvos įmonė, kurios paskirtis yra ne tik perpilti 

eksportuojamus naftos produktus, bet ir aprūpinti Lietuvą iš Vakarų importuojamais naftos 

produktais. Taip ne kartą iš tanklaivių buvo priimami orimulsija, dyzelinas, kurie  į Klaipėdos  uostą 

atgabenami laivais.  

2. Finansiniai metai 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d ir baigiasi gruodžio 31 d.  

3.  Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes, dukterines, asocijuotas įmones. 

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių, neturi dukterinių bei asocijuotų  įmonių. 

4. Bendrovės veikla 

Pagrindinė Bendrovės veikla - naftos produktų perpylimo paslaugos bei kitos su šia veikla 

susijusios paslaugos. Per 2009 metų pirmą pusmetį bendrovė perpylė 3 744 tūkst. tonų naftos 

produktų, tai 15 % arba 687 tūkst. t mažiau nei buvo perpilta 2008 m. pirmame pusmetyje (4 431 

tūkst.t). Pagrindinės naftos produktų krovos apimčių sumažėjimo priežastys - šaltuoju žiemos periodu 

sumažėjęs mazuto srautas iš Baltarusijos ir Rusijos naftos produktų gamyklų baltarusijos vyriausybei 

siekiant sukaupti mazuto atsargas šalies vidaus rinkai bei 2009 metais pasaulinėje rinkoje smukusi 

naftos produktų  paklausa. 

2009 m. pirmame pusmetyje iš AB „Mažeikių nafta” priimta ir perpilta 2 399 tūkst. t            

arba 64 % bendros naftos produktų krovos, atitinkamai 2008 m. pirmame pusmetyje – 2 258 tūkst. t 

arba 51 %.  

Pirmą šių metų pusmetį pakrauti 186 tanklaiviai. Didžiausias pakrautas tanklaivis - Aegean 

Power, į kurį pakrauta  80,8  tonos mazuto. 

Bendrovės valymo įrenginiuose išvalyta – 186 924  m3 užteršto vandens. 

2009 m. pirmo pusmečio vidutinis sąrašinis bendrovės  darbuotojų skaičius – 300 darbuotojų,  

lyginant su 2008 m. pirmu pusmečiu (299 dirbantieji) padidėjo 0,3 %.  

Klientų patogumui bendrovėje veikia muitinės ir akcizų sandėliai. 
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Administracinių teisės pažeidimų dėl aplinkos apsaugos norminių aktų nevykdymo 

bendrovėje nenustatyta,  baudų bei sankcijų bendrovė nemokėjo. 

2009 m. birželio 30 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcininkai buvo: 

   2009 m. birželio 30 d. 2008 m. gruodžio 31 d.  

             

                   Akcininkai 

Turimų 

akcijų 

skaičius 

(tūkst.vnt.) 

Nuosavybės 

dalis 

 

Turimų 

akcijų 

skaičius 

(tūkst.vnt.) 

Nuosavybės 

dalis 

 

Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama       

Ūkio ministerijos 241 544

 

70,63 % 

 

241 544 70,63 %

AB „Achema“ 31 265 9,14 % 26 022           7,61 %

Swedbank fondai 7 458 2,18 % 7 131 2,09 %

Skandinavska Enskilda Banken fondai 9 457    2,77 % 11 386 3,33 %

Kiti (mažiau nei 5 procentai kiekvienas) 52 276 15,28 % 55 917         16,34 %

   Iš viso: 342 000 100,00 % 342 000 100,00 %
 

 

II.  APSKAITOS   POLITIKA 

 

Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos (tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys) sudaromos  

pagal  34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ reikalavimus. 

Finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikiami nacionaline valiuta, litais, kuri yra bendrovės 

funkcinė valiuta. Apskaita bendrovėje tvarkoma pagal  finansinę atskaitomybę reglamentuojančius 

teisės aktus: LR buhalterinės apskaitos  įstatymą, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, 

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

Apskaitos politika nebuvo keičiama, bendrovė vadovavosi apskaitos politika, kuri plačiau 

pateikta aiškinamajame rašte už 2008 ūkinius finansinius metus.  

 

III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO PASTABOS 

 

3.1. Nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį.  

2009 m. pirmą pusmetį už  42 265 litus įsigyta ilgalaiko nematerialaus turto,   tai   programinė 

įranga perimetro elektroninei apsaugos sitemai. Ilgalaikiam nematerialiam turtui priskaičiuota 

amortizacija  – 26 374 Lt  apskaityta  pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimų savikainos eilutėje. 

 

3.2. Ilgalaikio materialiojo  turto būklė pagal turto grupes.                                                               
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Per  2009 m. pirmą pusmetį įsigyta ilgalaiko materialaus turto už 0,264 mln. litų, investuota 

1,07 mln. litų į mažo sieringumo mazuto pakrovimo linijos rekonstravimą, 0,95 mln. litų investuota 

įrengiant teritorijos perimetrinės apsaugos sistemą, 0,724 mln. litų investuota modernizuojant avarinio 

stabdymo sistemą.  

Bendrovės veikloje naudojamam ilgalaikiam materialiam turtui priskaityta 10,2 mln. litų 

nusidėvėjimo. Apie 99,4 %  nusidėvėjimo sumos apskaitoma pardavimų savikainos eilutėje ir  0,6  %  

-  veiklos sąnaudų eilutėje.  

Turto grupės pavadinimas Per 2009 m. pirmą  pusmetį  
priskaičiuota nusidėvėjimo (Lt) 

Pastatai 1 309 126 

Statiniai 3 965 467 

Mašinos ir įrengimai 1 748 709 

Transporto  priemonės  103 687 

Kita įranga, prietaisai ir įrengimai 3 049 396 

Iš viso: 10 176 385 

 

3.3. Finansinio  turto  būklė. 

2007 m. gruodžio 19 d. bendrovė  įsigijo vieną (1) procentą tarptautinės vamzdynų bendrovės 

„Sarmatia“  akcijų. Bendrovė nusipirko 180 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 500 Lenkijos  

zlotų.  Investicija apskaityta įsigijimo savikaina, kuri 2009-06-30 buvo  74 993 Lt. 

 

3.4. Bendra atsargų balansinė vertė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

Atsargose bendrovė įsigijimo savikaina apskaitė: 

-  veiklai vystyti reikalingas atsargas - 4,67 mln. Lt; 

-  valymo įrenginiuose iš balastinių vandenų surinktus tamsius naftos produktus - 2,3 mln. Lt. 

Nebaigtose vykdyti sutartyse  apskaityti  išankstiniai apmokėjimai už atsargas -  629 585 litai 

ir  būsimųjų laikotarpių sąnaudos - 240 884 Lt. 

 

3.5.  Per vienerius metus gautinų sumų būklė. 

Pirkėjų įsiskolinimuose apskaitytos 11,3 mln. litų klientų skolos už naftos produktų perpylimo 

paslaugas, nes sutartyse numatytas 10 - 30  dienų  apmokėjimo terminas po tanklaivio pakrovimo.  

Kitose gautinose sumose - 346,3 tūkst. litų apskaitytos kitoms organizacijoms už  bendrovei  

teikiamas paslaugas sumokėtos sumos.  

 
3.6. Kito trumpalaikio turto būklė. 
 
Pusmečio  pabaigoje bendrovė laikinai laisvas  lėšas – 15,5 mln. litų pagal terminuotų indėlių 

sutartis laikė bankuose. 
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3.7. Informacija apie   pinigus. 
 
Bendrovės  pinigai  apskaitomi bankų  sąskaitose – 4 946 728 Lt ir kasoje – 62 321  Lt, iš viso 

– 5 009 049 Lt.   

  3.8. Informacija apie nuosavą  kapitalą. 

2009-06-30 bendrovės įstatinis kapitalas – 342 000 000 (trys šimtai keturiasdešimt du 

milijonai) litų yra visiškai apmokėtas. Jis padalintas į  tris šimtus keturiasdešimt du milijonus (342 

000 000) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė vienas (1) litas. Visas akcijas 

2009-06-30 valdo 1 366 akcininkai, valstybei priklauso 70,63 % akcijų (241 544 426 vienetai). 

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi, per 2009 metų pirmą pusmetį  jokių  sandorių, susijusių su savų 

akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.  

2009 m. balandžio 23 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2008 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą,  

pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą), patvirtino  2008 metų pelno paskirstymą, kuriame 15 066 

tūkst. litų  nukreipta  rezervams papildyti, o 13 532 tūkst. litų  patvirtinta  dividendų už 2008 metus 

mokėjimui. 

2009-06-30 balanse apskaitytas  pirmo pusmečio pelnas – 16 513 652 Lt.  

 

  3.9. Informacija apie įsipareigojimus.  

2009 m. sausio 30 d. bendrovė grąžino 15,6 mln. Lt paskutinę  ilgalaikės paskolos, gautos su 

valstybės garantija iš Lietuvos bankų - SEB, „Swedbank“ ir „DnB NORD“, dalį ir nebeturi 

įsipareigojimų bankams. 

           Bendrovės  įsipareigojimų būklė (litais): 

 

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos  
                   Mokėtinų skolų  rūšys   

Per vienerius 
finansinius metus 

Po vienerių metų, bet 
ne vėliau kaip per 
penkerius metus 

1. Kitos mokėtinos sumos 5 668 226 14 828 116 

Iš viso: 5 668 226 14 828 116 

          

Kitose per vienerius metus mokėtinose skolose apskaityta bendrovės skola tiekėjams ir 

rangovams už darbus bei suteiktas paslaugas  – 2,8 mln. litų (sutartyse numatytas atsiskaitymas 

iki kito mėnesio 15 dienos), skola dirbantiesiems už darbą – 1,91 mln. litų (su dirbančiaisiais 

atsiskaityta 2009-07-09),  0,61 mln. litų socialinio draudimo mokėjimų už einamąjį mėnesį  ir 

0,35 mln. litų  kiti mokėtini mokesčiai. 
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  Po vienerių metų mokėtinose sumose apskaityta atidėtojo pelno mokesčio suma.  

 

3.10. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, neatspindėti balanse. 

Pagal naftos produktų perkrovimo sutartis bendrovė atsako už priimtus kaupimui klientų 

naftos produktus. Bendrovė turtą, saugomus naftos produktus, gamybos (verslo) nutrūkimo riziką yra  

apdraudusi  draudimo bendrovėje AB „ Lietuvos draudimas”. Bendroji civilinė atsakomybė apdrausta 

kompanijos UAB Draudimo kompanija „PZU Lietuva“. 

 Pirmo pusmečio pabaigoje  talpose buvo saugoma: 

Eil.Nr. Naftos produktų rūšys    Naftos produktų  kiekis ( kg ) 

1. Mazutas M-100      68 820 935

2. Dyzelinis kuras 10 326 114

3. Benzinas 16 826 751

4. Reaktyvinis kuras 3 677 497

5. Vakuuminis gazolis 4 823 179

Iš viso: 104 474 476

 

3.11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt). 

 

Finansiniai metai  Praėję finansiniai metai   

                 Rodikliai        

I pusmetis 

 

II-as ketvirtis 
 

I pusmetis 

 

II-as ketvirtis 

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS   

PAJAMOS 795 826 428 423 

 

216 349 156 073 

 Reikšmingų sumų detalizavimas:   
 Gautos baudos ir delspinigiai       13 867 -   

 Palūkanų pajamos  780 383 428 423 205 546 145 270 

 Teigiama valiutos kitimo įtaka 1 576 - 2 2 

 Kiti   10 801 10 801 

b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 82 682 1 296 

 

691 014 326 755 

 Reikšmingų sumų detalizavimas:     
 Palūkanos už paskolas 78 608 - 684 988 321 830 

 Neigiama valiutos keitimo įtaka 4 074 1 296 1 144 43 

 Kiti   4 882 4 882 

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS  

REZULTATAS (a-b) 713 144 427 127

 

- 474 665 - 170 682 






