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Finansinės būklės ataskaita 
 
 Pastabos  2015-12-31  2014-12-31 
TURTAS     

 

Ilgalaikis turtas       

Nematerialusis turtas 3  508  623  
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai 4  176.821  182.830  
Ilgalaikės gautinos sumos ir sukauptos pajamos 6  2.401  1.681  
Investicijos į dukterines įmones   200  -  
Investicijos į asocijuotas įmones   144  4.097  

Ilgalaikio turto iš viso   180.074  189.231  

       
Trumpalaikis turtas       
Atsargos 7  1.727  1.600  
Išankstiniai apmokėjimai   415  963  
Iš pirkėjų gautinos sumos 8  27.716  1.887  
Avansinis pelno mokestis   -  408  
Kitos gautinos sumos ir sukauptos pajamos 9  1.027  8.643  
Kitas finansinis turtas 10  4.040  8.284  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11  23.788  10.902  

Trumpalaikio turto iš viso   58.713  32.687  

       
Turto iš viso  238.787  221.918 

  

                          (tęsinys kitame puslapyje) 

 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 – 17  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 
 
 Pastabos 2015-12-31 2014-12-31 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      

Nuosavas kapitalas      
Įstatinis kapitalas 1 110.376  110.231  
Akcijų priedai  3.913  3.913  
Privalomasis rezervas  8.107  7.644  
Rezervas savoms akcijoms įsigyti  15.929  15.929  
Kiti rezervai  36.443  27.741  
Nepaskirstytasis pelnas  22.036  9.257  
Nuosavo kapitalo iš viso  196.804  174.715  
      
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai       
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  1.327  1.124  
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas  202  301  
Paskolos 12 29.693  29.832  
Dotacijos susijusios su turtu  209  -  
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso  31.431  31.257  
      
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai      
Paskolos palūkanos 12 44  55  
Prekybos skolos  13 6.965  12.680  
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 14 2.116  1.396  
Mokėtinas pelno mokestis  106  -  
Gauti išankstiniai apmokėjimai  823  1  
Mokėtini dividendai  -  11  
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 498  1.803  
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso  10.552  15.946  
      
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  238.787  221.918  
 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 17  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
 

 

Pasta-
bos 

Dvylikos mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2015 
m. gruodžio 31 d. 

Trijų mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2015 
m. gruodžio 31 d. 

Dvylikos mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 
m. gruodžio 31 d.

Trijų mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 
m. gruodžio 31 d.

 
 

(neaudituota) (neaudituota) (audituota)  (neaudituota)

Pardavimo pajamos 16 109.702 30.814 39.775 15.589 
Pardavimo savikaina 17 (80.579) (20.583) (26.625) (11.254) 
Bendrasis pelnas 

 
29.123 10.231 13.150 4.335 

Veiklos sąnaudos 18 (4.823) (1.535) (3.886) (946)   
Kitos pajamos  286 55 89 68 
Veiklos pelnas 

 
24.586 8.751 9.353 3.458 

Finansinės veiklos pajamos 19 31 1.345 45 -
Finansinės veiklos (sąnaudos) 19 (553) (64) (29) (186)
Asocijuotų įmonių grynojo pelno (nuostolių) dalis  40 40 (301) (301)
Pelnas prieš apmokestinimą   24.104 8.787 9.068 2.971

Pelno mokesčio sąnaudos 
 (2.068) 

154 
189

1.066
Grynasis pelnas   22.036 8.941 9.257 4.036 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)  
-  

- 
-  

- 
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į 
pelno (nuostolių) ataskaitą  

- 
- 

-
-

Straipsniai, kurie yra arba gali būti pergrupuoti į 
pelno (nuostolių) ataskaitą  

- 
- 

-
-

    

Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai) iš viso  22.036    8.941 9.257 4.036 

       
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai 
akcijai (eurais) 

20 0,06 0,02 0,02 0,01

    

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 17 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
 
 

Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privalo-
masis 

rezervas 

Rezervas 
savoms 

akcijoms 
įsigyti 

Kiti 
rezervai 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas 

Iš viso 

2013 m.  gruodžio 31 d. likutis  
 

110.231 3.913 7.128 15.929 18.036 10.324 165.561 

Grynasis metų pelnas   - - - - - 9.257 9.257 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - - - - 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - - - 9.257 9.257 

Paskelbti dividendai  - - - - - (103) (103) 

Pervedimai tarp rezervų  - - 516 - 9.705 (10.221) - 

2014 m. gruodžio 31 d. likutis  
 

110.231 3.913 7.644 15.929 27.741 9.257 174.715 

Grynasis metų pelnas   - - - - - 22.036 22.036 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - - - - 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - - - 22.036 22.036 

Paskelbti dividendai  - - - - - (92) (92) 

Pervedimai tarp rezervų  - - 463 - 8.702 (9.165) - 

Valiutos konvertavimo skirtumas  145 - - - - - 145 

              

2015 m. gruodžio 31 d. likutis  
 

110.376 3.913 8.107 15.929 36.443 22.036 196.804 
 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 17 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Pinigų srautų ataskaita 
    

 Pastabos 2015 m. 2014 m. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai     

Grynasis pelnas 20 22.036 9.257 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:    
Nusidėvėjimas ir amortizacija 3, 4, 17, 18 12.773 7.536 
Atostogų rezervo pasikeitimai  14 31 155 
Ilgalaikio materialiojo turto sumažėjimas (atstatymas) ir nurašymas  4 139 (319) 
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas 8 (17) (35) 
Ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams pasikeitimas  (99) 59 
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 7 (577) (8) 
Asocijuotų įmonių grynojo (pelno) nuostolių dalis  (40) 301 
Sukauptos pajamos 6, 9 5.430 (6.950) 
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai  145 - 
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos  2.068 (189) 
Palūkanų pajamos  19 (22) (39) 
  41.867 9.768 
     
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai     
Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas 7 472 (1.278) 
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas  548 (801) 
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas  8 (25.813) 1.347 
Kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas  1.469 2.186 
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas)  (1.523) 2.498 
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas)  823 (11) 
Kito trumpalaikio turto ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas, (sumažėjimas) 

 
688 (145) 

  18.529 13.564 
    
(Sumokėtas) pelno mokestis  (1.350) (256) 
Gautos palūkanos 19 22 39 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  17.202 13.347 

    

Investicinės veiklos pinigų srautai    
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto 
(įsigijimas) 

4 
(12.331) (39.714) 

Investicijų laikomų iki išpirkimo (įsigijimas) 10 - (8.284) 
Investicijų laikomų iki išpirkimo pardavimas  10 8.284 8.731 
Kitų investicijų įsigijimas  (247) (4.112) 
Dotacijos  209  
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (4.085) (43.379) 

Finansinės veiklos pinigų srautai    

Dividendų (išmokėjimas)  (92) (103) 
Gauta paskola 12 (138) 15.000 
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (230) 14.897 
 
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 

 
12.886 (15.135) 

    

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. 11 10.902 26.035 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d. 11 23.788 10.902 
 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 17  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 
 

1 Bendroji informacija 
 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės 
adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda,  Lietuva. 
 
Pagrindinės bendrovės veikla – naftos terminalas teikia naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugos ir suskystintų 
gamtinių dujų terminalas (toliau – SGD terminalas) teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, suskystintų gamtinių dujų saugojimo, 
jų išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas. 
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2014 m. lapkričio 27 d. išdavė Bendrovei gamtinių dujų 
skystinimo licenciją. 
 
Bendrovę įkūrė AB „Naftos terminalas“ (Lietuva) ir Lancaster Steel Inc. (JAV), atitinkamai įsigydamos 51 proc. ir 49 proc. akcijų. 
Bendrovė buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d.  
 
2015 m. gruodžio  mėn. 31 d. visos akcijos priklausė 1.847 akcininkams (2014 m. gruodžio  mėn. 31 d. visos akcijos priklausė 
1.871 akcininkams). Bendrovės įstatinis kapitalas – 110.375.793,36 (vienas šimtas dešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt 
penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys) eurai, 36 centai yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 
380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturias) 
paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė dvidešimt devyni (0,29) euro centai. Valstybei, kurią atstovauja 
Energetikos ministerija, priklausė 72,32 % akcijų  (275.241.290 vienetai).  
 
Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų per 2015 m. bei 2014 m. jokių  sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, 
nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį  prekybos sąrašą 
(ISIN kodas LT0000111650, trumpinys KNF1L). 
 
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 
 2015 m.  gruodžio 31 d.  2014 m.  gruodžio 31 d. 
 Turimų akcijų 

skaičius 
(tūkstančiais) 

Nuosavybės 
 dalis (%) 

 
Turimų akcijų 

skaičius 
(tūkstančiais) 

Nuosavybės 
 dalis (%) 

Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos 
Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, 
Vilnius, 302308327) 275.241 

              
72,32 

 

275.241 
              

72,32 
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos 
rajonas, 156673480)         38.975    10,24 

 
        38.975    10,24 

Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) 
66.390 17,44  66.390 17,44 

Iš viso 380.606       100,00  380.606       100,00 
      
 
2015 m. vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 367 (2014 m. – 374).  
 
 

2 Apskaitos principai 
 
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei 
nenurodyta kitaip. 
 
Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina. 
 
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių 
skaičiai gali nesutapti. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais. 
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3  Nematerialusis turtas 
 

 
Programinė įranga 

Įsigijimo vertė: 
 

2013 m. gruodžio 31 d. likutis 947 
Įsigijimai 231 
Perkėlimai iš ilgalaikio materialaus turto 144 
Perklasifikavimas (4) 
Parduotas ir nurašytas turtas (1) 
2014 m. gruodžio 31 d. likutis 1.319 
Įsigijimai 93 
Parduotas ir nurašytas turtas (6) 
2015 m. gruodžio 31 d. likutis 1.406 
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas: 
2013 m. gruodžio 31 d. likutis 581 
Nusidėvėjimas per metus 119 
Perklasifikavimas (4) 
Parduotas ir nurašytas turtas (1) 

2014 m. gruodžio 31 d. likutis 695 

Nusidėvėjimas per metus 209 
Parduotas ir nurašytas turtas (6) 
2015 m. gruodžio 31 d. likutis 898 
2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  367 
2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  623 
2015 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 508 

 
2015 m. Bendrovės ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskaičiuota 209 tūkst. eurų amortizacijos sąnaudų (2014  m. – 119 tūkst. 
eurų). 121 tūkst. eurų amortizacijos sąnaudų yra įtraukta į paslaugų savikainą (2014  m. – 62 tūkst. eurų), likusi suma – į veiklos 
sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 

4  Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai  
 

 Žemė Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos, 
įrengimai ir 

įrenginiai 

Kitas 
ilgalaikis 

turtas 

Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 38 128.664 102.779 2.896 39.342  273.718 
Įsigijimai - 13 174 605 38.935  39.728 
Nurašytas ir parduotas turtas - - (90) (242) -  (332) 
Perklasifikavimas iš atsargų - - 12 1 158  171 
Perkėlimai iš nematerialųjį turtą - - - 4 (144)  (141) 
Perkėlimai iš nebaigtą statybą - 10.270 44.738 7.713 (62.720)  - 
2014 m. gruodžio 31 d. likutis  38 138.947 147.613 10.976 15.570   313.144 
Įsigijimai - 4 183 229 6.669  7.085 
Avansiniai mokėjimai - - - - (479)  (479) 
Nurašytas ir parduotas turtas  - (1.830) (1.144) (39) -  (3.013) 
Perklasifikavimas iš atsargų - - - 1 62  63 
Perkėlimai į nebaigtą statybą - - - - 47  47 
Perkėlimai iš nebaigtos statybos - 19.182 1.087 107 (20.377)  - 
2015 m. gruodžio 31 d. likutis 38 156.304 147.739 11.274 1.494   316.848 

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas: 
   

 
 

2013 m. gruodžio 31 d. likutis - 55.077 65.768 2.461 201   123.506 
Nusidėvėjimas per metus - 3.995 3.283 184 -  7.462 
Parduotas ir nurašytas turtas - - (89) (240) -  (329) 
Vertės sumažėjimas (atstatymas) - - (330) - -   (330) 
2014 m. gruodžio 31 d. likutis - 59.072 68.632 2.409 201  130.313 
Nusidėvėjimas per metus - 4.308 6.288 1.990 

 
 12.587 

Parduotas ir nurašytas turtas - (765) (780) (38) 
 

 (1.582) 
Vertės sumažėjimas (atstatymas) - (1.017) (274) - -   (1.291) 
2015 m. gruodžio 31 d. likutis - 61.598 73.867 4.362 201  140.027 
2013 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 38 73.587 37.011 434 39.141  150.211 
2014 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 38 79.875 78.981 8.567 15.370  182.830 
2015 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  38 94.707 73.872 6.912 1.293  176.821 
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4  Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys) 
 
2015 m. Bendrovės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams priskaičiuota 12.587 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (2014  m. 
– 7.462 tūkst. eurų). 22 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų buvo įtraukta į atsargų savikainą (2014 m. – 46 tūkst. eurų), 12.431 
tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (2013  m. – 7.302 tūkst. eurų), likusi suma 134 tūkst. eurų 
(2014 m. – 114 tūkst. eurų) apskaityta veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Dalis Bendrovės nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, kurio įsigijimo vertė 2015 m. gruodžio 31 d. lygi 29.880 tūkst. eurų, buvo 
visiškai nusidėvėjusi (24.360 tūkst. eurų 2014 m. gruodžio 31 d.) tačiau vis dar naudojama veikloje. 
 
Bendrovė per 2015 metus tęsė darbus šiuose projektuose: 
 
� Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas. Projekto apimtyje yra laivo-saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas, 

krantinės statyba ir suprastruktūros įrengimas, krantinės prieigų išgilinimas, dujotiekio tiesimas, ir visos projekto vykdymo 
išlaidos. 2015 m. gruodžio 31 d. pilnai įvestas į eksploataciją. Projekto bendra vertė siekia 72.130 tūkst. eurų (2015 m. 
investicijų vertė siekia 4.711 tūkst. eurų). 
 

� Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektas. Planuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų perkrovos 
veikla, kuri planuojama, kad pradės veiklą bei paslaugų teikimą nuo 2017 m. Šiuo metu šis verslo vienetas užsiima šiai veiklai 
reikalingos infrastruktūros statybos projektu ir verslo sąlygų sukūrimu. 2015 m. gruodžio 31 d. nebaigtos statybos vertė 
siekia 429 tūkst. eurų (2015 m. investicijų vertė siekia 429 tūkst. eurų). 

 
� Priešgaisrinės sistemos modernizavimo darbai – investicijos skirtos atnaujinti priešgaisrinės sistemos mechaninę bei 

automatinę dalis. 2015 m. gruodžio 31 d. nebaigtos statybos vertė siekia 32 tūkst. eurų (2015 m. investicijų vertė siekia 132 
tūkst. eurų). 

 
� SGD mėginių ėmimo sistema. Siekiant užtikrinti SGD kokybinius parametrus investuota į SGD mėginių ėmimo sistemą. 2015 m. 

gruodžio 31 d. SGD mėginių ėmimo sistemos nebaigtos statybos vertė siekia 474 tūkst. eurų (2015 m. investicijų vertė siekia 
474 tūkst. eurų). 

 
� Kitos investicijos. 2015 m. gruodžio 31 d. nebaigtos statybos vertė siekia 358 tūkst. eurų (2015 m. investicijų vertė siekia 553 

tūkst. eurų). 
 

5 Informacija apie segmentus 
 
Valdymo tikslais Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus: 
 
� KNF – naftos terminalas Klaipėdoje, teikiantis naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusios paslaugas. 

 
� SGD – suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, teikiantis suskystintų gamtinių dujų krovos, saugojimo, išdujinimo ir 

tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas.  
 
� SKB – Subačiaus kuro bazė Kupiškio rajone, teikianti naftos produktų ilgalaikio saugojimo ir autocisternų užpylimo paslaugas. 
 
� GDP - planuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų perkrovos veikla, kuri planuojama pradės veiklą bei paslaugų 

teikimą nuo 2017 m. Šiuo metu šis verslo vienetas užsiima šiai veiklai reikalingos infrastruktūros statybos projektu ir verslo 
sąlygų sukūrimu. 

 
2015 m. gruodžio 31 d. buvo trys pirkėjai, kurių kiekvienos atskirai gautos pardavimo pajamos viršijo 10 proc. visų Bendrovės 
pajamų ir iš viso sudarė 100.449 tūkst. eurų: 
 

Pirkėjas A – 73.750  tūkst. eurų (SGD - 73.750  tūkst. eurų); 
Pirkėjas B – 15.204 tūkst. eurų (KNF – 14.899  tūkst. eurų ir SKB – 305 tūkst. eurų); 
Pirkėjas C – 11.495 tūkst. eurų (KNF – 11.495  tūkst. eurų). 

 
2014 m. gruodžio 31 d. buvo trys pirkėjai, kurių kiekvienos atskirai gautos pardavimo pajamos viršijo 10 proc. visų Bendrovės 
pajamų ir iš viso sudarė 35.623 tūkst. eurų: 
 

Pirkėjas A – 17.118 tūkst. eurų (KNF – 17.118 tūkst. eurų); 
Pirkėjas B – 12.712 tūkst. eurų (KNF – 12.625 tūkst. eurų ir SKB – 29 tūkst. eurų); 
Pirkėjas C – 5.793 tūkst. eurų (SGD – 5.793 tūkst. eurų). 
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5 Informacija apie segmentus (tęsinys) 
 
Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių metų bendrųjų pajamų ataskaitą ir 
2014 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau: 

   
Per dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. 
gruodžio 31 d. 

SGD SKB GDP KNF Iš viso 

Pajamos iš išorinių klientų 69.882 2.561 - 37.259 109.702 
Pelnas prieš apmokestinimą 7.637 991 (402) 15.878 24.104 
Segmento grynasis pelnas (nuostolis) 6.982 906 (367) 14.515 22.036 
Palūkanų pajamos 4 - - 18 22 
Palūkanų sąnaudos (259) - - - (259) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (6.677) (847) - (5.249) (12.773) 
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) atstatymas - 1.055 - 236 1.291 
Grynojo pelno (nuostolių) dalis asocijuotose įmonėse - - - 40 40 
Įsigytas materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas 5.429 142 335 903 6.809 
Segmento turtas iš viso 94.271 13.622 636 130.258 238.787 
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai 29.737 - - - 29.737 
Segmento įsipareigojimų iš viso 37.209 206 267 4.301 41.983 

 
Per dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. 
gruodžio 31 d. 

SGD SKB GDP KNF Iš viso 

Pajamos iš išorinių klientų 5.793 2.167 - 31.815 39.775 
Pelnas prieš apmokestinimą (1.488) 684 (18) 9.853 9.068 
Segmento grynasis pelnas (nuostolis) (1.519) 698 (18) 10.058 9.257 
Palūkanų pajamos - - - 39 39 
Palūkanų sąnaudos (24) - - - (24) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija (56) (813) - (6.667) (7.536) 
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) atstatymas - - - 330 330 
Grynojo pelno (nuostolių) dalis asocijuotose įmonėse - - - (301) (301) 
Įsigytas materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas 38.572 375 - 1.183 40.130 
Segmento turtas iš viso 66.312 15.452 - 140.155 221.918 
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai 29.887 - - - 29.887 
Segmento įsipareigojimų iš viso 43.173 171 - 3.859 47.203 

*  Bendrovės vadovybė, siekdama tiksliai atspindėti Bendrovės segmentų informaciją, nusprendė 2014 m. gruodžio 31 d. perklasifikuoti 
išlaidas tarp segmentų. 
 

6 Ilgalaikės gautinos sumos ir sukauptos pajamos 
 2015-12-31 2014-12-31

Ilgalaikės sukauptos pajamos 2.401 1.681 
 
2012 m. su VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra pasirašyta 10 metų terminui Subačiaus kuro bazės talpyklų nuomos sutartis, 
kuri yra veiklos nuomos sutartis. Nuomos tarifas pirmiems 5 metams ir likusiems penkiems metams yra skirtingas. Todėl nuomos 
pajamos yra pripažįstamos naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį, t.y. nuomos pajamos yra skaičiuojamos vidutiniu viso 
nuomos laikotarpio (10 metų) tarifu. 
 

7 Atsargos  
 2015-12-31 2014-12-31
Dyzelinis kuras terminalo poreikiams 1.071 733 
Naftos produktai, skirti parduoti  331 422 
Gamtinės dujos jungiamajame dujotiekyje 50 63 
Kuras transportui ir įrenginiams 35 43 
Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos 1.337 2.013 
Atimti: vertės sumažėjimas (1.097) (1.674) 
 1.727 1.600 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 1.097 tūkst. eurų vertės sumažėjimą  atsargoms (2014 m. gruodžio 31 d. – 1.674 tūkst. 
eurų), kurios buvo nurašytos iki grynos realizacines vertės. Vertės sumažėjimas daugiausia apskaitytas statybinėms medžiagoms 
ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 – 2005 m.) rekonstrukcijos metu. 
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7  Atsargos (tęsinys) 
 
Bendrovė apskaito vertės sumažėjimą atsargoms iki grynosios realizacinės vertės kuomet atsargos yra nepanaudojamos ilgiau 
kaip 6 mėnesiai, taip pat ir kitais atvejais, jeigu yra aiškūs įrodymai, kad grynoji realizacijos vertė yra mažesnė. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės suformuotas 577 tūkst. eurų (2014 m. 
gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimo atstatymas iki grynosios realizacinės vertės 8 tūkst. eurų) apskaitytas veiklos 
sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Naftos produktai, skirti parduoti, tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 
4.254 tonų iš valymo įrengimų surinktų naftos produktų (2014 m. gruodžio 31 d. – 4.865 tonų). 
 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 1,5 tūkst. MWh (2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 1,8 tūkst. MWh) gamtinių dujų 
jungiamajame dujotiekyje veiklos vykdymui. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 159,4 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2014 m. gruodžio 31 
d. - 196,6 tūkst. tonų). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse 
sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė suskystintų gamtinių dujų terminale turėjo 955 tūkst. MWh gamtinių dujų, atvežtų išdujinimui 
ir (arba) perkrovai (2014 m. gruodžio 31 d. - 1,087 tūkst. MWh). Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Bendrovės finansinėse 
ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas. 
 

8 Iš pirkėjų  gautinos sumos 
 2015-12-31 2014-12-31 

Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas  27.732                 1.887 

Atimti: vertės sumažėjimas  (16)   -   

 27.716 1.887 
Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra  6 – 15 dienų. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturi pirkėjų skolų kita valiuta apart eurais. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė vertės sumažėjimą 16 tūkst. eurų. Iš pirkėjų ir kitoms gautinoms sumos yra apskaitomi 
vertės sumažėjimai, kai vadovybė yra tikra, kad sumos nebus atgautos.  
 
Vertės sumažėjimo pokytis 2015 m. ir 2014 m. apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 

9 Kitos trumpalaikės gautinos sumos ir sukauptos pajamos 
 2015-12-31 2014-12-31

Gautinos sumos iš UAB Hoegh LNG Klaipėda 720 - 

Trumpalaikės sukauptos pajamos už naftos produktų perkrovimą 289 562 

Gautinas pridėtinės vertės mokestis 9 1.474 

Sukauptos pajamos už gamtinių dujų išdujinimo paslaugas - 5.793 

Gautinos kompensacijos už suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą - 766 

Kitos gautinos sumos 9 48 

 1.027 8.643 
 
Trumpalaikės sukauptos pajamos per 2015 m. sumažėjo lyginant su 2014 m. dėl faktiškai išrašytų reguliuojamos gamtinių dujų 
skystinimo veiklos pajamų. 
 
Visos gautinos sumos iš reguliuojamos gamtinių dujų skystinimo veiklos yra įkeistos UAB Hoegh LNG Klaipėda 10 metų. 
 

10 Kitas finansinis turtas 
 2015-12-31 2014-12-31

Perimtos reikalavimo teises Vnesekonom banke 29 29 
Paskola UAB „Žavesys“ 100 101 
Atimti: vertės sumažėjimas (129) (130) 
Paskolos ir gautinos sumos iš viso - - 
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10 Kitas finansinis turtas (tęsinys) 
 2015-12-31 2014-12-31
Terminuoti indėliai - 8.284 
Nuosavybes vertybiniai popieriai, skirti parduoti 4.040 - 
 4.040 8.284 
 
Kito finansinio turto apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 

Valiuta 2015-12-31 2014-12-31
EUR 4.040 8.284 
 
2003 m. sausio 24 d. AB „Naftos terminalas“ kaip dalį atsiskaitymo už  įsigytas akcijas perdavė Bendrovei reikalavimo teisę į 
95.266 tūkst. JAV dolerių (arba 80.295 tūkst. eurų) indėlį, esantį likviduotame Vnesekonom banke ir teisę  į paskolą, suteiktą UAB 
„Žavesys“. Teisės likviduotame Vnesekonom banke pirkimo savikaina sudaro 29 tūkst. eurų. Bendrovės vadovybės manymu, 
gautinos sumos pagal perimtas reikalavimo teises yra abejotinos, todėl jos yra apskaitytos savikaina atėmus 100% vertės 
sumažėjimą.  
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo terminuotų indėlių, 2014 m. Bendrovė turėjo – 8.284 tūkst. eurų vertės terminuotą 
indėlį, kurio išpirkimo terminas vidutiniškai sudaro 120 ir apskaičiuota vidutinė palūkanų norma 0,17 proc. 
 

11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 2015-12-31 2014-12-31
Pinigai banke 23.788 1.955
Pinigai kelyje - 8.947
 23.788 10.902
 
Pinigai banke uždirba kintamas palūkanas, kurios priklauso nuo kiekvienos dienos pinigų likučio sumos. 2015 m. gruodžio 31 d.  
Bendrovė turėjo 45 tūkst. eurų (2014 m. – 1.827 tūkst. eurų) vienos nakties terminuotą indėlį. 
 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 

Valiuta 2015-12-31 2014-12-31
EUR 23.788 19.186 
 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų bei investicijų, laikomų iki išpirkimo, kokybė gali būti įvertinta remiantis „Fitch“ ilgalaikio  
skolinimosi reitingais: 

 2015-12-31 2014-12-31
A + 12.347 96 
A 10.989 17.261 
AA - 452 1.829 
 23.788 19.186 
 
Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos 
vertybinių popierių ir investicijų, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei. 
 

12 Paskolos 
 2015-12-31 2014-12-31
Paskolos 29.693 29.832
Mokėtinos paskolos palūkanos 44 55
 29.737 29.887

13 Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos 
 2015-12-31 2014-12-31
Mokėtinos sumos už FSRU veiklos nuomą 5.237 4.374
Mokėtinos sumos rangovams 671 6.191
Kitos prekybos mokėtinos sumos 417 809
Mokėtinos sumos už dujas 301 563
Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas 170 136
Kiti mokėjimai, susiję su FSRU 169 418
Mokėtinos sumos už žemės nuomą - 189
 6.965 12.680
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13 Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos (tęsinys) 
 
Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis.  
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės 4.487 tūkst. eurų prekybos skolų buvo denominuotos JAV doleriais (2014 m. gruodžio 31 d. 
prekybos skolų denominuotų doleriais buvo 4.972 tūkst. eurų). 
 

14 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
 2015-12-31 2014-12-31
Sukauptos metinės premijos 1.026 668
Sukauptas atostogų rezervas 752 721
Mokėtinas socialinio draudimo mokestis 327 2
Mokėtinas darbo užmokestis 6 3
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 2 2
Mokėtinos garantinio fondo įmokos 2 -
Kiti išskaitymai 1 -
 2.116 1.396
 

15 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 
 2015-12-31 2014-12-31
Sukauptos mokesčių sąnaudos ir įsipareigojimai 428 162
Kitos sukauptos sąnaudos ir įsipareigojimai 66 1.574
Kita 4 67
 498 1.803
 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.  
 

16 Pardavimo pajamos 
 2015 m. 2014 m.

Pajamos už SGD paslaugas reguliuojamas VKEKK 69.882 5.793 

Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas 37.896 33.202 

Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis 1.263 750 

Pajamos už parduotas atsargas 661 30 

 109.702 39.775 
 
Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos 
pervežimus ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu. 
 

17 Pardavimo savikaina  
 2015 m. 2014 m.
FSRU nuoma ir kitos susijusios išlaidos 50.198 4.375
Nusidėvėjimas ir amortizacija 12.552 7.364
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 6.700 5.972
Dujos 2.224 3.306
Žemės ir krantinių nuoma 2.132 915
Geležinkelio paslaugos 1.818 1.377
Elektra 1.293 1.415
Turto draudimas 1.237 486
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra 528 327
Nekilnojamo turto mokestis 421 426
Transporto sąnaudos 231 60
FSRU  susijusios paslaugos 217 82
Paslaugos laivams 170 133
Darbų saugos sąnaudos 128 69
Patalpų nuoma 45 28
Kita 685 290

 80.579 26.625
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18 Veiklos sąnaudos 
 2015 m. 2014 m.
Darbo užmokestis socialinis draudimas 2.840 2.671
Konsultavimo ir  teisinės sąnaudos 516 275
Nusidėvėjimas ir amortizacija 221 172
Komandiruočių sąnaudos 155 120
Parama 140 115
Ryšių sąnaudos 133 75
Komunikacija 126 148
Reprezentacija, reklama 74 119
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 42 44
Turto vertės sumažėjimas, (atstatymas) 40 (330)
Vertybinių popierių tvarkymo sąnaudos 32 28
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas, (atstatymas) 15 (33)
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra 14 37
Kita 475 445

 4.823 3.886
Didžiąja dalimi veiklos sąnaudas didino papildomos SGDT administravimo išlaidos.  

 

19 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas 
 

 2015 m. 2014 m.
Palūkanų pajamos 22 39 
Gauti delspinigiai 9 6 
Finansinės veiklos pajamos iš viso 31 45 
   
Delspinigių (sąnaudos) (1) - 
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo    (147) (5) 
Palūkanų (sąnaudos) (259) (24) 
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (146) - 
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso (553) (29) 

Finansinės veiklos rezultatas iš viso (522) 16 
 

20 Pelnas ir sumažintas pelnas vienai akcijai 
 

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. Sumažintas pelnas vienai akcijai 
yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas. 
Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikiami žemiau:  
 

 2015 m. 2014 m.

Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas 22.036 9.257
Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.) 380.606 380.606
Vienai akcijai tenkantis pelnas ir sumažintas pelnas (eurais) 0,06 0,02

 
21 Susijusių šalių sandoriai  

 
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 2015 m. ir 2014 m. buvo šie: 
 
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 
 
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, 
departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai. 

 2015 m. 2014 m. 

Priskaitymai, susiję su darbo santykiais 2.157 1.958 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 36 34 
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21 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
 
Per 2015 m. ir  2014 m. Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų 
sumų ar turto perleidimo.  
 
Sandoriai su Lietuvos Respublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis: 
 

Pirkimai 
iš 

susijusių 
šalių 

Pardavimai 
susijusioms 

šalims 

Gautinos 
sumos iš 
susijusių 

šalių 

Mokėtinos 
sumos 

susijusioms 
šalims 

VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija, priklausanti 
LR valstybei, atstovaujamai LR susisiekimo ministerijos 

2015 782 22 -  -   
2014 928 16.338 746 189 

AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti LR valstybei, 
atstovaujamai LR susisiekimo ministerijos 

2015 1.905 -  -  170 
2014 1.412 -  -  136 

AB Lesto, priklausanti LR valstybei, atstovaujamai LR 
energetikos ministerijos 

2015 546 -  -  70 
2014 676 -  -  87 

AB Lietuvos dujos 2015 429 -  -  66 
2014 2.636 -  -  69 

UAB Lietuvos dujų tiekimas 2015 1.441 -  -  164 
2014 675 -  -  451 

AB Amber Grid 2015 430 73.750 24.792 71 
2014 191     42 

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra 2015 -  1.260 132 -  
2014 -  1.456 121 -  

UAB LITGAS 2015 -  -  -  -  
2014 7.430 -  -  4.177 

Kitos susijusios šalys (Lietuvos energetikos institutas, 
Klaipėdos teritorinė muitinė, BĮ Klaipėdos miesto sporto 
centras) 

2015 97 5 -  1 

2014 6 8 -  -   
 
Susijusios šalys viso: 

2015 5.630 75.038 24.924 542 
2014 13.952 17.802 868 5.152 

 
 

22 Pobalansiniai įvykiai  
 
• 2015 m. sausio 1 d. – euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena, todėl šią dieną atitinkamai keitėsi ir Bendrovės funkcinė 

valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus buvo taikomas euro ir lito perskaičiavimo kursas lygus 3,45280 lito už 1 eurą, kurį 
neatšaukiamai nustatė ES taryba. 

 
• 2016 m. sausio 5 d. Bendrovė su Šveicarijoje registruota bendrove „Verum Plus“ AG sudarė ilgalaikę paslaugų sutartį (toliau – 

Sutartis) dėl tamsių naftos produktų perkrovimo AB „Klaipėdos nafta“ terminale. Sutartis sudaryta iki 2016 m. gruodžio 31 d., 
su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams. Sutarties sudarymas su „Verum Plus“ AG užtikrins papildomą tamsių naftos 
produktų srautą iš Baltarusijos Respublikos naftos perdirbimo gamyklų. 
 

• 2016 m. sausio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės 2016 – 2020 m. veiklos strategiją (toliau – Strategija). Taip pat 
siekiant apibrėžti Bendrovės dividendų apskaičiavimo, mokėjimo bei skelbimo procedūrą, Bendrovės Strategijos pagrindu, 
Bendrovės valdyba patvirtino Dividendų politiką. Dividendų politika numato, kad Bendrovės valdyba, remdamasi praėjusių 
metų Bendrovės grynuoju pelnu bei įvertinus Bendrovės vadovo siūlymus dėl pelno paskirstymo projekto, teiktų Bendrovės 
akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendai sudarytų 50 % (penkiasdešimt procentų) 
Bendrovės metinio grynojo pelno. 
 

• 2016 m. vasario 4 d. ir vasario 5 d. pasirašė sutartis dėl naudojimosi Terminalu su UAB „Lietuvos dujų tiekimas" (toliau – 
Sutartis Nr.1) ir akcine bendrove „Achema“ (toliau – Sutartis Nr. 2).  

 
Sutarties Nr. 1 pagrindu Terminalo naudotojui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ suteikiami Terminalo pajėgumai žemiau 
išdėstytomis sąlygomis: 
1. SGD išdujinimo pajėgumai: SGD išdujinimo pajėgumai – 2,383,478,060 kWh prie norminių sąlygų: gamtinių dujų 

viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas – 1:578 (m3 SGD / Nm3 dujų), 
degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar. 

2. Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpis: nuo 2016 m. vasario mėn. 5 d. iki 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. 
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22 Pobalansiniai įvykiai (tęsinys) 
 
Sutarties Nr. 2 pagrindu Terminalo naudotojui akcinei bendrovei „Achema“ suteikiami Terminalo pajėgumai žemiau 
išdėstytomis sąlygomis: 
1. SGD išdujinimo pajėgumai: SGD išdujinimo pajėgumai – 7,238,034,070 kWh prie norminių sąlygų: gamtinių dujų 

viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas – 1:578 (m3 SGD / Nm3 dujų), 
degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar. 

2. Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpis: nuo 2016 m. vasario mėn. 15 d. iki 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. 
 

• 2016 m. vasario 12 d. AB „Klaipėdos nafta“ ir Konsorciumas sudarė EPC sutartį pagal kurią Konsorciumas įsipareigojo 
įvykdyti visus darbus pagal sutartį už fiksuotą 27,7 mln. EUR sumą be PVM ir AB „Klaipėdos nafta“ valdyba pritarė EPC 
sutarties sudarymui. 
 

• 2016 m. vasario 12 d. Bendrovės valdyba, įgyvendindama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. 
gruodžio 30 d. priimtą nutarimą Nr. O3-700 „Dėl gamtinių dujų suskystinimo kainos 2016 metams nustatymo”, patvirtino 
naują suskystintų gamtinių dujų terminalo gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugos kainą – 0,10 Eur/MWh (be 
pridėtinės vertės mokesčio). Ši kaina taikoma įskaitytinai nuo 2016 m. sausio 1 d. 

 
 

Po balanso sudarymo datos daugiau reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo. 



AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, 
 PASIBAIGUSĮ 2015 M. GRUODŽIO 31 D. (NEAUDITUOTA) 

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 

                                      18 
 

 

Atsakingų asmenų patvirtinimas 
 
 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių  popierių 
komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta” generalinis 
direktorius Mantas Bartuška, finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas ir apskaitos skyriaus 
vadovė Asta Sedlauskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” finansinės 
ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d, parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę 
padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.  
 

 

Generalinis direktorius Mantas Bartuška 
   
                     

Finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas
                  
 
 
Apskaitos skyriaus vadovė  Asta Sedlauskienė 

 
 

 


