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Finansiniai rodikliai

LTL'000

2005

2004

2003

Pagrindiniai rodikliai
84,956
31,310
17,186
14,563
10,071

106,416
37,705
28,779
24,738
18,302

115,529
41,650
27,966
26,487
21,269

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš viso turto
Akcinis kapitalas
Kapitalas ir rezervai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso įsipareigojimų
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų

449,553
25,648
475,201
342,000
392,409
56,986
25,806
82,792
475,201

457,513
38,689
496,202
342,000
387,163
90,062
18,977
109,039
496,202

497,534
22,304
519,838
342,000
377,873
120,837
21,128
141,965
519,838

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos
Grynieji pinigų srautai iš finansavimo
Iš viso grynųjų pinigų srautų

48,422
-22,218
-37,968
-11,764

71,544
-4,022
-52,373
15,149

91,265
-9,694
-74,881
6,690

306

313

321

11.9%
3.6%
36.9%
99.4%
474.0%
2.6%

17.2%
5.8%
35.4%
203.9%
355.1%
4.8%

18.4%
5.4%
36.1%
105.6%
266.2%
5.9%

Apyvarta
Bendrasis pelnas
Veiklos rezultatas
Rezultatas prieš apmokestinimą
Metų rezultatas

Vidutinis darbuotojų skaičius

Finansiniai rodikliai
Grynojo pelno rodiklis
Investicijų grąžos rodiklis
Bendrasis pelningumas
Mokumo rodiklis
Akcininkų nuosavybės rodiklis
Akcininkų nuosavybės grąžos rodiklis
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Finansiniai rodikliai
Finansinių rodiklių apskaičiavimas
Grynojo pelno rodiklis

Investicijų grąža

Bendrasis pelnas

Mokumo rodiklis

Akcininkų nuosavybės rodiklis

Akcininkų nuosavybės grąža

Pelnas analizės tikslams

Grynasis pelnas x 100
Apyvarta
Veiklos pelnas/nuostolis prieš palūkanas, t.t. x 100
Iš viso turto
Bendrasis pelnas x 100
Apyvarta
Trumpalaikis turtas x 100
Trumpalaikiai įsiskolinimai
Kapitalas ir rezervai metų pabaigoje x 100
Iš viso įsipareigojimų metų pabaigoje
Pelnas analizės tikslams x 100
Vidutinis kapitalas ir rezervai
Įprastinės veiklos pelnas/nuostolis po apmokestinimo
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Vadovybės pareiškimas dėl metinių ataskaitų
Šiandien vadovybė aptarė ir patvirtino metines finansines ataskaitas.
Metinės finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus. Mes manome, kad taikyti apskaitos principai yra tinkami, o metinės finansinės
ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą.
Klaipėda, 2006 m. kovo 16 d.
----------------------Jurgis Aušra
Generalinis direktorius
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Auditoriaus išvada AB “Klaipėdos nafta” akcininkams
Mes atlikome čia pridedamų AB "Klaipėdos nafta" 2005 m. gruodžio 31 d. balanso ir
susijusių 2005 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavybės pokyčių bei pinigų srautų
ataskaitų auditą.
Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis
atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę.
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.
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi
Įmonės 2005 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2005 metų veiklos rezultatus bei pinigų
srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Nepateikdami išlygos savo nuomonei, mes atkreipiame dėmesį į šiuos dalykus:
•

Kaip pateikta finansinių ataskaitų paaiškinime Nr. 19, dėl Įmonės perskaičiuoto
nekilnojamojo turto mokesčio už laikotarpį nuo 2000 iki 2004 m. minėto mokesčio
sąnaudos sumažėjo 5,383 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 4,615 tūkst. litų mokesčių permokos susigrąžinimo.

•

Kaip pateikta finansinių ataskaitų paaiškinime Nr. 3, Įmonė pailgino ilgalaikio
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Apskaitinio įvertinimo pasikeitimas,
kuris buvo apskaitytas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d., padidino 2005 m. Įmonės pelną
apytikriai 9,105 tūkst. Litų.

•

Kaip pateikta finansinių ataskaitų paaiškinime Nr. 19, Įmonei 2006 m. kovo 1 d. yra
pateiktas ieškinys dėl sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo su Riverlake Energy (S) PTE
LTD. Įmonė apskundė sprendimą aukštesnės instancijos teismui. Šiuo metu aukštesnės
instancijos teismo sprendimo negalima numatyti, todėl atidėjimas galimiems nuostoliams
į finansines ataskaitas nėra įtrauktas.

Klaipėda, 2006 m. kovo 16 d.
“KPMG Baltics”, UAB

Leif Rene Hansen
Danijos valstybės
įgaliotasis apskaitininkas

Rokas Kasperavičius
ACCA ir Lietuvos
atestuotas auditorius
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Pelno (nuostolių) ataskaita
už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

Paaišk.

Apyvarta
Pardavimų savikaina

14

Bendrasis pelnas
Veiklos sąnaudos

15

Kitos pajamos
Veiklos pelnas
Finansinės pajamos
Finansinės sąnaudos
Finansinės sąnaudos, grynąja verte

16

Pelnas prieš rezultatą iš susijusių įmonių
Asocijuotųjų įmonių pelno dalis

6

Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis (sąnaudos)

18

Metų rezultatas
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)

20

2005

2004

LTL'000

LTL'000

84,956

106,416

-53,646

-68,711

31,310

37,705

-14,342

-9,305

218

379

17,186

28,779

740

646

-3,363

-4,687

-2,623

-4,041

14,563

24,738

0

0

14,563

24,738

-4,492

-6,436

10,071

18,302

0.03

0.05

Paaiškinimai, pateikiami 11 – 31 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Balansas
2005 m. gruodžio 31 d.
Paaišk. 2005 12 31

2004 12 31

LTL'000

LTL'000

165
422,700
23,493
2,607
0
0
588

283
450,811
5,623
284
0
0
512

449,553

457,513

1,231
2,249
3,803
0
6,698
11,667

3,357
1,977
5,243
0
4,681
23,431

25,648

38,689

475,201

496,202

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą
Suteiktos paskolos
Investicijos į asocijuotąsias įmones
Kitas finansinis turtas

3
3,4
5
6
7

Iš viso ilgalaikio turto
Trumpalaikis turtas
Suteiktų paskolų einamųjų metų dalis
Atsargos
Iš pirkėjų gautinos sumos
Gautinos sumos iš susijusių šalių
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir jų ekvivalentai
Iš viso trumpalaikio turto
IŠ VISO TURTO

5
8
9
17
10
11
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Balansas
Paaišk. 2005 12 31

2004 12 31

LTL'000

LTL'000

Akcininkų nuosavybė
Akcinis kapitalas
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytas pelnas

342,000
12,140
28,198
10,071

342,000
11,220
21,880
12,063

Iš viso akcininkų nuosavybės

392,409

387,163

39,467
4,569
12,950

68,142
8,834
13,086

56,986

90,062

15,379
73
3,803
1,499
5,052

12,239
79
2,355
1,090
3,214

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų

25,806

18,977

Iš viso įsipareigojimų

82,792

109,039

475,201

496,202

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos
Ilgalaikiai išperkamosios nuomos įsipareigojimai
Atidėto mokesčio įsipareigojimas

12
12
18

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų ir išperkamosios nuomos einamųjų
metų dalis
Susijusioms šalims mokėtinos sumos
Rangovams ir tiekėjams mokėtinos sumos
Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

IŠ VISO AKCININKŲ NUOSAVYBĖS IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ

12
17
13

Paaiškinimai, pateikiami 11 – 31 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
LTL'000
2003 m. gruodžio 31 d.

Akcinis
kapitalas

342,000

Dividendai už 2003 m.
Pervesta į rezervus
Panaudoti rezervai
Metų rezultatas
2004 m. gruodžio 31 d.

342,000

Dividendai už 2004 m.
Pervesta į rezervus
Metų rezultatas
2005 m. gruodžio 31 d.

342,000

Privalomasis
rezervas

Kiti
rezervai

Nepaskirstytas
pelnas

Iš viso

10,352

38,869

-13,348

377,873

868

11,518
-28,507

-9,012
-12,386
28,507
18,302

-9,012
0
0
18,302

11,220

21,880

12,063

387,163

920

6,318

-4,825
-7,238
10,071

-4,825
0
10,071

12,140

28,198

10,071

392,409

Paaiškinimai, pateikiami 11 – 31 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Pinigų srautų ataskaita
LTL'000
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Metų rezultatas prieš pelno mokesčius
Koregavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Palūkanų (pajamos) sąnaudos, grynąja verte
Atsargų ir abejotinų gautinų sumų realizacinės vertės
sumažėjimas
Nurašyto ilgalaikio turto likutinė vertė
Užpajamuoti surinkti naftos produktai ir kiti nepiniginiai
straipsniai

2005

2004

14,563

24,738

34,366
2,623
28

45,572
4,041
-2,572

634
-1,197

-87
-462

51,017

71,230

-577
-272
993

-525
253
17

144

-255

Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis

633
-3,372

569
0

Pinigai iš įprastinės veiklos

48,422

71,544

Pinigų srautai iš investicinės veiklos
Ilgalaikio turto įsigijimai
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo
Pajamos grąžinus ilgalaikes paskolas ir kitą finansinį turtą

-24,344
0
2,126

-8,111
45
4,044

Pinigai iš investicinės veiklos

-22,218

-4,022

Pinigų srautai iš finansinės veiklos
Sumokėtos palūkanos
Sumokėti dividendai
Grąžintos paskolos
Finansinio lizingo mokėjimai

-3,337
-4,831
-25,819
-3,981

-4,561
-8,545
-35,006
-4,261

Pinigai panaudoti finansinei veiklai

-37,968

-52,373

Grynasis pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

-11,764

15,149

Pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.

23,431

8,282

Pinigai ir jų ekvivalentai gruodžio 31 d.

11,667

23,431

Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimai:
Gautinų sumų pokytis
Atsargų pokytis
Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis
Viso apyvartinio kapitalo pokyčių

Paaiškinimai, pateikiami 11 – 31 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Finansinių ataskaitų pastabos
Reikšmingi apskaitos principai
Bendra informacija
AB "Klaipėfos nafta" (toliau - "Įmonė") įsteigė AB "Naftos terminalas" (Lietuva) ir
"Lancaster Steel Inc." (JAV), įsigydamos atitinkamai 51% ir 49% akcijų. AB "Klaipėdos
nafta" buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d. Įmonės buveinė yra Burių g. 19, Klaipėda,
Lietuva.
Nuo 1994 m. akcinis kapitalas buvo didinamas keletą kartų, todėl keitėsi akcininkų santykis.
2005 m. gruodžio 31 d. Įmonės akcinis kapitalas sudarė 342 000 tLTL. AB "Klaipėdos
nafta" akcinis kapitalas susideda iš 342 000 tūkst. registruotų paprastųjų akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. Visos akcijos yra patvirtintos, išleistos ir apmokėtos.
2005 ir 2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės akcinio kapitalo struktūra buvo tokia:
2005
Akcijų
skaičius
(tūkst.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
atstovaujama Ūkio ministerijos
Skandinavska Enskilda Banken klientai
Kiti (mažiau nei 5% kiekvienas)

2004
Nuosavybės
dalis proc.

Akcijų
skaičius
(tūkst.)

Nuosavybės
dalis proc.

241,544
18,776
81,680

70.6
5.5
23.9

241,544
10,126
90,330

70.6
3.0
26.4

342,000

100.0

342,000

100.0

Atitikimas įstatymams
AB "Klaipėdos nafta" metinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS), kurie apima standartus ir išaiškinimus, patvirtintus
Tarptautinių apskaitos standartų tarybos (TAST), bei galiojančius Tarptautinius apskaitos
standartus ir Nuolatinio interpretavimo komiteto išaiškinimus, kuriuos tvirtina Tarptautinių
apskaitos standartų komitetas (TASK) ir kurie galiojo 2005 m. gruodžio 31 d.

Parengimo pagrindas
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra vertinamos ir pateikiamos vietine valiuta litais.
Apskaitos principai buvo nuosekliai Įmonės taikomi ir sutampa su praeitų metų apskaitos
principais.
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Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą,
ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir
nuolaidas, tiesiogiai susijusias su pardavimais.

Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai banke ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra
trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į apibrėžtą pinigų sumą.
Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Gautinos sumos ir paskolos
Gautinos sumos ir paskolos yra pirmiausia įvertintos tikrąja verte ir apskaitomos diskontuota
verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

Atsargos
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės. Atsargų
savikaina laikoma jų įsigijimo vertė ir transporto išlaidos, atėmus realizacinės vertės
sumažėjimą pasenusioms ir lėtai judančioms atsargoms.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas yra parodytas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir
sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama, taikant tiesinį
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Naudingo tarnavimo laikas yra 3-10 metų.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra parodytas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Materialusis turtas yra nudėvimas per numatytą
naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Įmonė kapitalizuoja ilgalaikio turto pagerinimo sąnaudas ir įsigijimus, kurių įsigijimo
savikaina yra ne mažesnė kaip 2,000 LTL, ir naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis nei
1 metai. Įmonės ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai yra pateikti
žemiau:
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

7-70 metų
3-40 metų
3-20 metų
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Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas, siekiant užtikrinti, kad nusidėvėjimo
terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.
Remonto sąnaudos atspindimos pelno (nuostolių) ataskaitoje, jas patyrus.
Papildomos išlaidos, tenkančios jau apskaitytam ilgalaikiam materialiajam turtui, yra
pridedamos prie turto balansinės vertės, kai yra tikimybė, kad ateityje iš to turto naudojimo
įmonė gaus didesnę ekonominę naudą, nei buvo įvertinta jį įsigijus.
Nebaigta statyba atspindi statomą ilgalaikį materialųjį turtą ir apskaitoma įsigijimo verte.
Įsigijimo vertę sudaro statybos darbų vertė, mašinos ir įrenginiai ir kitos tiesioginės išlaidos.
Nebaigta statyba nėra nudėvima tol, kol atitinkamas turtas yra baigiamas ir pradedamas
naudoti.

Iki išpirkimo termino laikomos investicijos
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota verte, naudojant
galiojančios palūkanų normos metodą. Amortizuota vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į bet
kokias įsigijimo metu taikytas nuolaidas ar priemokas. Iš amortizuota verte apskaitytų
investicijų gautas pelnas ir nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje, kai
investicijos yra amortizuojamos ar kai nustatomas jų vertės sumažėjimas.

Turto vertės sumažėjimas
Turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto
vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės
sumažėjimas yra apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto
ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad turto vertės
sumažėjimas nebeegzistuoja arba sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolių)
ataskaitoje.

Išperkamoji nuoma
Įmonė apskaito išperkamąją nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertės yra
lygios nuomojamo turto tikrajai vertei išperkamosios nuomos pradžioje arba minimalių
išperkamosios nuomos mokėjimų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Tiesioginiai
sutarties sudarymo kaštai yra įtraukiami į turto vertę. Išperkamosios nuomos mokėjimai yra
padalinami tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos
nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto išperkamosios nuomos įsipareigojimų
likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą išperkamosios nuomos laikotarpį
Išperkamosios nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to, dėl
išperkamosios nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansinės sąnaudos.
Nusidėvėjimo skaičiavimo principas išperkamosios nuomos būdu įsigytam turtui yra
analogiškas kaip ir nuosavam turtui.
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Veiklos nuoma
Nuoma, kai rizika ir nuosavybė priklauso nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Veiklos
nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį pelno (nuostolių) ataskaitoje yra pripažįstamos
sąnaudomis lygiomis dalimis per nuomos laikotarpį.

Paskolos ir kitos skolos
Paskolos ir kitos skolos iš pradžių yra apskaitomos jų grynąja verte, kurią sudaro skolos
tikroji vertė, atėmus paskolos gavimo sąnaudas.
Po pradinio pripažinimo skolos yra įvertinamos amortizuota verte naudojant efektyvios
palūkanų normos metodą. Amortizuota vertė yra apskaičiuojama atėmus bet kokias
išleidimo sąnaudas ir bet kokias atsiskaitymo nuolaidas ar premijas.
Pelnas ar nuostoliai įtraukiami į grynąjį pelną ar nuostolius, kai įsipareigojimas išnyksta,
arba jo vertė sumažėja, taip pat amortizavimo proceso metu.

Skolinimosi sąnaudos
Skolinimosi sąnaudos pripažįstamos, kai patiriamos. Skolinimosi sąnaudos kapitalizuojamos,
kai yra tiesiogiai priskirtinos konkretaus turto įsigijimui, statybai ar gamybai. Skolinimosi
sąnaudų kapitalizavimas pradedamas, kai vykdoma veikla, reikalinga parengti turtą
eksploatacijai, patiriamos skolinimosi ir kitos atitinkamaos išlaidos. Skolinimosi sąnaudos
yra kapitalizuojamos tol, kol turtas perduodamas naudoti. Jei galutinė turto apskaitinė vertė
viršija jo atsiperkamąją vertę, apskaitomas vertės sumažėjimas.

Privalomasis rezervas
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalaujama suformuoti privalomąjį rezervą. Į jį
įmonės privalo kasmet pervesti 5 procentus grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos
Verslo apskaitos standartus, kol šis rezervas nepasieks 10 procentų įstatinio kapitalo sumos.
Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas akcininkams.

Sandoriai užsienio valiuta
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų
keitimo kursą - pajamos ir sąnaudos iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir
įsipareigojimų perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Tokie likučiai perkainojami pagal metų pabaigos valiutų kursą.
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Pelno mokestis
Pelno mokestis yra skaičiuojamas nuo metinio apmokestinamojo pelno, įvertinus atidėtą
pelno mokestį.
Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų
reikalavimus.
2005 ir 2004 m. standartinis pelno mokestis Lietuvoje buvo 15%. Dėl 1996 m. ir 1995 m.
gautų užsienio investicijų Įmonė turėjo teisę naudotis pelno mokesčio lengvata. 2001 m.
pelnas buvo apmokestinamas, taikant 12% tarifą (50% 2001 m. galiojusio standartinio 24%
tarifo). Iki 2002 m. rugsėjo 30 d. apmokestinamajam pelnui taikytas 7.5% tarifas (50% 2002
m. galiojusio standartinio 15% tarifo), o vėlesniais laikotarpiais - standartinis 15% tarifas.
Mokestiniai nuostoliai gali būti perkeliami 5 metus iš eilės
Atidėtas pelno mokestis apskaitomas, taikant įsipareigojimų metodą. Atidėtas pelno
mokestis atspindi visus laikinus skirtumus, kurie susidaro tarp turto ir įsipareigojimų
mokestinės bazės ir jų balansinės vertės, kuria remiamasi rengiant finansines ataskaitas.
Atidėtas pelno mokestis yra apskaičiuojamas pagal pelno mokesčio tarifus, kurie, tikėtina,
bus taikomi tais metais, kai laikini skirtumai bus realizuoti arba sudengti pagal mokesčio
tarifus, galiojusius balanso sudarymo dieną.
Atidėto pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai nediskontuojami. Atidėto pelno mokesčio
turtas yra pripažįstamas, kai yra tikimybė, kad bus gautas pakankamas apmokestinamasis
pelnas, kuris gali būti sumažintas atidėto pelno mokesčio turto verte. Kiekvieną balanso
sudarymo dieną Įmonė iš naujo įvertina nepripažintą atidėtojo pelno mokesčio turtą ir
atidėtojo pelno mokesčio apskaitinę vertę.

Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
kuriuos nustato Tarptautinių apskaitos standartų taryba, vadovybė padaro tam tikras
prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų
sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys,
kuriose naudojami įvertinimai, apima nusidėvėjimą, blogų gautinų sumų ir kito turto vertės
sumažėjimo įvertinimus. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas
atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse
ataskaitose, jį nustačius.

Susijusios šalys
Šalys laikomos susijusiomis, jeigu viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą šalį ar daryti
reikšmingą įtaką jos finansiniams ir veiklos sprendimams. Šiose finansinėse ataskaitose
susijusiomis šalimis yra laikomos Įmonės dukterinės ir asocijuotos bendrovės, vadovybė,
akcininkai ir jų šeimų nariai.
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Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra atskleidžiami
finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys
ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra apskaitomas, tačiau jis yra atskleidžiamas
finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė
nauda.

Įvykiai po balanso datos
Įvykiai po metų pabaigos, kurie suteikia papildomos informacijos apie įmonės padėtį balanso
sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Įvykiai po
metų pabaigos, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra
reikšminga.

Segmentai
Įmonė vykdo veiklą viename verslo ir geografiniame segmente.

Palyginamieji skaičiai
Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti, kad atitiktų einamųjų metų
pateikimo pokyčius.
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3.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas per 2005 metus yra pateikiamas žemiau (LTL’000):

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Nebaigta
statyba
(žr. 4 past.)

Iš viso

Savikaina 2005 m. sausio 1 d
Įsigijimai per laikotarpį
Nurašymai
Perkėlimai tarp straipsnių

381,773
0
-1,109
4,887

302,632
319
-455
1,543

5,623
24,300
0
-6,430

690,028
24,619
-1,564
0

Savikaina 2005 m. gruodžio 31 d.

385,551

304,039

23,493

713,083

90,963
17,151
-608

142,631
17,075
-322

0
0
0

233,594
34,226
-930

Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas
2005 m. gruodžio 31 d

107,506

159,384

0

266,890

Likutinė vertė 2005 m. gruodžio 31 d.

278,045

144,655

23,493

446,193

Likutinė vertė 2004 m. gruodžio 31 d.

290,810

160,001

5,623

456,434

4%

6%

Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas
2005 m. sausio 1 d.
Nusidėvėjimas per laikotarpį
Perleisto turto nusidėvėjimas

Vidutinė nusidėvėjimo norma

Įmonė už gautas paskolas yra įkeitusi ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė 2005
m. gruodžio 31 d. buvo 106,115 tLTL (2004 gruodžio 31 d. - 214,636 tLTL), iš jų už
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos suteiktas paskolas įkeista turto už 10,249 tLTL
(2004 gruodžio 31 d - 107,904 tLTL), už iš bankų gautas paskolas įkeista turto už 95,866
tLTL (2004 gruodžio 31 d. – 106,732 tLTL). Bankų paskolų grąžinimas taip pat yra
apdraustas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos išleistomis garantijomis
Įmonė išperkamosios nuomos būdu yra įsigijusi 6 rezervuarus, kurių likutinė vertė 2005 m.
gruodžio 31 d. buvo 31,411 tLTL (2004 gruodžio 31 d. – 34,170 tLTL). Šiuo turtu yra
apdraustas išperkamosios nuomos įsipareigojimas, kuris sudarė 8,834 tLTL 2005 m.
gruodžio 31 d. (2004 gruodžio 31 d. - 12,816 tLTL).
Nusidėvėjimo sąnaudos už 2005 metus sudaro 34,226 tLTL (2004 m. – 45,572 tLTL).
Daugiau nei 99% nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimų savikainos straipsnį, o
likusioji suma – į veiklos sąnaudų straipsnį pelno (nuostolių) ataskaitoje.
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Bendrovės vadovybė atliko ilgalaikio materialiojo turto vienetų naudingo tarnavimo
laikotarpių įvertinimą ir tuo remdamasi nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. pradėjo taikyti naujai
nustatytus prailgintus nusidėvėjimo laikotarpius. Dėl apskaitinio įvertinimo pasikeitimo
nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo apytikriai 60%. Šio apskaitinio įvertinimo įtaka
finansinėms ataskaitoms yra tokia:
LTL’000
Įtaka vieno mėnesio nusidėvėjimo sąnaudoms
Įtaka 2005 m. nusidėvėjimo sąnaudoms
Įtaka metinėms nusidėvėjimo sąnaudoms

-2,276
-9,105
-27,314

2005 metų veiklos pelnas prieš apmokestinimą buvo padidintas apytikriai 9,105 tLTL suma
dėl paminėto apskaitinio įvertinimo pakeitimo. Vadovybės nuomone, naujai nustatyti
nusidėvėjimo normatyvai tiksliau atspindi faktinį atskirų turto vienetų naudingo tarnavimo
laikotarpį.

4.

Nebaigta statyba
Nebaigtos statybos likutis 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė 23,493 tLTL (5,612 tLTL 2004 m.
gruodžio 31 d.). 2005 m. pabaigoje didžiąją nebaigtos statybos dalį (23,294 tLTL) sudarė
dviejų naftos rezervuarų, kurių kiekvieno talpa 30,000 m3, statyba. Projektas numatytas
baigti 2006 m. kovo-balandžio mėn. Planuojamos užbaigimo sąnaudos 2006 metais sudaro
apytikriai 7,764 tLTL ir yra finansuojamos iš įmonės vidinių resursų. Išankstinis 1,605 tLTL
apmokėjimas pagrindiniam rangovui yra apskaitytas ilgalaikiame turte. Rezervinė (sulaikyta)
suma, sudaranti 1,109 tLTL, yra įtraukta į rangovams ir tiekėjams mokėtinas sumas.
Nauji projektai
2003 m. įmonė parengė 2004-2010 m. investicijų programą. Ši programa leis įmonei
lanksčiau dirbti rinkoje ir padidinti naftos bei 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
166 mln. LTL, įskaitant 36 mln. LTL 2006 metais.
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5.

Suteiktos paskolos
Kaip dalį apmokėjimo už įsigytas akcijas, AB "Naftos terminalas" perdavė Įmonei paskolų,
išduotų UAB "Žavesys", AB "Girių bizonas" ir AB "Klaipėdos mediena", pareikalavimo
teises.
Palūkanų
norma
AB “Klaipėdos mediena”
AB “Girių bizonas”
UAB “Žavesys”

6 mėn. EUR
Libor+3%
6 mėn. EUR
Libor+3%
Beprocentinė

Terminas

2005 12 31

2004 12 31

2005 12 28

1,231

2,672

2005 06 30
2021 03 30

0
382

685
396

1,713
-382

3,753
-396

1,231

3,357

Atėmus: atidėjimą suteiktoms
paskoloms *

Iš viso suteikta paskolų

* Atidėjimą suteiktoms paskoloms sudaro atidėjimas paskolai suteiktai UAB “Žavesys”.
AB “Klaipėdos mediena” suteikta paskola yra garantuota įkeistu turtu, kurio vertė yra
5,384 tLTL. Paskolos grąžinimas pratęstas iki 2006 m. kovo 23 d.

6.

Investicijos į asocijuotąsias įmones
Investicijas sudarė (LTL’000):
Nuosavybės
dalis, proc.
UAB “Laivų bunkeris”
Atidėjimas vertės sumažėjimui
Iš viso

34

2005

2004
34
-34

34
-34

0

0

Įmonė apskaitė investiciją į UAB "Laivų bunkeris" įsigijimo savikaina, atėmus vertės
sumažėjimo nuostolius. 2003 -2005 m. minėta įmonė jokios veiklos nevykdė ir nepateikė
savo finansinių ataskaitų.

7.

Kitas finansinis turtas
2003 m. sausio 24 d. AB "Naftos terminalas" kaip dalį atsiskaitymo už įsigytas akcijas
perdavė įmonei nuosavybės teisę į obligacijas. Nominali obligacijų vertė yra 202 tUSD
(2005 m. gruodžio 31 d. suma buvo lygi 588 tLTL). Obligacijas išleido užsienio prekybos
bankas "Vneshtorgbank" (Rusija). Obligacijų išpirkimas turėtų įvykti 2007 m. gegužės
14 d. Įmonė ketina laikyti obligacijas iki termino pabaigos. Metinė obligacijų palūkanų
norma yra 3%.
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8.

Atsargos
LTL’000

2005

Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos
Naftos produktai
Atidėjimas vertės sumažėjimui ir iškeltos sumos
Atsargos grynąja verte

2004
4,078
30,877

4,229
24,014

34,955
-32,706

28,243
-26,266

2,249

1,977

2005 m. gruodžio 31 d. įmonė apskaitė 3,114 tLTL vertės sumažėjimo atidėjimą lėtos
apyvartos atsargoms (3,264 tLTL 2004 m. gruodžio 31 d.). Pertekliniai naftos produktai,
sudarantys 29,592 tLTL (23,002 tLTL 2004 m. gruodžio 31 d.) buvo iškelti į užbalansinius
straipsnius.

9.

Iš pirkėjų gautinos sumos
Iš pirkėjų gautinas sumas sudaro (LTL’000):
2005

2004

Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos

3,758
45

5,137
106

Iš viso gautinų prekybos sumų
Atėmus: atidėjimą abejotinoms iš pirkėjų gautinoms sumoms

3,803
0

5,243
0

Iš pirkėjų gautinos sumos, grynąja verte

3,803

5,243

20

AB “Klaipėdos nafta”
2005 m. finansinės ataskaitos

10. Kitas trumpalaikis turtas
Kitą trumpalaikį turtą sudaro (LTL’000):
2005

2004

Mokesčių permoka
Kitos gautinos sumos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstiniai apmokėjimai

6,426
112
224
36

4,434
106
224
17

Iš viso kito trumpalaikio turto
Atėmus: atidėjimą abejotinam kitam trumpalaikiam turtui

6,798
-100

4,781
-100

6,698

4,681

Mokesčių permoką sudaro 4,615 tLTL nekilnojamojo turto mokestis (2004 m. gruodžio 31 d.
- 3,873 tLTL tLTL), kuris atspindi gautiną sumą, susidariusią po mokesčio perskaičiavimo
už 1999-2004 m. Mokestis buvo perskaičiuotas, aptikus klaidą deklaruotose nekilnojamojo
turto vertėse.
Į kitas gautinas sumas įtraukta įsigyta reikalavimo teisė į 95,266 tUSD (arba 277,243 tLTL)
indėlį, esantį likviduotame Vnesekonom banke. Teisės pirkimo savikaina sudaro 100 tLTL.
Ši suma yra laikoma abejotina, todėl ji yra apskaityta savikaina atėmus 100% vertės
sumažėjimą.

11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro (LTL’000):
2005
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Terminuoti indėliai
Iš viso

2004
3,527
414
7,726

1,488
91
21,852

11,667

23,431

2005 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo terminuotų indėlių AB "Šiaulių bankas" 7,726 tLTL
sumai (4 atskiros indėlių sutartys). Metinė palūkanų norma yra 2.3-3.2 %, indėlių terminai
svyruoja nuo 31 iki 111 dienų.
Pagal sindikuotos paskolos sutartį (12-oji pastaba) Įmonė yra įkeitusi lėšas ir būsimas
pinigines įplaukas AB "Vilniaus bankas" sąskaitose, kurių vertė 2005 m. gruodžio 31 d. buvo
3,481 tLTL (1,365 tLTL 2004 m. gruodžio 31 d.).
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12.

Ilgalaikių paskolų ir lizingo įsipareigojimai
Kreditorius

Sindikuota paskola AB "SEB
Vilniaus bankas", AB
"Hansabankas" ir AB bankas
"Nord/LB Lietuva"
Jungtinė paskola iš AB "SEB
Vilniaus bankas", AB
"Hansabankas" ir AB bankas
"Nord/LB Lietuva"
Lietuvos Finansų ministerija
UAB “Hanza Lizingas”
Sukauptos jungtinės paskolos
palūkanos
Iš viso ilgalaikių paskolų ir
išperkamosios nuomos
įsipareigojimų
Minus: einamųjų metų dalis
Iš viso ilgalaikių paskolų
einamųjų metų dalis grynąja
verte

Nuoro-da

Paskolos
suma
(litais)

Palūkanų
norma

Likutis
2005 12 31

Likutis
2004 12 31

a)

90,012

6 months EUR
LIBOR+1.95%

13,332

20,000

b)

37,570

LIBOR+1.1%

34,390

35,980

c)

20,419

2,762

20,419

d)
e)

44,424

6 months EUR
LIBOR+2.5%
LIBOR+3.5%

8,835

12,816

96

0

59,415

89,215

-15,379

-12,239

44,036

76,976

a) Sindikuotą paskolą sudaro paskolos, gautos iš AB "SEB Vilniaus bankas" (36,012 tLTL),
AB "Hansabankas" (36,000 tLTL), AB bankas "Nord/LB Lietuva" (18,000 tLTL). AB "SEB
Vilniaus bankas" yra paskolos administratorius (2003 m. rugpjūčio mėn. paskola buvo
konvertuota iš JAV dolerių į eurus ir sudarė 3,861 tEUR 2005 m. gruodžio 31 d.). Pagal
paskutinį paskolos pakeitimą sindikuota paskola turi būti grąžinta iki 2009 m. rugsėjo 25 d.
b) Įmonė grąžino "ABN Amro" banko paskolą, paėmusi 10,881 tEUR paskolą iš trijų bankų:
AB "SEB Vilniaus bankas", AB "Hansabankas" ir AB bankas "Nord/LB Lietuva", kurios
neapmokėta dalis 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė 9,960 tEUR. Paskola garantuota Lietuvos
Finansų ministerijos garantiniu raštu. Paskolos grąžinimo terminas - 2009 m. liepos 31 d
c) 2005 m. įmonė anksčiau termino grąžino 5,114 tEUR (17,658 tLTL) dalį paskolos, kurią
suteikė Finansų ministerija. Paskola buvo pilnai grąžinta 2006 m. vasario mėn.
d) 2000 m. gruodžio 20 d. įmonė už 20,000 tLTL pardavė savo šviesiųjų naftos produktų
saugojimo rezervuarus UAB "Hanza lizingas" ir naudoja minėtą ilgalaikį turtą pagal
atgalinės nuomos sutartį. Šis turtas finansinėse ataskaitose parodomas kaip ilgalaikė
išperkamoji nuoma. Išperkamosios nuomos įsipareigojimai bus padengti iki 2007 m.
gruodžio 30 d.
e) Sukauptas palūkanas sudaro jungtinės paskolos palūkanos už gruodžio mėn.
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12. Ilgalaikių paskolų ir lizingo įsipareigojimai (tęsinys)
Visos ilgalaikės paskolos yra išreikštos eurais, išskyrus išperkamosios nuomos
įsipareigojimus, kurie yra išreikšti litais.
Už paskolą, išduotą AB "SEB Vilniaus bankas", AB "Hansabankas" ir AB "Nord/LB
Lietuva", garantavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Už išduotą garantiją Finansų
ministerijos vardu yra įkeistas ilgalaikis materialusis turtas.
Sindikuota paskola ir Finansų ministerijos paskola yra apdraustos, įkeičiant ilgalaikį
materialųjį turtą. Sindikuotai paskolai apdrausti Įmonė taip pat įkeitė AB "SEB Vilniaus
bankas" sąskaitose esančias lėšas, įskaitant būsimas pinigines įplaukas į šias sąskaitas. Lėšų
likutis AB“SEB Vilniaus Bankas” sąskaitose sudarė 3,481 tLTL.
Ilgalaikių finansinių skolų grąžinimo terminai:
Metai

Grąžinama
paskolos
suma

2006
2007
2008
2009

11,115
8,256
15,605
15,605

Iš viso ilgalaikių paskolų

50,581

Ilgalaikės išperkamosios nuomos įsipareigojimų (minimalių išperkamosios nuomos
mokėjimų) terminai yra tokie:
Metai

Grąžinama
suma

2006
2007

4,685
4,727

Iš viso minimalių išperkamosios nuomos mokėjimų
Minus: palūkanos

9,412
-577

Minimalių išperkamosios nuomos mokėjimų dabartinė vertė

8,835

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai:
Trumpalaikiai
Ilgalaikiai

4,265
4,569

Iš viso

8,834

Per 2006 m. įmonės grąžintina paskolų suma sudaro 11,114 tLTL bei mokėtini
išperkamosios nuomos įsipareigojimai sudaro 4,265 tLTL (iš viso 15,379 tLTL). Šie
einamieji mokėjimai išdėstyti per visus metus.
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13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro (LTL’000):
2005

2004

Mokėtinas pelno mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokėtina žemės nuoma
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kiti

3,327
727
586
89
323

2,071
0
1,024
36
83

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų

5,052

3,214

14. Pardavimų savikaina
Pardavimų savikainą sudaro (LTL’000):
2005

2004

Nusidėvėjimas ir amortizacija
Atlyginimai ir socialinis draudimas
Šiluma ir garas
Geležinkelio paslaugos
Elektra
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra
Kita

34,017
10,921
3,359
1,240
1,905
933
1,271

45,442
10,966
4,310
2,807
2,008
1,567
1,611

Iš viso pardavimų savikainos

53,646

68,711

15. Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudas sudaro (LTL’000):
2005
Atlyginimai, premijos ir socialinis draudimas
Žemės ir krantinių nuoma
Nekilnojamojo turto mokestis
Turto draudimas
Kelių mokestis
Atidėjimo gautinoms sumoms pokytis
Atidėjimo atsargų vertės sumažėjimui pokytis
Kita
Iš viso veiklos sąnaudų

2004
4,036
2,945
2,908
947
242
-14
-150
3,428

2,597
2,340
2,908
974
512
-3,583
1,090
2,467

14,342

9,305
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16. Finansinės pajamos ir sąnaudos
Finansines pajamas ir sąnaudas sudaro (LTL’000):
2005

2004

Finansinės pajamos
Palūkanų pajamos
Valiutų kursų pasikeitimo teigiama įtaka
Kita

615
106
19

563
76
7

740

646

-3,327
-25
-11

-4,493
-124
-70

-3,363

-4,687

-2,623

-4,041

Finansinės sąnaudos
Palūkanų ir paskolų administravimo sąnaudos
Valiutų kursų pasikeitimo neigiama įtaka
Kita

Finansinės veiklos rezultatas

17.

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Įmonės susijusiomis šalimis yra laikoma asocijuota įmonė, įmonės vadovai, akcininkai ir
Valdybos nariai.
Vadovams per metus priskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos sudarė 795 tLTL
(662 tLTL 2004 m.)
2005 m. ir 2004 m. nebuvo jokių reikšmingų sandorių ir sandorių likučių 2005 m. gruodžio
31 d. su kitomis susijusiomis šalimis.
Sandoriai su Valdybos nariais
Įmonė neturėjo sandorių su Valdybos nariais 2005 ir 2004 m.
Mokėtini dividendai
2005 m. bei 2004 m. gruodžio 31 d. mokėtinus dividendus sudaro atitinkamai 73 tLTL ir 79
tLTL.
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18.

Pelno mokestis
Įmonės pelno mokesčio sąskaitų judėjimas per 2005 m. gali būti detalizuojamas taip:
2005
Pelno mokesčio sąnaudos
Pelnas prieš apmokestinimą
Laikinų skirtumų pasikeitimai
Nuolatiniai skirtumai
Realizuoti mokestiniai nuostoliai

2004

14,563
5,205
7,078
0

24,738
3,480
12,949
-26,887

26,846

14,280

Einamųjų metų pelno mokestis
Sudengimas su dividendų pelno mokesčių
Praėjusių metų pelno mokesčio atstatymas
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis

4,027
-11
612
-136

2,142
-71
0
4,365

Pelno mokesčio sąnaudos

4,492

6,436

1,380
110
467
72

2,135
89
490
74

2,029
-72

2,788
-74

1,957

2,714

-14,907

-15,800

-14,907

-15,800

-12,950

-13,086

a)

Laikotarpio apmokestinamasis rezultatas

Laikinieji skirtumai, sudarantys atidėtojo pelno
mokesčio turtą

b)

Ilgalaikis materialusis turtas
Sukauptas atostogų rezervas
Atidėjimas atsargoms
Atidėjimas gautinoms sumoms
Atidėtojo mokesčio turtas prieš vertės koregavimą
Minus: realizacinės vertės koregavimas

c)

Atidėtojo pelno mokesčio turtas grynąja verte
Laikini skirtumai, sudarantys atidėtojo pelno
mokesčio įsipareigojimą
Ilgalaikis materialusis turtas

b)

Iš viso atidėtojo mokesčio įsipareigojimų
Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte

d)

a) Keliamasis mokestinis nuostolis buvo pilnai realizuotas 2004 metais;
b) Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti, taikant 15% tarifą 2004
metais ir 15-19% tarifą 2005 metais; skirtingas pelno mokesčio tarifas buvo pritaikytas
atsižvelgiant į laukiamą laikinųjų skirtumų realizavimo laikotarpį. Pelno mokesčio tarifo
pasikeitimo įtaka atidėtojo pelno mokesčio dydžiui sudarė 450 tLTL (šia suma padidino
atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą).
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c) Kai kuriam atidėtojo mokesčio turtui buvo įvertintas vertės sumažėjimas dėl abejonės dėl
jo realizavimo ateityje;
d) Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengti Įmonės 2005 m. ir 2004 m.
balansuose, nes atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai bus realizuojami tuo pačiu metu
kaip ir atidėtojo mokesčio turtas, ir abu susiję su ta pačia mokesčių inspekcija.

27

AB “Klaipėdos nafta”
2005 m. finansinės ataskaitos

Paaiškinimai be nuorodų
19.

Įsipareigojimai ir neapibrėžtumai
Trečiųjų šalių atsargos
2005 m. gruodžio 31 d. įmonė saugojo 144,370 tonų naftos produktų, kurie priklausė
klientams (2004 m. gruodžio 31 d. – 101,390 tonų), kurių vertė apytikriai sudarė 137
milijonus litų (2004 m. gruodžio 31 d. - 79 mln. LTL). Įmonė yra apdraudusi šiuos naftos
produktus, taip pat ir civilinę atsakomybę 10,000 tLTL sumai kiekvienam draudiminiam
įvykiui.
Ieškiniai ir pretenzijos
2005 metais buvo baigtas nagrinėti VĮ "Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija" teisminis
ieškinys dėl 585 tLTL žemės nuomos mokesčio už 2003 metus. Ieškinys buvo išspręstas
bendrovės nenaudai, minėta suma buvo apskaityta ir sumokėta 2005 m. Šiuo metu tęsiasi
teisminis procesas dėl 68 tLTL palūkanų priteisimo bendrovei.
Mokestiniai ginčai
Kitose gautinose sumose apskaityta biudžeto skola Bendrovei pagal nekilnojamojo turto
mokestį – 4,615 tLTL. Bendrovė 2004 metais atliko nekilnojamojo turto mokesčio
skaičiavimo klaidų patikslinimą ir 2004-12-01 pateikė patikslintas nekilnojamojo turto
mokesčio (toliau NTM) deklaracijas atsižvelgusi į tai, kad tam tikri turto objektai ar jų dalys
turėjo būti pripažinti kilnojamuoju turtu. Kita priežastis nulėmusi NTM sumos pasikeitimą,
tai pirminio įvertinimo metu klaidingai į vidutinę rinkos vertę įtrauktos kapitalizuotų
palūkanų sumos. Tuo remiantis VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas patikslino
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis bei išdavė Įmonei tai
patvirtinančius išrašus.
Mokesčių administratorius per 2005 metus atliko du patikrinimus dėl bendrovės
nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2004-12-31.
2006-02-28 bendrovė gavo “2006-02-24 Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.(6.5)54“, kuriame nepripažįstamas mokesčio perskaičiavimas ir nurodoma sumokėti 5,383 tLTL
mokesčio už 2000-2004 metus bei 538 tLTL baudą.
Bendrovė su tokiais nurodymais nesutinka ir rengiasi apskųsti centriniam mokesčių
administratoriui.
Įvykiai po balanso sudarymo dienos
2006 m. kovo 1 d Bendrovė gavo ieškinio nuorašą iš Klaipėdos apygardos teismo, kuriame
ieškovas Riverlake Energy (S) PTE LTD kelia reikalavimus dėl 5,195 tLTL nuostolių
atlyginimo ir sutartinės prievolės vykdymo. Šiuo metu ginčo detalės yra tikslinamos
neteismine tvarka, vertinant jų pagrįstumą. AB “Klaipėdos nafta” nuomone, pagal
galiojančias sutartis ginčas turėtų būti sprendžiamas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, nes Bendrovė
yra krovos paslaugos teikėja, nuosavybės teise nedisponuojanti kroviniu.
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Paaiškinimai be nuorodų
20.

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai
Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, atspindi Įmonės grynąjį pelną (nuostolius),
padalintą iš akcijų svertinio vidurkio skaičiaus. Pelno (nuostolių), tenkančio vienai akcijai,
skaičiavimas yra pateikiamas žemiau:
2005
2004
Grynasis pelnas, tenkantis akcininkams (tūkst. litų)
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst. vnt.)

10,071
342,000

18,302
342,000

0.03

0.05

Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (litais)

21.

Darbo užmokesčio sąnaudos ir darbuotojų skaičius
2005
Darbo užmokestis
Premijos

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje

2004
9,230
2,647

9,785
1,003

11,877

10,788

308

311

Darbo užmokesčio sąnaudos, sudarančios 415 tLTL, yra įtrauktos į nebaigtos statybos
straipsnį.
Socialinio draudimo įmokos nuo priskaičiuotų atlyginimų sudarė 3,586 tLTL.

22.

Finansiniai instrumentai
Įmonė veikia tarptautinėse rinkose, todėl patiria kredito, valiutų keitimo bei likvidumo
rizikas.
Kredito rizika
Kredito rizika, arba rizika, jog partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra valdoma taikant
mokėjimo terminų atidėjimo nustatymo bei priežiūros procedūras. Įmonėje taikomos
procedūros, užtikrinančios, jog paslaugos teikiamos tik žinomiems patikimiems klientams,
neviršijant nustatytų kreditavimo ribų.
Užsienio valiutų keitimo rizika
Įmonė laikosi politikos derinti pinigų srautus iš tikėtinų pajamų ateityje su įsigijimais bei
kitomis išlaidomis atitinkamomis užsienio valiutomis.

29

AB “Klaipėdos nafta”
2005 m. finansinės ataskaitos

Paaiškinimai be nuorodų
Likvidumo rizika
Įmonė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą kiekį pinigų ir jų ekvivalentų.
Finansinių instrumentų tikroji vertė
Iki išpirkimo termino laikomi finansiniai instrumentai įprastinėmis verslo sąlygomis yra
apskaitomi savikaina arba atstatomąja verte. Apskaityta suma žemiau yra apibūdinta kaip
apskaitinė vertė.
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, kuria instrumentas yra naudojamas dabartinio
sandorio metu tarp realių sandorio šalių realiomis rinkos sąlygomis (ne priverstinis ar
likvidacinis sandoris). Tikroji vertė yra paremta atitinkamai kotiruojamomis rinkos
kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių.
Kiekvienos rūšies finansiniams instrumentams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir
prielaidos:
a) Gautinų sumų iš pirkėjų, suteiktų paskolų ir kito finansinio turto bei mokėtinų sumų
apskaitinės vertės yra apytikriai lygios jų tikrajai vertei.
b) Ilgalaikių skolų tikroji vertė yra nustatoma tos pačios ar panašios paskolos išdavimo
kotiruojama rinkos kaina arba tam pačiam laikotarpiui išduotos paskolos dabartinėmis
normomis. Ilgalaikių paskolų, skolų ir kitų įsipareigojimų su kintamomis palūkanų
normomis tikroji vertė yra artima jų apskaitinėms vertėms.
Vadovybės nuomone, 2005 m. gruodžio 31 d. finansinio turto ir įsipareigojimų palūkanų
normos rizika buvo minimali, kadangi apskaitinių verčių nukrypimas nuo atitinkamų tikrųjų
verčių buvo nereikšmingas.
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AKCINESBENDROvtS "KLAIPEOOS NAn' A"
2005METV VEIKLOS AT ASKAIT A
I. TRUMPA BENDROvESAPtv ALGA
Akcin~ bendrov~ "Klaipedos nafta" (toliau - Bendrov~) isteigta 1994 m. rugstjo 27 d.,
iregistruotavalstyb6s imon~je "Registrq centras"(identifikavimo kodas 110648893).Bendroves
buveineregistruotaadresuBurlq g. 19,Klaipeda.Bendrovespagrindineveikla yra naftosproduk(4
perpylimobei kitos paslaugos.
Bendrovesistatinis kapitalasyra trys §imtai keturiasdeSimtdu milijonai (342 000 0000)
lit'!. Jis padalintasi tris §imtusketuriasde§imtdu milijonus (342 000 0000) paprasttUqvardiniq
akcijq, kuriq kiekvienos nominali verte vienas(I) litas. 70,6% akcijq priklauso valstybei,29,4%kitiemsakcininkams.{statiniskapitalasvisi§kaiapmoketas.
Bendrovtskolegialuspriet.iQrosorganas- stebetojqtaryba.
Steb~tojqtaryb~ sudaro trys nariai: Dominikas P~iulis (steb~tojqtarybos pinnininkas),
VandaKreniene,VytautasArlauskas.
Bendrovesvaldymo organaiyra valdybair Bendrov~svadovas- generalinisdirektorius.
Bendrovts valdyb~ sudaropenki nariai: Vladas Gagilas (valdybos pinnininkas), Saulius
Specius,RobertasTamosinnas,AlgimantasSlapsinskas,
ArnnasKeraminas.
Per 2005 metus valdyba susauke12 posedZiq,valdybosnariai svarsteir pritrnt nutarimus
naftosprodllktq krovos, krovos tarifi! politikos, finansinesveiklos bei kitus aktualiusbendrovts
klausimus.
Bendrovei vadovauja generalinis direktorius Jurgis AuSra, bendroves vyriausioji
finansininke- JohanaBu~iene.
Bendrove savo veikloje vadovaujasivaldymo struktllra, patvirtinta bendrovesvaldybos
2004-09-22postdyje (protokolu Nr. J3 - 8). Uf konkreCiasbendrovesveiklos sritis atsakingi
komercijosdirektorius, vyriausiasis finansininkas,gamybosdirektorius, technikos direktorius tiesiogiaipavaldusgeneraliniamdirektoriui.
ll. BENDROvtS VEIKLOS PER AT ASKAITINIUS FINANSINIU 'S METUS APtV ALGA
1. Pagrindine veikla
Pagrindin~ Bendrov~s veikla - naftos produk~ perkrovimo paslaugos bei kitos su ~ia veikla
susijusios paslaugos. Bendras projektinis temlinalo perkrovimo paj~gumas yra 7,1 mIn. naftos
produktq per metus. Bendrov~s turimas ilgalaikis turtas, technologiniai irengimai yra nauji ir tai
yra vienas moderniausiq terrninalq Baltijos jOros pakrant~je.
2005 metais bendrov~ perkrov~ 5 843,7 ttlkst. tonq naftos produktq, tai 10 % arba 683,9
t11kst.t mafiau Dei buvo perkrauta 2004 metais (6 527,6 tQkst. t).
Naftos produktq krova 2005 metais sumafejo d~1 49 % sumaf~jusio kroviniq srauto is
Rusijos ir Baltarosijos naftos perdirbimo gamyklq. Tam tiesiogiai itakos turtjo ~lyginai auk~tos
naftos produktq transportavimo kainos Lietuvoje bei ki~ naftos terminalq Baltijos jOros pakranteje
konkurencij a.
Bendrov~, siekdama i~likti konkurencinga naftos produktq krovos rinkoje, 2005 metais
i§pl~t~ kraunamq Dartos produktq rQ§iq nomenkla~ - perpyle vakuumini gazoli bei bandomajC\.
partijC\.dujq kondensato (lengvos faliavines naftos), kuri sekrningai perpyle i tanklaivius 2006 m.
vasario men.
2005 metais 82,65 % bendro perkrauto naftos produktq kiekio sudare AB "MazeikitJ.
nafta" atveZti ir perkrauti naftos produktai (4829,6 tnkst. t.).
Pagal produktus Bendrov~je perkrauta:
1. Mazuto 2317871 tonos. t. st. iA AB "Mafeikiqnafta"

1 431 756 t. (61,8 %);

t
2
2. DYLclino1 544 195tonq. t. sk. iAAB "MaZeikiqnafta" 1 539 492 t. (99,7 %);
3. Bcnzino 1 469 681 tonq. 100% i§ AB "Mafeikiq nafta";
4. Rcaktyviniokuro 388 703 tonos, 1000/0i§ AB "Mafcikiq nafta;
5. Orimulsijos60 833 tonas;
6. Vakuuminiogazolio 62 453 t.
2005 metaisbe AB "MUeikiq nafta" naftosproduktusper tenninal~ dar krovt: kompanija
SP UAB "Slavneft - Start" (4 %), kOmpanijaSP "Slavneft-Mozirskij NPZ-Ir' (2%), UAB
"Topselis"ir UAB "Poliarija" (4 %),UAB "Naftos grupt" (5 %)bei kitos kompanijos(2 %).

ZOOS-ZOOt m. oarlos produkl'l krovos nomeoklalOra (IOksl. looos)

I
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2. Kita veikla

Be pagrindin~ naftos produktq perkrovimopaslaugos,Bendrov~atlieka iT kitas su naftos
produktq krova susijusiaspaslaugas:
1. Tanklaiviq §Vartavirnopaslaugas.2005 metaisnaftosproduktai perpilti i 379tanklaivius,lO-tia
tanklaiviq daugiau nei buvo priimta 2004 m. (369 tanklaiviai). Didtiausias pTodukt4kiekis
pakrautas
i vien~tanklaivi buvo 82,6 ttlkst. t naftosproduktq.
2. Naftos produktais ufterStq vandenqpritmimo ir valymo paslaugas.2005 metais Bendrov~
valymoirenginiuoseisval~- 354 939 m3u1.terSto
vandens.
3. Investicijos
2005m. Bendrovt i gamybosmodemizavim~investavo24,3 mIn. Lt savoapyvartiniqI~~q.
D jq "AB "Klaipedos nafta" rezervuarqparka i§pl~timui - dviejq rezervuarqpo 32 250m) talpos
statybaiinvestuota22,7 mIn. Lt, t.y. 93 % bendros2005m. investicijq sumos.Objektopridavimas
numatomas
2006m. Bendraobjekto statybosvert~- 33,8mIn. Lt.
Baigta nuotekq biologinio valymo irenginiq statyba- 1,3 mIn. Lt. Bcndraobjekto vet1~
5,9mIn. Lt. Baigta valymo irenginiq laboratorijospIttra.
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Pradeti 6 talpq po 20 000 m3 modemizavimobei kitq irenginiq ir pastatqprojektavimo
darbai(0,3 mIn. Lt).
AB "Klaipedosnafta" modernizavoimonesprie§gaisrin~signalizacij(\,vienoje i§ siurbliniq
pakeitegaisr\!gesinimoputomis sistemosvarnzdyn~.
1monesustiprino ir teritorijos apsaug~- buvo irengtosnaujos vaizdo stebejimokameros,
idiegtaperimetrineapsauga,modemizuotikontrolespunktai ir apsauginessistemas.

4.Pask%s
2005 metq pradfiai Bendrove turejo 89,2 mIn. Lt paskol\!. Per 2005 metus Bendrove
gr~ino 29,9 mIn. Lt paskol\! alba 34% bendros gr~intin\! paskoI\! sumos. Anksciau nustatyto
tennino 2005 metais gi1lZinta 17,6 mIn. Lt paskol\!. 2005 m. gruodZio 31 dienai Bendroves paskoI\!
likutis - 59,3 mIn. Lt. Paskolas pagal sutartis reikes gr~inti iki 2009 metq.

5. Darbuotojai
2005 m. vidutinis S'4faSinis
darbuotojq skaicius - 306 darbuotojai, lyginant su 2004 m.
vidutiniu S'4faSiniu
darbuotojqskaiciumi(308),sumat.ejo1 %.
2005 m. gruodZio 31 dien~ Bendroveje dirbo - 309 darbuotojai (29 administracijos
darbuotojaiir 280 gamybosdarbuotojq).
2005 m. vidutinis Bendrovesdarbuotojomenesiodarbo uZmokestis- 2 795 Lt. (2004m. 2687LtJmen.).
Bendroveje 2005 metais galiojo 2004-06-22 pasira§yta kolektyvine sutartis, kurioje
darbdavysir darbuotojqkolektyvassusitaredel darbo,darbo apmokejimo,darboir poilsio laiko,
darbuotojq kvalifikacijos kelimo, saugosir sveikatos,kitq socialiniq bei ekonominiqs~lygq.
2005metaisbendrovejeuz.fiksuotasIlengvas nelaimingasatsitikimasdarbe.
Bendroveje saugai skiriamas ypatingas demesys, darbuotojai periodi§kai mokomi ir
keliama jq kvalifikacija. Pemai taip pat buvo atliekami mokymai, kaip imones specialistai
reaguotq ivykdZius teroristini aktCbkilus gaisrui sviesilUq naftos produktq saugyklq parke,
issiliejusnaftosproduktamsties bendroveskrantintmis ir uostoakvatorijoje.
6. Aplinkosauga
Vykdydama Aplinkos ministerijos reikalavim~ padidinti i KurSiq mafias isleidZiamq
nutekamtijq vandenq isvalymo laipsni, Bendrove 2005 metais baige statyti biologinio nuotekq
valymo irenginius ir laboratorij~.
Bendroveje vykdomas poveikio aplinkai monitoringas pozeminiam vandeniui, nuotekoms,
poveikio aplinkos orui. Gelezinkelio estakadose pagaminti ir pradeti eksploatuoti apsauginiai
vagonq cisternq dang~iai, maZinantys angliavandeniliq garavim~ i aplink~.
Vykdant Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003-09-23 isakyrno Nr.469 "Del
atliekq tvarkyrnO veiklos nutraukimo pIano rengimo, derinimo ir igyvendinimo tvarkos
patvirtinimo" nuostatas,Bendroveje paruostasatliekq tvarkymo veiklos nutraukimo planas.
Pasirengta galimam naftos produktq issiliejimui i uosto akvatorij~ likvidavimui. Tokiam
ivykiui likviduoti bendrove turi 250 metrq ilgio boniniq uZtvarq. Taip pat yra sudaryta sutartis su
Uosto prieziOros ir gelbejimo tarnyba, kuri sill specialiq uftvarq turi tl1kstan~iusmetI"q,0 jos laivai
budi istis~ p~ bei gali per kelias minutes atvykti prie AB "Klaipedos naftos" krantiniq.
Administraciniq teises pafeidimq del aplinkos apsaugos norminiq aktq nevykdymo
bendroveje nebuvo nustatyta ir baudq bei sankcijq bendrove nemokejo.
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7. Finansiniai

rodik/iai

2005m. AB "Klaip~dos nafta" dirbo pelningai- ufdirbo 10 070,8 tllkst. Lt grynojopelno.
Bendrov~2005 metaispasiek~planuot, gauti pe~ pries apmokestinim,(be valiutoskursokitimo
itakos)- 13,0 mIn. Lt, ufdirbdama pe~ prie! apmokestinim, (be valiutos kurso kitimo itakos)
14481,3tokst. Lt ir planini pelno rodikli viriydama 1 481,3tOkst.Lt arba 11 %.
2005 m. ufdirbt, grynaji peln~(10070,8 tnkst. Lt), lyginant su 2004 me~ grynuojupelnu
(18 302,2 tokst. Lt), jo ufdirbta 8 231,4 tnkst. Lt mafiau, Desd~1sumafejusiosnaftosproduktq
krovos iA Rusijos ir Baltarusijos garnyklqbei DUO2005 m. rugs~jom~n. sumatintq krovos tarif4
ataskaitiniaismetaisBendrov~gavo21 405,3tOkst.Lt mafiau pajamq.
Del a~iau min~~ priefas~iq 2005 metaispagrindinesveiklos (pardavimqir paslaugq)
pajamqgauta85 454,2 ttlkst. U, arba26 % mafiau nei buvo planuota(116 200 tokst. Lt).
IApagrindinesveiklos Bendrov~gavo99 procentusbendrqpajamq.
2005 me~ bendrov~snkin~s-fmansin~s
veiklos s~audos 71 648,8 tOkst.Lt, lyginant su
2004me~ s~audomis (82 878,4 tOkst.Lt), sumaf~jo11 229,6 t1lkst.Lt arba 14 % ir buvo 31 %
maZesntsnei planuota(103200 t11kst.Lt).
2005 m. vienos naftos produktq tonos perkrovimo savikaina (be akcininkq skirto pelno
panaudojimolest!) buvo 11,85Ltlt ir lyginantsu 2004m. krovos savikaina (12,60Ltlt) surnafejo
6%.
m. INFORMACIJA APIE DUKTERINES{MONES
Bendrovt ntra isteigusi dukteriniqimoniq.

IV. INFORMACIJA

APIE NUOSA VAS AKCIJAS

2005m. Bendrovesavoakcijq neisigijo ir neperleido.

V. INFORMACIJA

APIE KITQ BENDROVl1J AKCIJAS

2005 m. Bendrov~ kit'! bendroviq akcijq neisigijo.

VI. INFORMACIJA APIE BENDROvtS FILIALUS IR A TSTOVYBES
2005 m. Bendrovt savo filialq ir atstovybiqneisteigt.

VII. SVARBIAUSI IVYKIAI BENDROvEJE FINANSINIAMS MET AMS PASIBAIGUS

Esminiqivykiq pasibaigusfinansiniamsmetamsneivyko.

vIn. BENDROvES {JKINES FINANSINtS VEIKLOS PLANAI 2006 MET AMS

2006 metamsValdyba patvirtino §iuospagrindiniusBendrovesnkines-finansinesveiklos
rodiklius:
. Pardavimqir paslaugqapimtys- 82,0mIn. Lt.
. PclnaspricAapmokcstinim~- 14,5mIn. Lt.
. Bendrankiniq-finansiniq s~audq suma- 65,8 mIn. Lt,
t. sk. darbou1.n1okesfio
rondo-14,7 min. u.

s

-

. Naftos produkttt krovos apimtis 7,0 min. ton\l.
t Bendrovestechno)oginio procesomodernizavim\planuojamainvestuoti ) 8,0 min. Lt.
Numatoma:
. Baigti AB "Klaipedos nafta" rczervu8nipalko i!plcrim\ - pirm~ statyboseil~ - dvejq
rezervU8r\!
po 32 250 m3 talpos statybosdarbusir isisavinti - 10,5mIn. Lt (bendraobjektostatybos
velte - 33,8min. U).
. Pradeti 6 talp'l po 20 000 mJ tamsiemsnaftosproduktamsmodcmizavimo darbus,2006
m. investuojant5,6 mIn. Lt.
. PakeistijOrines pakro\imo rankoves-atcnderius
- 1,9 mm. Lt.

AB "Klaipedos nafta"
va.ldyboSpinnininkas
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