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AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS NAFTA"
Burių g. 19, 91003 Klaipėda
Įmonės kodas 1106 48893, PVM mokėtojo kodas LT106488917

2008 01 01 - 2008 06 30

BALANSAS
Nr.2008/2

2008-06-30
(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

už 2008 metų pirmą pusmetį

litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų)

Pastabos Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS

I.
I.1.

(sąsk.Nr.)

3.1. pastaba

Programinė įranga

11400,11490

MATERIALUSIS TURTAS

II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas

III.

FINANSINIS TURTAS

3.2. pastaba
12010,12018,12100,12108,1212
0,12128

12110,12118
12200,12208

123*, 125*,126;129
15*
14*

3.3. pastaba

III.1. Kitų įmonių akcijos
III.2. Investicijos į vertybinius popierius

16000

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

II.
II.1.
II.2.

III.

Atsargos

3.4. pastaba

Vertybės sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis

20002,201*,202*

Kuras įsigijimo savikaina
Nebaigtos vykdyti sutartys

20400,20502,20503
24800, 20900

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos

3.5. pastaba
24*
25*

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

3.6. pastaba

III.1. Terminuoti indėliai
III.2.

IV.

Praėję finansiniai
metai 2007 12 31

419 065 129

427 707 713

92 153

131 568

92 153

131 568

418 886 834

427 490 003

277 229 254
30 880 142
749 903
107 227 859
1 782 780
1 016 896

282 381 697
32 525 055
778 182
110 389 785
1 012 643
402 641

86 142

86 142

86 142

86 142

36 082 524

18 663 832

2 788 269

2 313 710

2 529 684
638 061
1 891 623
258 585

1 974 079
420 538
1 553 541
339 631

12 245 677

9 876 425

5 982 902
6 262 775

2 715 308
7 161 117

15 685 760

4 022 781

15 685 760

3 729 024

16200, 3.3 pastaba

B.

I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.2.

Finansiniai
metai
2008 06 30

Kitas trumpalaikis turtas, sukauptos pajamos

293 757

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTO, IŠ VISO:
1 lapas

27*,

3.7. pastaba

5 362 818

2 450 916

455 147 653

446 371 545

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS NAFTA"
(įmonės pavadinimas)

Burių 19, 91003 Klaipėda, įmonės kodas 110648893
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
(Tvirtinimo žyma)

2008 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2008-06-30

Nr. 2008/2

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

už 2008 metų pirmą pusmetį

litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Apmokėtas
įstatinis
kapitalas

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje
(2006-12-31)

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)
Ilgalaikio
materialiojo
turto

Finansinio
turto

Įstatymo numatyti rezervai
Privalomasis

342000000

13140000

342000000

13790000

Savų akcijų
įsigijimo

Kiti rezervai

Kiti

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

Iš viso

29187155

12807224

397134379

35221489

6954143

397965632

1782745

1782745

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis praėjusių 2007 metų birželio 30 d.
(2007-06-30)

0

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas
6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas
7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai
10. Dividendai
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“
Įmonės kodas 1106 48893. Buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda

2008 M.
PIRMO PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2008 m. birželio mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės istorija
AB „Klaipėdos nafta” įregistruota 1994 09 27, registracijos Nr. BĮ 94–479, rejestro
Nr.110648893. Bendrovė yra strateginė Lietuvos įmonė, kurios paskirtis yra ne tik perpilti
eksportuojamus

naftos produktus, bet ir aprūpinti Lietuvą iš Vakarų importuojamais naftos

produktais. Taip ne kartą iš tanklaivių buvo priimami orimulsija, dyzelinas, kurie į Klaipėdos uostą
atgabenami laivais. Bendrovėje reikšmingų pokyčių per 2008 metų pirmą pusmetį nebuvo, plačiau
bendrovės istorija pateikta 2007 metų aiškinamajame rašte.
2. Finansiniai metai
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d ir baigiasi gruodžio 31 d. Tarpinė atskaitomybė sudaroma ketvirčiais, pirmas 2008 metų pusmetis – sausio 1 – birželio 30 diena.
3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
4. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones
Bendrovė dukterinių įmonių neturi.
5. Informacija apie asocijuotas įmones
Bendrovė asocijuotų įmonių neturi.
6. Bendrovės veikla
Pagrindinė bendrovės veikla - naftos produktų perpylimo paslaugos bei kitos su šia veikla
susijusios paslaugos. 2008 metų pirmą pusmetį bendrovė perpylė 4 430,6 tūkst. tonų naftos
produktų, tai 1,5 karto arba 1 485,9 tūkst. t daugiau nei perpilta 2007 m. pirmą pusmetį ( 2 944,7
tūkst. t). Perkrovos augimą lėmė atsinaujinusi AB „Mažeikių nafta“ krova bei naftos produktų
vežimas iš Rusijos ir Baltarusijos gamyklų pagal sudarytas ilgalaikes sutartis. 2008 m. pirmą pusmetį
iš AB „Mažeikių nafta” priimta ir perpilta 2 258,0 tūkst. t arba 51 % bendros naftos produktų
krovos per pusmetį, 2007 m. pirmą pusmetį – 1 127,0 tūkst. t arba 38,3 % bendros naftos produktų
krovos.
1

2008 m. birželio 30 d. duomenimis AB „Klaipėdos nafta“ iš viso dirbo 307 darbuotojai.
2008 m. I pusmečio vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius (299 darbuotojų), lyginant su
2007 m. I pusmečio vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (300 darbuotojai), sumažėjo 1 % arba 1
darbuotoju.
Klientų patogumui bendrovėje veikia muitinės ir akcizų sandėliai.
Administracinių teisės pažeidimų dėl aplinkos apsaugos norminių aktų nevykdymo
bendrovėje nebuvo nustatyta, ir baudų bei sankcijų bendrovė nemokėjo.
2008-06-30 bendrovės įstatinis kapitalas – 342 000 000 (trys šimtai keturiasdešimt du
milijonai) litų yra visiškai apmokėtas. Jis padalintas į 342 000 000 (tris šimtus keturiasdešimt du
milijonus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė vienas (1) litas. Visas akcijas
valdo 1291 akcininkas, valstybei priklauso 70,63 % akcijų (241 544 426 vienetai). Bendrovės
akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.
2008 m. birželio 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcininkai buvo:
2008 m. birželio 30 d.

2007 m. gruodžio 31 d.

Turimų

Turimų

akcijų

akcijų

skaičius

Nuosavybės

skaičius

Nuosavybės

(tūkst.vnt.)

dalis

(tūkst.vnt.)

dalis

Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama
Ūkio ministerijos

241 544

70,63 %

241 544

70,63 %

14 450

4,22 %

24 331

7,11 %

-

-

12 703

3,71 %

AB „Achema“

17 502

5,12 %

-

-

Kiti (mažiau nei 5 % kiekvienas)

68 504

20,03 %

63 422

18,55 %

342 000

100,00 %

342 000

100,00 %

Hansabank fondai
Skandinavska Enskilda Banken fondai

Iš viso:

II. APSKAITOS POLITIKA
Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
-

LR buhalterinės apskaitos įstatymą;

-

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

-

Tarptautinius apskaitos standartus.

Apskaitos politika nebuvo keičiama, bendrovė vadovavosi apskaitos politika, kuri plačiau
pateikta aiškinamajame rašte už 2007 ūkinius finansinius metus.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį.
2008 m. pirmą pusmetį priskaičiuota nematerialaus turto amortizacija – 39 415 Lt, apskaityta
pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimų savikainos eilutėje.
Ilgalaikio materialiojo turto būklė pagal turto grupes ( litais ).
Per

2008

m. pirmą pusmetį ilgalaikiam materialam turtui priskaityta 10,01 mln. litų

nusidėvėjimo. Apie 99,4 % nusidėvėjimo sumos apskaitoma pardavimų savikainos eilutėje ir 0,6 %
nusidėvėjimo sumos apskaitomas veiklos sąnaudų eilutėje.
Turto grupės pavadinimas
Pastatai

Per I pusmetį priskaičiuota
nusidėvėjimo (Lt)
1 311 520

Statiniai

3 959 159

Mašinos ir įrengimai

1 766 677

Transporto priemonės

87 431

Kita įranga, prietaisai ir įrengimai

2 889 060

Iš viso:

10 013 847

Finansinio turto būklė.
2007 m. gruodžio 19 d. bendrovė įsigijo vieną (1) procentą tarptautinės vamzdynų bendrovės
„Sarmatia“ akcijų. Bendrovė nusipirko 180 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 500 Lenkijos
zlotų. Investicija apskaityta įsigijimo savikaina, kuri 2008-06-30 lygi 86 tūkst. litų.
Bendra atsargų balansinė vertė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį.
Atsargose įsigijimo savikaina bendrovė apskaitė veiklai vystyti reikalingas atsargas.
Per vienerius metus gautinų sumų būklė.
Pirkėjų įsiskolinimuose pagrindinę dalį – 5,1 mln. litų gautinų sumų, sudaro klientų skolos už
naftos produktų perpylimą, nes sutartyse už perpylimo paslaugas nustatytas apmokėjimo terminas 1030 dienų po tanklaivio pakrovimo.
Kitose gautinose sumose apskaityta biudžeto skola – 4 615 090 Lt pagal nekilnojamojo turto
mokestį. Dėl šio mokesčio permokos mokestinis ginčas plačiau aprašytas 2007 metų aiškinamajame
rašte. Per pirmą pusmetį bendrovės skundas Lietuvos Vyriausijame administraciniame teisme nebuvo
nagrinėtas.
Kito trumpalaikio turto būklė.
Pirmo pusmečio pabaigoje Bendrovė laikinai laisvas lėšas - 15, 7 mln. litų laikė bankuose
pagal terminuotų indėlių sutartis.
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3.7. Informacija apie pinigus.
Bendrovės pinigai apskaitomi atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ir kasoje – 5, 36 mln. Lt.

3.8. Informacija apie nuosavą kapitalą.
2007, 2008 metais įstatinis kapitalas nesikeitė, savų akcijų nebuvo nei išleista, nei įsigyta.
Bendrovės kapitalas yra visiškai apmokėtas.
2008-04-22 eilinis visuotinas akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės 2007 metų
finansinės atskaitomybės dokumentus, paskirstė 2007 metų pelną. 2008-06-30 balanse apskaitytas
nepaskirstytas 2007 metų pelnas – 8 736 888 Lt. ir 2008 m. pirmo pusmečio pelnas – 20 835 993 Lt.
3.9. Informacija apie įsipareigojimus.
Per 2008 metų pirmą pusmetį bendrovė, vykdydama kredito sutarties sąlygas, grąžino
7 802 630 Lt paskolų ir sumokėjo 684 988 Lt palūkanų.
Bendrovės įsipareigojimų būklė (litais):
Rodikliai

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos
Per vienerius
finansinius metus

Mokėtinų skolų rūšys

Po vienerių metų, bet ne
vėliau kaip per penkerius
metus

Finansinės skolos

1. Kredito įstaigoms

15 606 720

7 802 644

6 381 153

11 746 766

21 987 873

19 549 410

2. Kitos finansinės skolos
3. Kitos skolos
Iš viso:

Po vienerių metų kredito įstaigoms mokėtinose sumose apskaitytas skolos likutis, kuris pagal
sutarties sąlygas turi būti grąžintas 2009-07-31 - 2 259 801 eurų / 7 802 644 Lt.
Per vienerius finansinius metus kredito įstaigoms mokėtinose sumose apskaityta paskolos,
gautos su valstybės garantija, grąžinimas Lietuvos bankams: AB SEB bankui, AB bankui
“Hansabankas“,

AB

„DnB

Nord

bankas“

pagal

2003-08-14

Kreditavimo

sutarties

Nr.0020309030107/08 nustatytus terminus:2008-07-31–7 803 360 Lt ir 2009-01-31–7 803 360 Lt.
2008-07-31 bendrovė grąžino aukščiau minėtiems bankams 7,8 mln. litų paskolos dalį, kaip numatyta
skolos grąžinimo grafike. Kitose per vienerius metus mokėtinose skolose apskaityta bendrovės
skola dirbantiesiems už darbo užmokestį – 1,95 mln. litų (su dirbančiaisiais atsiskaityta 2008-07-09)
ir 2,7 mln. litų skola tiekėjams ir rangovams už suteiktas paslaugas (sutartyse numatytas atsiskaitymo
terminas iki kito mėnesio 15 dienos).
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3.10. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, neatspindėti balanse.
Pagal naftos produktų perkrovimo sutartis bendrovė atsako už priimtus kaupimui klientų
naftos produktus. Pirmo pusmečio pabaigoje talpose buvo saugoma:
Eil.Nr.

Naftos produktų rūšys

Naftos produktų kiekis tonomis

1.

Mazutas M-100

124 212

2.

Dyzelinis kuras

29 078

3.

Benzinas

7 786

4.

Reaktyvinis kuras

5 034

5.

Vakuuminis gazolis

8 062

Iš viso:

174 172

Bendrovė turtą, saugomus naftos produktus, gamybos (verslo) nutrūkimą yra apdraudusi
draudimo bendrovėje AB „Lietuvos draudimas”. Bendroji civilinė atsakomybė apdrausta draudimo
kompanijos UAB Draudimo kompanija „ PZU Lietuva“.
3.11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Lt).

Finansiniai metai

Rodikliai

Praėję finansiniai
metai

2008-06-30

a)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS

2007-06-30

216 349

140 059

-

566

205 546

113 012

2

11 279

10 801

15 202

691 014

1 134 483

684 988

923 350

4 882

58 657

-

132 815

1 144

19 661

- 474 665

- 994 424

Reikšmingų sumų detalizavimas:
Gautos baudos ir delspinigiai
Palūkanų pajamos
Teigiama valiutos kitimo įtaka
Kiti
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Reikšmingų sumų detalizavimas:
Palūkanos už paskolas
Kiti
Išperkamosios nuomos sąnaudos
Neigiama valiutos keitimo įtaka
c)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas.
2008 metų sausis ‐ birželis.
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.
Emitento pavadinimas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninio pašto adresas
Interneto tinklapis
Teisinė ‐ organizacinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Juridinio asmens kodas
Įmonės registravimo numeris

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS NAFTA”
342 000 000 Lt
Burių g. 19, 91003 Klaipėda, Lietuva
(8 46) 391 700
(8 46) 311 399
klaipedos.nafta@oil.lt
www.oil.lt
akcinė bendrovė
1994 m. rugsėjo 27 d., LR Ūkio ministerija
1106 48893
BĮ 94‐479

3. Pagrindinės veiklos pobūdis.
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS NAFTA” yra naftos produktų perkrovimo paslaugų įmonė,
užsiimanti įvairių naftos produktų importavimu, kaupimu, sandėliavimu bei eksportavimu per
Klaipėdos naftos terminalą.

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.
2000 m. gegužės 3 d. Bendrovė pasirašė emitento aptarnavimo sutartį su AB SEB banku
(Gedimino pr. 12, LT‐01103, Vilnius), atstovaujamu Finansų rinkų departamento.

5. Emitento įstatinis kapitalas.
2008 m. birželio 30 d. įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 342 000 000 Lt.
AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:
Akcijų rūšis
Paprastosios
vardinės akcijos
Viso:

Bendra nominali
vertė (Lt)

Dalis įstatiniame
kapitale (%)

Akcijų skaičius

Nominali vertė (Lt)

342 000 000

1

342 000 000

100,00

342 000 000

‐

342 000 000

100,00

Visos AB „Klaipėdos nafta“ akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių
popierių perleidimo apribojimai.

AB „Klaipėdos nafta“ 2008 metų šešių mėnesių tarpinis pranešimas
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6. Informacija apie emitento turimas savas akcijas.
Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų.

7. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.
AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ akcijos 1996 m. vasario 5 d. buvo įtrauktos į Vilniaus vertybinių
popierių biržos sąrašus. Šiuo metu VVPB Baltijos Papildomajame prekybos sąraše yra 342 000 000
vieno lito nominaliosios vertės AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ paprastosios vardinės akcijos, kurių
bendra nominali vertė sudaro 342 000 000 litų. Šių vertybinių popierių ISIN kodas yra
LT0000111650.

8. Akcininkai.
Bendras AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ akcininkų skaičius 2008 m. birželio 30 d. – 1 291.
Akcininkai, 2008 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 % bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (įmonės
pavadinimas, rūšis, buveinės adresas,
įmonių rejestro kodas)
Lietuvos Respublikos Valstybė,
atstovaujama Ūkio ministerijos
(Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 188621919)
AB „Achema“ (Jonalaukio km. Ruklos
sen., Jonavos raj., 156667399)*

Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų vardinių
akcijų skaičius (vnt.)

Turima
įstatinio
kapitalo dalis
(%)

Nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų
suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu
veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

241 544 426

70,63

70,63

70,63

19 628 757

5,74

5,74

5,74

* Pagal 2008‐05‐22 „Asmens pranešimas apie balsavimo teisių įgyjimą“ AB „Achema“
turėjo 17 501 687 akcijas arba 5,12 % įstatinio kapitalo.
Likusios 80 826 817 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ akcijos (23,63 proc. kapitalo) priklauso 1 289
smulkiesiems akcininkams.

9. Darbuotojai.
2008 m. birželio 30 d. duomenimis AB „Klaipėdos nafta“ iš viso dirbo 307 darbuotojai.
2008 m. I pusmečio vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius (299 darbuotojai), lyginant su
2007 m. I pusmečio vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (300 darbuotojų), sumažėjo 1 % arba 1
darbuotoju.
2008 m. I pusmečio vidutinis bendrovės darbuotojo mėnesio darbo užmokestis – 4102 Lt,
lyginant su 2007 m. I pusmečio vidutiniu mėnesio darbo užmokesčiu (3 537 Lt), padidėjo 16 % arba
565 Lt. Brangstant pragyvenimo lygiui šalyje bendrovės administracija, siekdama išsaugoti aukštos
kvalifikacijos darbuotojus, nuo 2008 metų sausio 1 d. kėlė darbuotojų atlyginimus.
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Per pirmą 2008 m. pusmetį bendrovės vadovybei, kuriai priskiriamas generalinis
direktorius, gamybos direktorius, technikos direktorius, komercijos direktorius ir vyriausioji
finansininkė, priskaičiuota 712 tūkst. Lt. darbo užmokesčio (įskaitant premijas ir kitas išmokas) (per
pirmą 2007 m. pusmetį – 617 tūkst. Lt). Per 2008 m. I pusmetį bendrovės vadovybei nebuvo suteikta
jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokio turto perleidimo.
Darbuotojų grupė

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius
2007 m. I pusmetis

2008 m. I pusmetis

5
87
208
300

5
86
208
299

Vadovai
Specialistai ir tarnautojai
Darbininkai
Iš viso

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt
2007 m. I pusmetis
17896
4818
2985
3537

2008 m. I pusmetis
20090
5332
3586
4102

10. Emitento organai.
AB „KLAIPĖDOS NAFTA” valdymo organų struktūrą sudaro:

Visuotinis akcininkų susirinkimas;

Stebėtojų taryba (renkama 4 metams iš 3 narių);

Valdyba (renkama ne daugiau kaip 4 metams iš 5 narių);

Administracija.

STEBĖTOJŲ TARYBA (2008 M. BIRŽELIO 30 D.)
DOMINIKAS PEČIULIS (a/k ***********) ‐ stebėtojų tarybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Įmonių
ekonomikos ir valdymo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.
VYTAUTAS ARŠAUSKAS (a/k ***********) ‐ stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos Energetinių
išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų
įmonių kapitale nedalyvauja.
VANDA KRENIENĖ (a/k ***********) ‐ stebėtojų tarybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos
departamento Analizės ir prognozių skyriaus vyresnioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų
įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

VALDYBA (2008 M. BIRŽELIO 30 D.)
VLADAS GAGILAS (a/k ***********) ‐ Valdybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių
departamento direktorius. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Valdybos
pirmininku ketverių metų kadencijai (2007‐2010 metams) išrinktas 2007 metų balandžio 19 d.
GEDIMINAS VAIČIŪNAS (a/k ***********) ‐ Valdybos narys. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir transporto skyriaus patarėjas.
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Bendrovės akcijų neturi. AB ”Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos narys. Keturių metų kadencijai
(2008‐2011 metams) į bendrovės valdybą išrinktas 2008 m. birželio 6 d.
ROBERTAS TAMOŠIŪNAS (a/k ***********) ‐ Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos
išteklių departamento Naftos skyriaus vedėjas. Bendrovės akcijų neturi. AB ”Mažeikių nafta”
stebėtojų tarybos narys. 4 metų kadencijai (2007‐2010 metams) į bendrovės valdybą išrinktas 2007
m. balandžio 19 d.
GRAŽINA JAGELAVIČIENĖ (a/k ***********) ‐ Valdybos naryė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos
departamento Analizės ir prognozių skyriaus vyriausioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų
įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. Keturių metų kadencijai (2008‐2011 metams) į bendrovės
valdybą išrinkta 2008 m. balandžio 4 d.
LAURENTINA GARBAUSKIENĖ (a/k ***********) ‐ Valdybos narė. LR Ūkio ministerijos Įmonių
teisės ir privatizavimo departamento Valstybės turto privatizavimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 4 metų kadencijai (2007‐2010 metams)
į bendrovės valdybą išrinkta 2007 m. balandžio 19 d.
Baigus darbą valstybės tarnyboje, iš valdybos narių 2008‐04‐04 atšauktas valdybos narys
Algimantas Slapšinskas ir ketverių metų kadencijai į valdybą išrinkta Gražina Jagelavičienė.
Pateikus prašymą dėl atsistatydinimo, 2008‐06‐06 iš bendrovės narių atšauktas Saulius Spėčius ir
keturių metų kadencijai valdybos nariu išrinktas Gediminas Vaičiūnas.

ADMINISTRACIJA (2008 M. BIRŽELIO 30 D.)
JURGIS AUŠRA (a/k ***********) ‐ generalinis direktorius, paskirtas 2002‐02‐11. Išsilavinimas
aukštasis, įgijo inžinieriaus – elektriko specialybę Kauno politechnikos institute. 1984 – 1994 metais
dirbo Klaipėdos miesto baldų gamybiniame susivienijime “Klaipėda” generaliniu direktoriumi,
1994 – 1995 metais buvo išrinktas Klaipėdos miesto meru, 1995 – 1997 metais dirbo Klaipėdos
apskrities valdytoju, 1997 – 1999 metais dirbo AB “Industrijos bankas” Klaipėdos skyriaus
valdytoju, 1999 – 2002 metais dirbo UAB “Euroga” direktoriumi. Nurodytą dieną turėjo 111 100 vnt.
Bendrovės akcijų. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. Turi AB “Klaipėdos mediena” akcijų, minėtų
įmonių kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo.
JOHANA BUČIENĖ (a/k ***********) ‐ Vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, baigė
Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo žemės ūkio buhalterinės apskaitos ekonomistės profesiją. 1990
– 1991 m. dirbo savivaldybės nuosavybės ir finansų skyriaus inspektore Klaipėdos miesto
savivaldybėje. 1991 – 1994 m. – Klaipėdos valstybinėje naftos įmonėje vyr. buhalterės pavaduotoja,
nuo 1994 m. dirba vyriausiąja finansininke AB „KLAIPĖDOS NAFTA“. Nurodytą dieną turėjo
20 000 vnt. Bendrovės akcijų. Taip pat turi AB “Dilikas” paprastųjų vardinių akcijų, minėtų įmonių
kapitale sudarančių mažiau kaip 1 % įstatinio kapitalo.
AB „KLAIPĖDOS NAFTA” valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus
nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.
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11. Informacija apie emitento veiklos rezultatus.
2008 metų pirmą pusmetį bendrovė perpylė 4 430,6 tūkst. tonų naftos produktų, tai 50 %
arba 1 485,9 tūkst. t daugiau nei perpilta 2007 m. pirmą pusmetį ( 2 944,7 tūkst. t).

2008 m. I pusmetyje perpiltų naftos produktų nomenklatūra
iš jų
Benzinas,
Straipsnių pavadinimas
reaktyvinis
Iš viso
Dyzelinas
Mazutas
2008 m. I pusmečio naftos produktų
krova, tūkst. t

4 430,6

2 238,3

2008 m. I pusmečio krovos struktūra, %

100,00

50,52

kuras

Vakuuminis
gazoilis

610,9

766,8

814,6

13,79

17,31

18,38

Naftos produktų krova 2008 metais išaugo atsinaujinus krovinių srautui iš pagrindinio
kliento – AB ”Mažeikių nafta” bei pastovios kitų klientų (iš Rusijos ir Baltarusijos gamyklų) krovos.
2008 m. pirmą pusmetį iš AB “Mažeikių nafta” priimta ir perpilta 2 258,0 tūkst. t arba 51 %
bendros naftos produktų krovos per pusmetį, 2007 m. pirmą pusmetį – 1 127,0 tūkst. t arba 38,3 %
bendros naftos produktų krovos. Šių (2008) metų pirmą pusmetį tamsūs naftos produktai (mazutas
ir vaakuminis gazoilis) sudarė 69 % bendros naftos produktų krovos.

2008 m. I pusmetį bendrovė gavo 65 575,3 tūkst. Lt pajamų iš paslaugų ir pardavimų, t.y.
82 % 2008 metams planuotos pajamų sumos, ir, lyginant su 2007 m. I pusmečio pardavimų ir
paslaugų apimtimis (43 006 tūkst. Lt), gavo 54 % daugiau pajamų nei praėjusių metų pirmą pusmetį.
Per 2008 m. I pusmetį bendrovė uždirbo 24, 4 mln.. Lt pelną prieš apmokestinimą.
Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.
Finansiniai veiksniai. Dalis su ilgalaikėmis paskolomis susijusių palūkanų yra nustatomos
pagal LIBOR palūkanų normą. Pakilus LIBOR normai, padidėtų įmonės ateityje mokamos
palūkanos.
Konkurencinės aplinkos veiksniai. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra kitų Baltijos jūros
uostų terminalai, perkraunantys iš Rusijos eksportuojamą naftą ir naftos produktus. Svarbiausi
veiksniai, lemiantys terminalų konkurencinę padėtį rinkoje, yra terminalo krovos ir saugojimo
pajėgumas, įmonės finansinė padėtis ir galimybė taikyti lanksčią kainų politiką, techninės
logistikos grandinės, pradedant geležinkelių linijomis, baigiant prieplaukų gyliu ir skaičiumi,
parametrai, ilgalaikiai produktų tiekimo kontraktai bei geri santykiai su tiekėjais.
Ekonominiai, rinkos veiksniai. AB “Klaipėdos nafta“ apkrovimas, o kartu ir įmonės
pajamos ir pelningumas didžiąja dalimi priklauso nuo situacijos naftos produktų rinkoje.
Terminalas yra dalis logistikos grandinės, kuri prasideda buvusios Sovietų Sąjungos
(daugiausiai Rusijos) naftos verslovėse ir naftos perdirbimo gamyklose, o baigiasi Vakarų šalyse.
Naftos produktų eksporto srautas iš buvusios Sovietų Sąjungos šalių yra stipriai susijęs su naftos
produktų kainomis pasaulinėje rinkoje. Esant aukštoms pasaulinėms kainoms bei augant
paklausai, produktų srautas per Baltijos uostus paprastai išauga, tuo tarpu kritus kainoms,
eksporto srautas gali sumažėti.
Politiniai veiksniai. Istoriškai Rusijos vyriausybė griežtai reguliavo naftos ir jos produktų
išvežimą iš šalies, nustatydama griežtas eksporto kvotas. Sprendimai dėl kvotų suteikimo ir
eksportavimo per konkrečios valstybės uostus yra dažnai priimami, vadovaujantis politiniais
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motyvais. Paminėtina, kad 2006 m. gruodžio 15 d. pagrindinio Bendrovės kliento AB „Mažeikių
nafta” akcijų valdytoju tapo lenkų naftos koncernas PKN Orlen S.A., įsigijęs Mažeikių įmonės
akcijas iš Jukos International UK B.V. ir Lietuvos Respublikos Valstybės.
Komerciniai veiksniai. Pasirašius sutartį su AB „Mažeikių nafta”, terminalo ateities
perspektyvos priklauso nuo naftos koncerno Mažeikių įmonės gamybos apimčių. Stabilus Mažeikių
įmonės darbas užtikrina terminalui nuolatinį produkcijos srautą.
Šiuo metu įmonės išrašytos sąskaitos už suteiktas krovos paslaugas yra apmokamos per 18
dienų, tai labai trumpas laikotarpis krovos paslaugų sektoriuje.
Tarifai. Didėjant AB „Mažeikių nafta” tiekiamų produktų daliai, kuriuos įmonė turi krauti
iš anksto numatytais ir šiuo metu ekonomiškai naudingais tarifais, mažėja tarifų svyravimo rizika.
Kitiems klientams taikomų tarifų svyravimai ateityje didžiąja dalimi bus susiję su konkurencine
situacija rinkoje.
Technologiniai veiksniai. Technologinės terminalo charakteristikos lemia, kaip įmonė
sugebės greitai ir efektyviai patenkinti potencialių klientų poreikius, o tuo pačiu generuoti
papildomas pajamas. Pagilintos krantinės bei padidinta rezervuarų talpa šiuo metu jau leidžia
aptarnauti kur kas didesnio tonažo laivus.
Socialiniai veiksniai. Bendrovėje veikia profesinės sąjungos komitetas, su kuriuo yra
sudaryta Kolektyvinė sutartis, galiojanti visiems bendrovės darbuotojams iki 2008‐06‐20.
Ekologiniai veiksniai.
Per 2008 m. I pusmetį įvairiems aplinkosaugos tyrimams (teršiančių medžiagų tyrimams ir
kt.) skirta 229, 0 tūkst. Lt, sumokėta mokesčio už gamtos teršimą 21,9 tūkst. Lt.
Bendrovės įsipareigojimai.
tūkstančiais litų
Ilgalaikės finansinės skolos
Ilgalaikė paskola
Trumpalaikės paskolos
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis
Finansinio lizingo einamųjų metų dalis
Sindikuotos ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis
Iš viso

2008 birželio 30 d.

2007 m. birželio 30 d.

7 803

23 408

15 607
‐
‐
15 607
23 410

8 598
2 324
3 333
14 255
37 663

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė naujų finansinių įsipareigojimų neprisiėmė. Daugiau
informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį bendrovės grąžintas finansines skolas yra pateikta AB
„Klaipėdos nafta“ 2008 m. šešių mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės atskaitomybės
ataskaitose.

12. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie tarpinę finansinę atskaitomybę.
Visi šiame tarpiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaityti pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir neaudituoti.
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13. Emitento veiklos planai ir prognozė.
Siekiant pritraukti papildomus naftos produktų srautus bei įvykdyti Europos sąjungos
keliamus reikalavimus panašaus profilio terminalų įrengimams, 2008 m. Bendrovė numato į
terminalo talpyklų ir įrangos modernizavimą investuoti 5 mln. Lt nuosavų lėšų.

14. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją.
2008 m. sausio 3 d. – AB „Klaipėdos nafta“ krovos rezultatas iki 2008 m. sausio 1 d.
2008 m. vasario 1 d. – AB „Klaipėdos nafta“ veiklos rezultatai.
2008 m. vasario 28 d. – Preliminarus 2007 m. veiklos rezultatas.
2008 m. kovo 3 d. – Krovos rezultatas per 2008 m. vasario mėnesį ir dėl perduotų
prognozuotų ir preliminarių rezultatų skirtumo.
2008 m. kovo 19 d. – Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
2008 m. balandžio1 d. – Krovos rezultatas per 2008 m. kovo mėnesį.
2008 m. balandžio 7 d. – dėl AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektų.
2008 m. balandžio 23 d. – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2008 04 22 sprendimai.
2008 m. gegužės 8 d. – Krovos rezultatas per 2008 m. balandžio mėnesį.
2008 m. gegužės 28 d. – AB „Klaipėdos nafta“ 2008 m. 3 mėnesių tarpinė informacija.
2008 m. birželio 2 d. AB “Klaipėdos nafta“ krovos rezultatas per 2008 m. gegužės mėn.
2008 m. birželio 2 d. Pranešimas apie akcijų paketo įsigijimą.
Su visa informacija apie per 2008 I pusmetį viešai skelbtus esminius įvykius galima
susipažinti AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ interneto svetainėje www.lt.omxgroup.com.
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų
susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai, teiktini akcininkams ir kitiems asmenims, skelbiami
dienraštyje “Respublika” bei pateikiami naujienų agentūrai “BNS” Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

15. Emitento įstatų pakeitimo tvarka.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad įstatų keitimas yra išimtinė
visuotinio akcininkų susirinkimo teisė. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio
akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime,
dauguma.

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

