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Aiškinamasis raštas
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Bendroji informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas:
Burių g. 19, Klaipėda, Lietuva.
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.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2009-12-31 - 342 000 000 (trys šimtai keturiasdešimt du milijonai) litų yra visiškai
apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 342 000 000 (tris šimtus keturiasdešimt du milijonus) paprastųjų vardinių akcijų,
kurių kiekvienos nominali vertė vienas (1) litas.
2009-08-03 Ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-08 nutarimu Nr.722 „Dėl
valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo energetikos srityje veikiančiose valstybės įmonėse, akcinėse bendrovėse
ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“, AB „Klaipėdos nafta“ valstybei priklausančių akcijų valdymą perdavė Energetikos
ministerijai. Visas akcijas valdo 1 415 akcininkų, valstybei priklauso 70,63 % akcijų (241 544 426 vienetai).
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2009 metus jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu,
nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį prekybos
sąrašą.
2008 m. ir 2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:
2009 m. gruodžio 31 d.
Turimų akcijų
skaičius
(tūkstančiais)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama
Energetikos ministerijos
AB „Achema“
Swedbank fondai
Skandinavska Enskilda Banken fondai
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)
Iš viso

Nuosavybės
dalis (%)

2008 m. gruodžio 31 d.
Turimų akcijų
skaičius
(tūkstančiais)

Nuosavybės
dalis (%)

241 544

70,63

241 544

70,63

31 265
8 720
10 539
49 932

9,14
2,55
3,08
14,60

26 022
7 131
11 386
55 917

7,61
2,09
3,33
16,34

342 000

100,00

342 000

100,00

2009 metų balandžio mėn. 23 dieną įvykęs visuotinas akcininkų susirinkimas patvirtino 2008 ūkinių finansinių metų
pelno paskirstymą ir akcininkams paskyrė 13 532 000 litų dividendų už 2008 metus. Pagal sutartį su AB SEB banku
bendrovė pervedė 2008 metų dividendus bankui, o bankas akcininkams mokėjo dividendus. 2009 metais išmokėta
akcininkams 13 494 271 Lt 2008 metų dividendų (pagrindiniam akcininkui – Lietuvos valstybei pervesta 9 557 249 litai
2008 metų dividendų), 37 729 litai liko neišmokėti, nes dalis akcininkų nepranešė savo duomenų arba nesikreipė į
banką, kad būtų galima jiems pervesti priklausančias dividendų sumas.
2009 m. gruodžio 31 dienai bendrovė skolinga akcininkams 1999 metais paskirtų dividendų – 9 353 Lt, 2000 metais
paskirtų dividendų – 772 Lt, 2002 metais paskirtų dividendų – 17 051 Lt, 2003 metais paskirtų dividendų – 21 402 Lt,
2006 metais paskirtų dividendų – 7 431 Lt, 2007 metais paskirtų dividendų – 9 251 Lt , 2008 metais paskirtų dividendų –
37 729 Lt iš viso akcininkams neišmokėtų dividendų suma – 102 989 Lt, apskaityta balanso nuosavybės eilutėje
„Mokėtini dividendai“.
2009 metų vidutinis sąrašinis bendrovės darbuotojų skaičius buvo 301 (2008 metais – 301).
2

Apskaitos principai

Dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2009 m. gruodžio 31 d., finansinė atskaitomybė yra parengta pagal TAS 34 „Tarpinė
finansinė atskaitomybė“ reikalavimus. Tarpinė finansinė atskaitomybė neapima visos informacijos ir pastabų, reikalaujamų
atskleisti metinėje finansinėje atskaitomybėje, todėl turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės 2009 m. gruodžio 31 d.
metine finansine atskaitomybe.
Bendrovės tarpinė finansinė atskaitomybė yra parengta pagal apskaitos principus, taikytus rengiant bendrovės 2008 m.
metinę finansinę atskaitomybę, išskyrus naujai įsigaliojusius standartus ir išaiškinimus.
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Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas per 2009 metus yra pateikiamas žemiau:
Pastatai ir
statiniai

Mašinos,

Nebaigta

įrengimai ir kt.

statyba ir

ilgalaikis turtas

išankstiniai

Iš viso

apmokėjimai
Savikaina 2009 m. sausio 1 d
Įsigijimai per laikotarpį

410 386

321 256

4 777

736 419

66

552

16 110

16 728

Išankstiniai apmokėjimai
Nurašymai ir pardavimai

12

12

(381)

(831)

159

(1 053)

117

2 588

(2 705)

-

410 188

323 565

18 353

752 106

138 516

184 230

0

322 746

10 542

9 653

-

20 195

(172)

(827)
51

-

(999)
51

2009 m. gruodžio 31 d. likutis

148 886

193 108

-

341 993

Likutinė vertė 2008 m. gruodžio 31 d.

271 870

137 026

4 777

413 673

Likutinė vertė 2009 m. gruodžio 31 d.

261 302

130 458

18 353

410 113

Perkėlimai tarp straipsnių
Savikaina 2009 m. gruodžio 31 d.
Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2009 m.
sausio 1 d.
Nusidėvėjimas per metus
Perleistas, parduotas, nurašytas turtas
Vertės padidėjimas per metus

Bankų paskolų grąžinimas buvo apdraustas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos išleista garantija. 2009-01-31
grąžinus bankams visas paskolas LR Finansų Ministerija 2009-04-23 atsisakė turto, kurio balansinė vertė 2008 m.
gruodžio 31 d. buvo 78 973 tūkst. litų, įkeitimo. 2009 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturi įkeisto turto.
Nusidėvėjimo sąnaudos už 2009 metus sudaro 20 248 tūkst. litų (2008 m. – 19 869 tūkst. litų).
Bendrovė yra investavusi 90 tūkst. Lenkijos zlotų (2009 m. gruodžio 31 d. ekvivalentas litais sudarė 75 182 litų) į naujai
steigiamą įmonę „Sarmatia“. Lenkija, Lietuva, Ukraina, Gruzija ir Azerbaidžianas siekia įgyvendinti alternatyvaus
naftotiekio Odesa-Brodai-Plockas-Gdanskas projektą, pagal kurį Europą pasiektų Kaspijos regiono nafta. Bendrovė įsigijo
1 procentą įmonės „Sarmatia“ akcijų.
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Atsargos
2009 m.
gruodžio 31 d.

2008 m.
gruodžio 31 d.

Neaudituota

Audituota

Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos

2 641

3 320

Naftos produktai

2 470

2 056

Atimti: grynosios realizacinės vertės sumažėjimas

5 111

5 376

(1 714)

(1 835)

3 397

3 541

Vertės sumažėjimas apskaitytas statybinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos
rekonstrukcijos metu. Naftos produktai tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. Naftos produktai padidėjo,
nes bendrovė per 2007-2009 metus valymo įrenginiuose surinktų energetinių produktų nepardavė.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banke, tūkst. litų
Trumpalaikiai indėliai, tūkst. litų
Pinigai kasoje, tūkst. litų

2009 m.
gruodžio 31 d.

2008 m. gruodžio
31 d.

Neaudituota

Audituota

8 142

3 672

32 922

4 726

124

196

41 188

8 594

2009 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 37 666 tūkst. litų vertės penkiolika terminuotų indėlių. Indėlių terminai
90 – 122 dienos, o metinė palūkanų norma 4,3 – 8,2 proc. 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 24 573 tūkst. litų
vertės šešis terminuotus indėlius, indėlių terminai buvo 91 – 180 dienų, o metinė palūkanų norma 5,4– 8,5 proc. Du
terminuoti indėliai 4 744 tūkst. litų vertės, kurių terminas ilgesnis nei 3 mėnesiai apskaityti kito trumpalaikio turto
straipsnyje (6 pastaba).
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Kitas trumpalaikis turtas

Mokesčių permoka
Trumpalaikiai indėliai
Sukauptos pajamos

2009 m.
gruodžio 31 d.

2008 m.
gruodžio 31 d.

Neaudituota

Audituota

841

1 293

4 744

19 847

-

-

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

487

361

Kitos gautinos sumos

618

568

6 690

22 069

Atimti: kito trumpalaikio turto vertės sumažėjimas

(482)

(485)

6 208

21 584

Kito trumpalaikio turto vertės sumažėjimo pasikeitimas 2009 m. ir 2008 m. buvo įtrauktas į veiklos sąnaudas pelno
(nuostolių) ataskaitoje.
2009 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 4 744 tūkst. litų vertės du terminuotus indėlius. Indėlių terminai 120 – 122 dienos,
o metinė palūkanų norma 6,6 – 6,9 proc. 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 19 847 tūkst. litų vertės keturis
terminuotus indėlius, indėlių terminas buvo 91 – 180 dienų, metinė palūkanų norma 5,4 – 8,5 proc.
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Pardavimo pajamos ir savikaina

2009 metais perpilta 7,66 mln. tonų naftos produktų arba, lyginant su 2008 metais (8,21 mln. t), perpilta 7 % arba
0,55 mln. t mažiau, dėl 2009 metais pasaulinėje rinkoje smukusios naftos produktų paklausos.
2009 metų pardavimo pajamos, lyginant su 2008 metais, sumažėjo nuo 119,6 mln. Lt iki 116,3 mln. Lt arba 3,3 mln. Lt.
95 % bendrovės pagrindinės veiklos pajamų sudaro pajamos, gautos už naftos produktų krovą, dėl ko 2009 metais 7 %
sumažėjus naftos produktų krovai, 3 % sumažėjo ir pagrindinės veiklos pajamos. 2009 metų pardavimo savikaina
(63,97 mln.), lyginant su 2008 metais (67,02 mln. Lt ), sumažėjo 5 % arba 3,05 mln. Lt. 2009 metų pardavimo savikainoje
energetinių resursų (dujų, elektros) sąnaudos siekia 27 %, nusidėvėjimo sąnaudos - 31 %.
Bendrovė per 2009 metus:
- perpylė 7,66 mln. tonų naftos produktų ir 8 % viršijo 2009 metams planuotą 7,1 mln. t naftos produktų krovą,
atitinkančią metinį terminalo projektinį pajėgumą;
- gavo 116,3 mln. Lt pardavimo pajamų ir 17 % viršijo 2009 metams planuotą 99,6 mln. Lt pardavimo pajamų rodiklį.
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Pelno mokestis

Bendrovės pelno mokesčio skaičiavimai per 2009 metus gali būti detalizuojami:
Pelno mokesčio sąnaudos

2009 m. gruodžio 31 d.

2008 m. gruodžio 31 d.

Neaudituota

Audituota

Pelnas prieš mokesčius
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal įstatymo nustatytą pelno
mokesčio tarifą (2008 m. – 15 proc., 2009 m. – 20 proc.)

42 629

33 040

5 001

4 956

Nuolatiniai skirtumai

1 304

Mokesčio tarifo pokytis

2 645

Sudengimas su dividendų pelno mokesčiu

(50)

Ankstesnių metų pelno mokesčio koregavimas
Pelno mokesčio sąnaudos

9

(70)

(4 413)

4931

4 442

Informacija apie segmentus

Bendrovės veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – naftos ir naftos produktų sandėliavimo ir
perkrovimo paslaugų teikimas.
10 Finansinės skolos
2009 m.
gruodžio 31 d.

2008 m.
gruodžio 31 d.

Neaudituota

Audituota

Ilgalaikės finansinės skolos
Ilgalaikė paskola*

-

-

-

15 605

-

15 605

Trumpalaikės paskolos
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis*

*Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė grąžino 15 605 tūkst. litų kreditų. 2009 m. gruodžio 31 d. kreditų bendrovė nebeturi.
Naujų finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį bendrovė neprisiėmė.
11 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 2009 m. gruodžio 31 d. ir
2008 m. gruodžio 31 d. buvo šie:
Lietuvos Respublikos valstybė (bendrovės pagrindinis akcininkas, kurį atstovauja Energetikos ministerija);
bendrovės valdybos nariai;
bendrovės vadovai.
2009 m. gruodžio 31 d. bei 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo mokėtinų sumų bei gautinų sumų iš valstybės bei
bendrovės valdybos narių. Per 2009 metus ir 2008 metus bendrovė nepriskaitė bei neišmokėjo jokių sumų bendrovės
valdybos nariams, išskyrus dividendus Lietuvos Respublikos valstybei, kaip aprašyta 1 pastaboje.
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos
2009 m. bendrovės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 1 143 tūkst. litų (2008 m. – 1 295 tūkst. litų).
2009 m. ir 2008 m. bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų
sumų ar turto perleidimo.
12 Pobalansiniai įvykiai
Po balanso sudarymo datos bendrovėje reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.
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