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Finansinės būklės ataskaita 
 
 

Pastabos   
2011 m.           

birţelio 30 d. 
2010 m.        

gruodţio 31 d. 

    (neaudituota)  

TURTAS      

Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas    342 395 

Materialusis turtas    378.317 387.590 

Kitas finansinis turtas 7   8.084 8.124 

Investicija į asocijuotas įmones    301 41 

Ilgalaikio turto iš viso    387.044 396.150 

      

Trumpalaikis turtas      

Atsargos 4   1.595 4.098 

Išankstiniai apmokėjimai    486 192 

Iš pirkėjų gautinos sumos 5   7.169 4.711 

Kitos gautinos sumos 6   5.418 821 

Kitas finansinis turtas 7   78.728 38.433 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8   20.538 29.501 

Trumpalaikio turto iš viso    113.934 77.756 

      

Turto iš viso    500.978 473.906 

      
                                                                                                                                    (tęsinys kitame puslapyje) 

 

 

 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 – 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 
 

 
  

Pastabos  
 2011 m.             

birţelio 30 d. 
2010 m.        

gruodţio 31 d. 

    (neaudituota)  

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      

Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas 1   342.000 342.000 

Privalomasis rezervas    19.000 19.000 

Kiti rezervai    68.043 68.043 

Nepaskirstytasis  ankstesnių metų pelnas    25.973              25.973     

Nepaskirstytasis  einamųjų metų pelnas    27.901 - 

Nuosavo kapitalo iš viso    482.917            455.016     

      

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai       

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas    7.690 8.345 

Išmokų darbuotojams įsipareigojimas    971 926 

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso    8.661 9.271 

      

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai      

Prekybos skolos  9   2.841 4.569 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10   3.205 2.558 

Atidėjiniai    1.176 1.279 

Mokėtinas pelno mokestis    1.615 219 

Gauti išankstiniai apmokėjimai    - 84 

Mokėtini dividendai    39 48 

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11   524 862 

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso    9.400 9.619 

      

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso    500.978 473.906 

 

 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 – 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 

 
 
 
Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2011 m. rugpjūčio 11 d. 

 
 
 
 
 

      

Finansų direktorius  Mantas Bartuška    2011 m. rugpjūčio 11 d. 
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Bendrųjų pajamų  ataskaita 
 
 

  2011 m.  2010 m. 

 

Pastabos 

Šešių mėn. 

laikotarpis, 

pasibaigęs              

birţelio 30 d. 

Trijų  mėn. 

laikotarpis, 

pasibaigęs   

birţelio 30 d.  

 Šešių mėn. 

laikotarpis, 

pasibaigęs              

birţelio 30 d.      

Trijų  mėn. 

laikotarpis, 

pasibaigęs   

birţelio 30 d. 

 
 (neaudituota) (neaudituota)  (neaudituota) (neaudituota) 

Pardavimo pajamos 
12 79.772 45.967  62.802 32.161 

Pardavimo savikaina 
13 (44.826) (22.343)  (39.938) (18.494) 

Bendrasis pelnas 
 34.946 23.624  22.864 13.667 

Veiklos sąnaudos 
14 (3.603) (1.943)  (4.604) (2.834) 

Kitos veiklos rezultatas 
 13 2  21 10 

Veiklos pelnas 
 31.356 21.682  18.281 10.843 

Finansinės veiklos pajamos 
15 728 448  1.055 475 

Finansinės veiklos (sąnaudos) 
15 (10) (3)  (19) (12) 

Pelnas prieš apmokestinimą  
 32.074 22.128  19.317 11.306 

Pelno mokesčio sąnaudos  (4.173) (2.880)  (3.035) (1.745) 

Grynasis pelnas  
 27.901 19.248  16.282 9.561 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) 
 - -  - - 

Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai)/ 
pelnas (nuostoliai) priskirti akcininkams 16 27.901 19.248 

 
16.282 9.561 

       

Pagrindiniai ir sumaţinti pelnas (nuostoliai), 
tenkantis vienai akcijai (litais) 16 0.08 0.06 

 
0.05 0.03 

 
 

 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 – 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2011 m. rugpjūčio 11 d. 

 
 
 
 
 
 

      

Finansų direktorius  Mantas Bartuška    2011 m. rugpjūčio 11 d. 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
 
 

 
 Įstatinis 

kapitalas 
Privalomasis 

rezervas 
 Kiti 

rezervai 
Nepaskirstytasis 

pelnas  Iš viso 

2009 m. gruodţio 31 d. likutis (pataisyta)  342.000 15.670 50.170 37.479 445.319 

Grynasis šešių mėnesių pelnas   - - - 16.406 16.406 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - - 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 16.406 16.406 

Paskelbti dividendai  - - - (16.400) (16.400) 

Pervedimai tarp rezervų  - 3.330 17.873 (21.203) - 

2010 m.  birţelio 30 d. likutis (neaudituota)  342.000 19.000 68.043 16.282 445.325 

       

2010 m.  gruodţio 31 d. likutis (audituota)  342.000 19.000 68.043 25.973 455.016 

Grynasis šešių mėnesių pelnas   - - - 27.901 27.901 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - - 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 27.901 27.901 

2011 m. birţelio 30 d. likutis (neaudituota)  342.000 19.000 68.043 53.874 482.917 

       
 
 
 Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 – 15  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2011 m. rugpjūčio 11 d. 

 
 
 
 
 
 

      

Finansų direktorius  Mantas Bartuška    2011 m. rugpjūčio 11 d. 
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Pinigų srautų ataskaita 
 

Pastabos 

Šešių  mėn. laikotarpis pasibaigęs               
birţelio 30 d. (neaudituota) 

 2011 m. 2010 m. 

Įprastinė veikla    

Grynasis pelnas 16 27.901 16.282 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:    

Nusidėvėjimas ir amortizacija 3 11.595 11.047 

ATL sukaupimas  (240) 602 

Išmokų  darbuotojams įsipareigojimų pasikeitimas   45 463 

Sukauptos pajamos   (4.597) 408 

Palūkanų  pajamos   (718) (1.036) 

  33.986 27.766 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    

Atsargų (padidėjimas), sumaţėjimas  2.640 128 

Išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumaţėjimas)  (294) 154 

Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumaţėjimas (padidėjimas)  (2.458) (1.617) 

Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumaţėjimas)  (2.066) (4.179) 

Kitų trumpalaikių ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas (sumaţėjimas) 

 
554 1.467 

  32.362 23.719 

(Sumokėtas) pelno mokestis  741 (865) 

Gautos  palūkanos  718 1.036 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  33.821 23.890 

    

Investicinės veiklos pinigų srautai    

Ilgalaikio turto (įsigijimas)  (2.529) (1.603) 

Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas  (40.255) (20.402) 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (42.784) (22.005) 

Finansinės veiklos pinigų srautai    

Dividendų  (išmokėjimas)  - (16.400) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  - (16.400) 

    

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumaţėjimas)  (8.963) (14.515) 

    

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  sausio 1 d.  29.501 41.188 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai birţelio 30 d.  20.538 26.673 

 

 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8– 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 

 
 

Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2011 m. rugpjūčio 11 d. 

 
 
 
 

      

Finansų direktorius  Mantas Bartuška    2011 m. rugpjūčio 11 d. 
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Finansinių  ataskaitų aiškinamasis raštas 
 

1 Bendroji informacija 
 
AB „Klaipėdos nafta“ įmonės kodas  110648893 (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos 
buveinės adresas:  Burių g. 19, 91003 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.  
 

2011 m. birţelio  mėn. 30 d. visos akcijos priklausė 1.639 akcininkams. Bendrovės įstatinis kapitalas – 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. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos 
ministerija, priklausė 70,63 % akcijų  (241.544.426 vienetai).  
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2011 m. pirmą pusmetį jokių  sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, 
nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į  vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį  prekybos 
sąrašą. 
 
2011  m. birţelio 30 d. ir 2010 m. gruodţio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 
  

2011 m. birţelio 30 d. 
 

 
2010 m. gruodţio 31 d. 

 Turimų akcijų 
skaičius 

(tūkstančiais) 

Nuosavybės 
 dalis (%) 

 
Turimų akcijų 

skaičius 
(tūkstančiais) 

Nuosavybės 
dalis (%) 

Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama 
Energetikos  ministerijos  241.544               70.63 

 
 241.544               70.63 

 UAB  koncernas „Achemos grupė“ 32.913 9,62  32.766 9.58 
Skandinavska Enskilda Banken fondai 13.937 4.08  14.254 4.17 
Swedbank fondai 10.817 3.16  10.817 3.16 
Kiti (maţiau nei 5 proc. kiekvienas) 42.789 12.51  42.619 12.46 

 
 Iš viso 342.000              100.00 

 
342.000 

             
100.00 

 

 

2011 m. birţelio 30 d. vidutinis sąrašinis  Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 316 (2010 m. birţelio 30 d. – 306).  

 
Bendrovės Vadovybė patvirtino ir pasirašė šias finansines ataskaitas 2011 m. rugpjūčio 11 d. 
 

2 Apskaitos principai 
 
Finansinės ataskaitos  parengtos remiantis istorine savikaina,  visos sumos pateiktos litais ir suapvalintos iki artimiausio 
tūkstančio (000 litų), jei nenurodyta kitaip. 
Šios Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 34-o tarptautinio apskaitos standarto „Tarpinė finansinė 
atskaitomybė“, priimto  taikyti Europos Sąjungoje, nuostatomis. 
Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2010 m. 
metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2010 m. finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte. 
 

3 Ilgalaikis  materialusis turtas  

 
Bendrovė 2011 m. pirmą pusmetį baigė pirmos geleţinkelio estakados antro kelio mazuto išpylimo sistemos rekonstrukciją ir  
pradėjo eksploataciją. Bendrovė šių metų pirmą pusmetį tęsė darbus objektuose: priešgaisrinės sistemos automatinės dalies 
rekonstrukcija, šviesių naftos produktų talpyklų rekonstrukcija, apskaitos sistemos modernizavimas. Bendrai atlikta darbų uţ 
2.397 tūkst. litų.  
Baigtas pirmasis etapas įgyvendinant 2010 m. gruodţio 29 d. paskelbtą tarptautinį viešąjį pirkimą dėl suskystintų gamtinių dujų 
terminalo parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo. Jo metu įvertinta visų konkurse dalyvavusių 
tiekėjų kvalifikacija ir patirtis. Sekančiam etapui pirminius pasiūlymus pateikti pakviesti  šeši konkurso dalyviai.  
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2011 m. birţelio 30 d. Bendrovė pasirašė sutartį su vadovaujančiu suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir 
įgyvendinimo patarėju, tarptautine kompanija – Fluor S.A. 2011 m. liepos 27 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 
pritarė šios sutarties sudarymui. 
  
Per pirmą 2011 m. pusmetį Bendrovės ilgalaikiam turtui priskaičiuota 11.595 tūkst. litų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2010  m. 
pirmą pusmetį – 11.047 tūkst. litų). 11.511 tūkst. litų nusidėvėjimo sąnaudų Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra 
įtrauktos į pardavimo savikainą (2010  m. pirmą pusmetį – 10.981 tūkst. litų), likusi suma apskaityta  veiklos sąnaudose.  
 
 

4 Atsargos  

 

   
 2011  m. 

birţelio 30 d. 
2010 m. 

gruodţio 31 d. 

     (neaudituota)  

      

Atsarginės dalys, statybinės medţiagos ir kitos atsargos    6.397 6.288 

Naftos produktai, skirti parduoti    1.170 3.782 

     7.567 10.070 

Atimti: grynosios realizacinės vertės sumaţėjimas    (5.972) (5.972) 

    1.595 4.098 

 
2011 m. birţelio 30 d. ir 2010 m. gruodţio 31 d. Bendrovė turėjo 5.972 tūkst. litų atsargų, kurios buvo nurašytos iki grynos 
realizacinės vertės. Bendrovė nuvertina atsargas iki grynosios realizacinės vertės kuomet  atsargos yra nepanaudojamos ilgiau 
kaip 6 mėnesius. 
 
Vertės sumaţėjimas daugiausia apskaitytas statybinėms medţiagoms ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 
– 2005 m.) rekonstrukcijos metu.  
 
Naftos produktai tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. Bendrovė  2011 m. birţelio mėn. pardavė 3.823 tonas 
valymo įrenginiuose surinktų tamsių naftos produktų. 2011 m. birţelio 30 d. Bendrovė  turėjo 1.079 tonas iš valymo įrengimų 
surinktų naftos produktų (2010 m. gruodţio 31 d. – 4.300  tonų).  
 
2011 m. birţelio 30 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 125,9 tūkst. tonų atveţtų perkrovai naftos produktų (79,1 tūkst. tonų   
2010 m. gruodţio 31d.). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse 
sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus. 
 
Atsargų vertės sumaţėjimo pasikeitimas 2011 m. birţelio 30 d. ir 2010 m. gruodţio  31 d. yra apskaitytas veiklos sąnaudose 
bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
 

5 Iš pirkėjų  gautinos sumos 

 

 
2011  m.  

birţelio 30 d. 
2010 m.  

gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

   

Sumos, gautinos uţ naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas (grynąja verte) 7.169 4.711 

 7.169 4.711 

 

 
Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra  6 – 15 dienų. 
 
2011 m. birţelio 30 d. Bendrovės 1.791 tūkst. litų pirkėjų skolų buvo denominuoti eurais (2010 m. gruodţio 31 d.– 9 tūkst. litų). 
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6 Kitos gautinos sumos 

 

 
2011  m.  

birţelio 30 d. 
2010 m. 

 gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

Sukauptos pajamos 5.329 633 

Gautinas pridėtinės vertės mokestis - 76 

Kiti gautini mokesčiai  - 54 

Kitos gautinos sumos 102 71 

 5.431 834 

Atimti: vertės sumaţėjimas  (13) (13) 

 5.418 821 

 
Gautinų sumų vertės sumaţėjimo pasikeitimas įtrauktas į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.  
 

7 Kitas finansinis turtas 

 

 
2011 m.  

birţelio 30 d. 
2010 m. 

      gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

   

Paskolos ir gautinos sumos   

Perimtos reikalavimo teises Vnesekonom banke 100 100 

Paskola UAB „Ţavesys“ 363 365 

Atimti: vertės sumaţėjimas (463) (465) 

Paskolos ir gautinos sumos iš viso - - 

   

Investicijos laikomos iki išpirkimo   

Trumpalaikiai  terminuoti indėliai 36.045 21.872 

Investicijos į Lietuvos Respublikos valstybės vertybinius popierius 40.053 17.391 

Investicijos į uţsienio valstybių  vertybinius popierius 1.793 1.870 

Investicijos į Lietuvos bankų skolos vertybinius popierius 5.343 5.424 

Investicijos į uţsienio bankų skolos vertybinius popierius 3.578 - 

Investicijos laikomos iki išpirkimo iš viso 86.812 46.557 

   

Kitas finansinis turtas iš viso 86.812 46.557 

Trumpalaikė dalis 78.728 38.433 

Ilgalaikė dalis 8.084 8.124 

 

Kito finansinio turto apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 
 

Valiuta 
2011 m. 

birţelio 30 d. 
2010 m. 

 gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

EUR 29.478 6.628 

LTL 57.334 39.929 

 86.812 46.557 

 
2003 m. sausio 24 d. AB „Naftos terminalas“ kaip dalį atsiskaitymo uţ įsigytas akcijas perdavė Bendrovei reikalavimo teisę         
į 95.266 tūkst. USD (arba 277.243 tūkst. litų) indėlį, esantį likviduotame Vnešekonom banke ir teisę į paskolą, suteiktą    
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UAB „Ţavesys“. Teisės likviduotame Vnesekonom banke pirkimo savikaina sudaro 100 tūkst. litų. Bendrovės vadovybės 
manymu, gautinos sumos pagal perimtas reikalavimo teises yra abejotinos, todėl jos yra apskaitytos savikaina atėmus 100% 
vertės sumaţėjimą. Gautinų sumų vertės sumaţėjimo pasikeitimas 2011 m. birţelio 30 d. ir 2010 m. gruodţio 31 d. buvo 
įtrauktas į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.  
 
Maksimali kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, 
klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei. 
 

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

 
2011 m. 

       birţelio 30 d. 
2010 m. 

 gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

   

Pinigai banke 1.560 4.067 

Trumpalaikiai indėliai 18.978 14.453 

Uţsienio valstybių skolos vertybiniai popieriai - 7.277 

Lietuvos bankų skolos vertybiniai popieriai - 2.149 

Pinigų rinkos fondo investiciniai vienetai - 1.555 

 20.538 29.501 

 
Pinigai banke uţdirba kintamas palūkanas, kurios priklauso nuo kiekvienos dienos pinigų likučio sumos. 2011 m. birţelio 30 d. 
Bendrovė turėjo 18.978 tūkst. litų (2010 m. gruodţio 31 d. – 14.453 tūkst. litų) vertės terminuotus indėlius, kurių terminas 
vidutiniškai sudarė 54 dienas (2010 m. gruodţio 31 d. – 90 dienų), o apskaičiuota palūkanų norma 1,46 % (2010 m. gruodţio 31 
d. – 1,35 %).  
Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 
 

Valiuta 
2011 m. 

birţelio 30 d. 
2010 m. 

 gruodţio 31 d. 

EUR 7.217 1.774 

LTL 13.321 27.727 

 20.538 29.501 

 
Maksimali kredito rizika 2011 m. birţelio 30 d. buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos vertybinių popierių ir terminuotų 
indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei. 
 

9 Prekybos skolos  

 

 
2011 m. 

birţelio 30 d. 
2010 m. 

 gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

   

Mokėtinos sumos uţ geleţinkelio paslaugas 234 1.425 

Mokėtinos sumos rangovams 493 423 

Kitos prekybos mokėtinos sumos 2.114 2.721 

 2.841 4.569 

 
Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 2011 m. birţelio 30 d.  
Bendrovė turėjo  362 tūkst. litų prekybos skolų denominuotų eurais (2010 m. gruodţio 31 d. – 5 tūkst. litų). 
 

10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

 
2011 m. birţelio 30 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro darbo uţmokestis uţ birţelio mėnesį 1.639 tūkst. 
litų bei priskaitytas 1.566 tūkst. litų atostogų rezervas ( 2010 m. gruodţio 31 d. – 1.355 tūkst. litų). 
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11 Kitos  trumpalaikės mokėtinos sumos ir  įsipareigojimai 

 

 
2011 m. 

birţelio 30 d. 
2010 m. 

 gruodţio 31 d. 

  (neaudituota)  

Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis - 649 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 261 649 

Sukauptos sąnaudos 117 181 

Kita 146 32 

 524 862 

 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis. 
 

12 Pardavimo pajamos 

 

 
Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs               

birţelio 30 d. (neaudituota) 

 2011 m. 2010 m. 

   

Pajamos uţ naftos produktų perkrovimo paslaugas 68.520 61.364 

Pajamos, pardavus valymo įrenginiuose surinktus tamsius naftos produktus 5.694 - 

Pajamos uţ naftos produktų likučių tvarkymą 4.045 - 

Kitos pajamos, susijusios su pakrovimu 1.513 1.438 

 79.772 62.802 

 
Bendrovės pajamos išaugo dėl taikomų didesnių krovos tarifų, atsisakius tarpininkų, 4.045 tūkst. litų gauta uţ naftos produktų 
likučių tvarkymą ir 5.694 tūkst. litų gauta uţ naftos produktų, surinktų Bendrovės valymo įrenginiuose išvalius lijalinius vandenis, 
pardavimą. 
Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos 
perveţimus ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu. 
 

13 Pardavimo savikaina  

 
Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs               

birţelio 30 d. (neaudituota) 

 2011 m. 2010 m. 

   

Nusidėvėjimas ir amortizacija 11.511 10.981 

Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas 7.970 8.852 

Dujos 9.848 8.415 

Geleţinkelio paslaugos 4.773 3.910 

Elektra 3.025 2.846 

Parduotų atsargų savikaina 2.966 - 

Ţemės ir krantinių nuoma 1.028 1.175 

Nekilnojamojo turto mokestis 975 1.277 

Ilgalaikio turto remontas ir prieţiūra 696 489 

ATL sąnaudos 576 602 

Turto draudimas 463 392 

Kita 995 999 

 44.826 39.938 
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14 Veiklos sąnaudos 

 
 

 
Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs               

birţelio 30 d. (neaudituota) 

 2011 m. 2010 m. 

   

Darbo uţmokestis, premijos ir socialinis draudimas 2.021 2.279 

Turto vertės sumaţėjimas, atidėjiniai 86 1.384 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 84 66 

Reklamos sąnaudos 69 56 

Parama 12 35 

Kita 1.331 784 

 3.603 4.604 

   
 

15 Finansinės veiklos  pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas 
 
 

 
Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs               

birţelio 30 d. (neaudituota) 

 2011 m. 2010 m. 

   

Palūkanų pajamos 666 1.043 

Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo - 2 

Gautos baudos ir delspinigiai 62 10 

Finansinės veiklos pajamos iš viso 728 1.055 

   

(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo (10) (19) 

Finansinės veiklos (sąnaudos) iš viso (10) (19) 

 718 1.036 

 

 
 

16 Pelnas ir sumaţintas pelnas vienai akcijai 
 

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. Sumaţintas pelnas vienai 
akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių akcijų. 
 
Pelno ir sumaţinto pelno apskaičiavimai pateikiami ţemiau:  
 

 
Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs               

birţelio 30 d. (neaudituota) 

 2011 m. 2010 m. 

   

Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas 27.901 16.282 

Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.) 342.000 342.000 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais) 0,08 0,05 
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17 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 2011 m.  ir  2010 m. birţelio 30 d. buvo šie: 
 
Sandoriai su Lietuvos Resupublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis: 
 

  

Pirkimai iš 
susijusių 

šalių 

Pardavimai 
susijusioms 

šalims 

Gautinos 
sumos iš 
susijusių 

šalių 

Mokėtinos 
sumos 

susijusioms 
šalims 

      

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 2011 m. birţelio 30 d. 5.170 - - 1.975 

 2010 m. birţelio 30 d. 4.369 - - 1.769 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. birţelio 30 d. 2.358 - - - 

 2010 m. birţelio 30 d. 2.350 - - - 

VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija 
priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei 
atstovaujamai susisiekimo ministerija 2011 m. birţelio 30 d. 1.028 - - 514 

 2010 m. birţelio 30 d. 1.175 - - 587 

AB Lietuvos geleţinkeliai, priklausanti 
Lietuvos Respublikos valstybei atstovaujamai 
susisiekimo ministerijai 2011 m. birţelio 30 d. 4.773 - - 234 

 2010 m. birţelio 30 d. 3.910 - - 372 

AB VST, UAB Energijos tiekimo centras, kurių 
galutinis akcininkas yra Lietuvos Respublikos 
valstybė atstovaujama energetikos 
ministerijos 2011 m. birţelio 30 d 3.025 - - 384 

 2010 m. birţelio 30 d. 2.846 - - 332 

      

Kitos susijusios šalys 2011 m. birţelio 30 d - 15 1 - 

 2010 m. birţelio 30 d. - 17 2 - 

Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso: 2011 m. birţelio 30 d 16.354 15 1 3.107 

 2010 m. birţelio 30 d. 14.650 17 2 3.060 

 
 
 
Vadovybės darbo uţmokestis ir kitos išmokos 
 
Bendrovės vadovybe laikomi generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, gamybos direktorius, finansų 
direktorius, komercijos direktorius ir suskystintų gamtinių dujų terminalo direktorius. 
 
 

 
2011 m. 

birţelio 30 d. 
2010 m. 

birţelio 30 d. 

   

Išmokos, susijusios su darbo santykiais 1.044 1.104 

Vadovų skaičius  7 5 

 
 

        Per 2011 m. ir 2010 m. pirmą pusmetį Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų   
        ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.   
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18 Neapibrėţtumai 

 
2011 m. balandţio 18 d. Bendrovė iš Klaipėdos apygardos teismo gavo pranešimą apie UAB „Naftos grupė“ pateiktą ieškinį 
prieš Bendrovę dėl tariamai patirtų 17.091 tūkst. litų nuostolių atlyginimo, tariamai UAB „Naftos grupė“ priklausančių ir 
Bendrovės saugomų naftos produktų perteklių grąţinimo UAB „Naftos grupė“ ir 2004-12-22 Paslaugų teikimo sutarties Nr.12-
12-2005 pripaţinimo nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės. Bendrovės vadovybės manymu, bei pasitarus su Bendrovės 
išoriniais teisininkais, atsiţvelgiant į UAB „Naftos grupė“ pateiktus įrodymus, įstatymų nuostatas bei į teisminių bylų, susijusių su 
negautomis pajamomis ir patirtomis išlaidomis bei sutarties vienašališku nutraukimu, praktiką, darytina išvada, kad didţioji dalis 
ieškinyje keliamų reikalavimų yra galimai nepagrįsti. 
Atlikus 2004-12-22 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Naftos grupė“ ne rinkos sąlygomis sudarytos paslaugų teikimo sutarties 
bei jos įtakos AB „Klaipėdos nafta“ veiklos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio mėn. iki 2010 m. geguţės mėn. rezultatams, 
įvertinimą, nustatyta, kad dėl šios sutarties AB „Klaipėdos nafta“ galėjo patirti daugiau nei 40 mln. Lt nuostolių.  
2011 m. liepos 5 d.  Bendrovė, siekdama išsireikalauti dalį patirtų nuostolių, pateikė priešieškinį UAB „Naftos grupė“. Bendra 
ieškinio reikalavimo suma – 42,6 mln. Lt. 
 

19 Pobalansiniai įvykiai  
 
2011 m. liepos 27 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės 2010 m. finansines ataskaitas, 
parengtas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.  
 
Daugiau po balanso sudarymo datos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo. 

 

 

Atsakingų asmenų patvirtinimas 
 

 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių  popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių  popierių 
komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes,  AB „Klaipėdos nafta” generalinis 
direktorius Rokas Masiulis ir finansų direktorius Mantas Bartuška, patvirtiname, kad mūsų ţiniomis aukščiau  pateiktos, 
auditorių netikrintos, AB „Klaipėdos nafta” šešių mėnesių, pasibaigusių 2011 m. birţelio 30 d., sutrumpintos tarpinės finansinės 
ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir 
teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius.  
 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius                        Rokas Masiulis 
 
 

 

 
 
Finansų  direktorius                        Mantas Bartuška 
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ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, 
 PASIBAIGUSIŲ 2011 M. BIRŢELIO 30 D., 

 TARPINIS PRANEŠIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klaipėda 

2011 m. rugpjūtis
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ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS  
 
Šis 2011 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas uţ laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birţelio 30 d. 
Pranešime akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ vadinama Bendrove. 
 
PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ  
 
Bendrovės pavadinimas: Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ 
Teisinė forma: Akcinė bendrovė 
Įstatinis kapitalas: 342.000.000 litų 
Įregistravimo data ir vieta: 1994 m. rugsėjo 27 d.,  Valstybės įmonė Registrų centras 
Bendrovės kodas: 110648893 
Buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda 
Bendrovės registras: Valstybės įmonė Registrų centras 
Telefonų numeriai: +370 46 391772 
Fakso numeriai: +370 46 311399 
Elektroninio pašto adresas: info@oil.lt 
Internetinis puslapis: www.oil.lt 
 
PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS 
 
Bendrovė yra ţinoma, kaip vienas didţiausių Lietuvos naftos terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. 
Terminalo paskirtis yra perpilti iš geleţinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš L ietuvos, 
Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Taip pat Bendrovė suteikia galimybę aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į 
Klaipėdos uostą atgabenami laivais. 
 
Bendrovė teikia šias paslaugas: 

 Perpila ţaliavinę naftą ir naftos produktus iš geleţinkelio cisternų į tanklaivius 

 Priima ţaliavinę naftą ir naftos produktus iš tanklaivių į geleţinkelio cisternas ir autocisternas 

 Laikinai saugo (kaupia) ţaliavinę naftą ir naftos produktus  

 Priima naftos produktais uţterštą vandenį iš laivų  

 Švartuoja laivus  

 Nustato naftos produktų kokybės parametrus  

 Į naftos produktus įveda cheminius priedus 

 Aprūpina laivus kuru ir vandeniu 
 
SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS 
 
Bendrovė ir AB SEB banko Finansų rinkų departamentas yra pasirašę sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su 
vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų. 
 

AB SEB bankas  Finansų rinkų departamento rekvizitai: 

Įmonės kodas 112021238 
Buveinės adresas Gedimino  12, 01103 Vilnius 
Telefonas +370 5 2681190 
El. paštas info@seb.lt 
Interneto tinklapis www.seb.lt 

 
 
BENDROVĖS  ĮSTATINIS  KAPITALAS 
 
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 2011 m. birţelio 30 d. buvo 342.000 tūkst. Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos 
ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai. Įstatinis kapitalas padalintas į 342.000.000 (tris šimtus 
keturiasdešimt du milijonus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė  vienas (1) litas. 
 

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TURIMAS SAVAS  AKCIJAS 
 
Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų. 

 

mailto:info@oil.lt
http://www.oil.lt/
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AKCININKAI IR AKCIJOS 
 
Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra listinguojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius 

Baltijos Papildomąjame prekybos sąraše. 

 

 

Bendr
ovės 
akcijos 
yra 

vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams 
(akcininkams) vienodas teises. Akcijų savininkams suteikiama teisė 
dalyvauti valdant Bendrovę, jeigu įstatymai nenustato kitaip, teisė gauti 
dividendus, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitos 
įstatymų nustatytos teisės. 

 
Akcininkai,  turintys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo: 
 

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

Nuosavybės teise 
priklausančių akcijų skaičius 

(vnt.) 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis (proc.) 

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

241.544.426 70,63 

   
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos 
rajonas, 156673480) 

32.913.025 9,62 

 

Likusios 67.542.549 (vnt.) Bendrovės akcijos (19,75 proc. kapitalo) priklauso 1.637 smulkiesiems akcininkams. 
 

Akcijos kainos dinamika NASDAQ OMX Vilnius 2008 – 2011 m. 

 

 2008 m.  
šeši mėn. 

2009 m. 
šeši mėn. 

2010 m. 
šeši mėn. 

2011 m. 
šeši mėn. 

Didţiausia akcijos kaina, Lt 1,02 1,02 1,27 1,85 
Maţiausia akcijos kaina, Lt 0,87 0,78 0,94 1,24 
Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Lt 0,91 1,02 1,23 1,50 
Vidutinė akcijos kaina, Lt 0,95 0,91 1,16 1,61 

 
2011 m. birţelio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija - 513 mln. Lt, 22 proc. didesnė, lyginant su  2010 m. birţelio 30 d. rinkos 
kapitalizacija – 421 mln. Lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 

- 2011 m. sausio 28 d. Bendrovės vadovas pasirašė veiklos Audito komitete sutartis su Klaipėdos laisvosios ekonominės 
zonos valdymo bendrovės direktoriumi Eimantu Kiudulu, UAB „Deloitte Lietuva“ projektų vadovu Simonu Rimašausku ir 
„Swedbank Life Insurance“ SE valdybos nariu ir pirmininku Mindaugu Jusiumi. Audito komiteto narius išrinko Bendrovės 
Stebėtojų taryba.  

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės akcijas: 

ISIN kodas LT0000111650 

Trumpinys KNF1L 

Emisijos dydis (vnt.) 342.000.000 
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- 2011 m. sausio 31 d. Bendrovė „Suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio 
patarėjo paslaugų pirkimo“ konkursui gavo 12 paraiškų dalyvauti skelbiamų derybų kvalifikacijos patikrinime ir 
kvalifikacinėje atrankoje.  

- 2011 m. kovo 4 d. Bendrovės Valdybos posėdyje buvo nutarta kreiptis į Lietuvos perdavimo sistemos operatorių AB 
„Litgrid“, valdančią 100 proc. Lietuvos elektros energijos rinkos, su prašymu leisti įsigyti 33 proc. operatoriaus UAB 
„Baltpool”, kurios planuose 2011 m. plėtoti ir antrinę dujų birţą, akcijų. Valdybos sprendimu Bendrovei, įgyvendinančiai 
suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą, būtų tikslinga dalyvauti gamtinių dujų birţos kūrimo Lietuvoje procesuose. 
Uţ  156 627  UAB „Baltpool” paprastąsias vardines 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijas 260 001 Lt. Bendrovė 
sumokėjo 2011 m. geguţės 24 d. 

-  2011 m. balandţio 18 d. Bendrovė iš Klaipėdos apygardos teismo gavo pranešimą apie UAB „Naftos grupė“ pateiktą 
ieškinį prieš Bendrovę dėl tariamai patirtų 17.091 tūkst. litų nuostolių atlyginimo, tariamai UAB „Naftos grupė“ 
priklausančių ir Bendrovės saugomų naftos produktų perteklių grąţinimo UAB „Naftos grupė“ ir 2004-12-22 Paslaugų 
teikimo sutarties Nr.12-12-2005 pripaţinimo nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės. Bendrovės vadovybės manymu, 
bei pasitarus su Bendrovės išoriniais teisininkais, atsiţvelgiant į UAB „Naftos grupė“ pateiktus įrodymus, įstatymų 
nuostatas bei į teisminių bylų, susijusių su negautomis pajamomis ir patirtomis išlaidomis bei sutarties vienašališku 
nutraukimu, praktiką, darytina išvada, kad didţioji dalis ieškinyje keliamų reikalavimų yra galimai nepagrįsti, Bendrovė 
tikėtinai nepatirs su ieškiniu susijusių papildomų išlaidų. 

-  2011 m. balandţio 28 d. įvykęs Bendrovės visuotinis eilinis susirinkimas Bendrovės valdybai patikslinimui grąţino 2010 
m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, atsiţvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, dėl UAB „Naftos grupė“ ieškinio (ţr. 
pastabą aukščiau), galinčias turėti įtakos Bendrovės finansinei padėčiai ir dėl tos pačios prieţasties atidėjo sprendimo 
priėmimą dėl Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo. 

-  2011 m. geguţės 11 d. Bendrovė Lietuvos Respublikos ambasadoje – Jungtinėse Amerikos Valstijose su JAV 
energetikos kompanija „Cheniere“ pasirašė ketinimų protokolą dėl galimybės ateityje tiekti Bendrovei suskystintas 
gamtines dujas. 

-  2011 m. birţelio 8 d. Bendrovė po įvykusių tarptautinio suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir 
įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo derybų, laimėjusiu pasiūlymu pripaţino tarptautinę kompaniją 
„Fluor“ ir sudarė gautų pasiūlymų eilę pagal ekonominio naudingumo vertinimo balus 

 
 

 
VERSLO APLINKA 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla – naftos produktų 
perkrovimo bei kitos su šia veikla susijusios paslaugos.  
Per 2011 m. šešis mėn. Bendrovė perpylė 3.992 tūkst. 
tonų naftos produktų. 69 proc. bendros krovos sudarė 
tamsieji naftos produktai (TNP), kurių takumas priklauso 
nuo produkto temperatūros ir yra sąlygojamas aplinkos 
temperatūrų, dėl ko perpylimo metu yra energetiškai 
imlesni. TNP priskiriami: mazutai ir jo pakaitalai, 
vakuuminis gazolis, orimulsija ir kt. Šviesieji naftos 
produktai (ŠNP) - tai produktai, kurių takumui produkto 
temperatūra ir aplinkos temperatūra nedaro poveikio. 
Šiems produktams priskiriami: benzinai, dyzelinai, 
reaktyvinis kuras ir kt. 
Bendrovė per 2011 m. šešis mėn., lyginant su 2010 m. 
šešių mėn. krova (4.063 tūkst. t). perkrovė 71 tūkst. t 
arba 2 proc. maţiau naftos produktų.  Per 2011 m. šešis 
mėn. AB „ORLEN Lietuva“ krova (2.000 tūkst. t), 
lyginant su 2010 m. šešių mėn. krova (2.259 tūkst. t) 
sumaţėjo 259 tūkst. t arba 11 proc. 
Bendrovės krovos dinamika priklauso nuo didţiausio 
kliento - AB „ORLEN Lietuva“ eksportuojamų naftos 
produktų srautų. Planinis naftos perdirbimo įmonės 
remontas turėjo įtakos srautų sumaţėjimui.  
Nors Bendrovė per 2011 m. šešis mėn. perkrovė 
maţiau naftos produktų, tačiau dirbdama be tarpininkų, 
kuomet buvo nutrauktas bendradarbiavimas su UAB 
„Naftos grupė“, bei įgyvendindama  struktūrinius pertvarkymus komercijos srityje, pajamų gauta 16 mln. Lt arba 26 proc. 
daugiau (ţiūr. Veiklos rezultatai). 
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VEIKLOS REZULTATAI 
 
Pajamos 

 
Per 2011 m. šešis mėn. gauta 80.514 tūkst. Lt pajamų, lyginant su 2010 
m. šešiais mėn. (63.879 tūkst. Lt), gauta 16,6 mln. Lt  arba 26 proc. 
daugiau. Pajamos uţ naftos produktų perkrovimą sudaro 91 proc. 
Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų. Pardavimo pajamų teigiamam 
pokyčiui įtakos turėjo - darbas be tarpininkų, įgyvendinti struktūriniai 
pertvarkymai komercijos srityje, tamsiųjų naftos produktų, surinktų 
valymo įrenginiuose, pardavimas. 
 
Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
Per 2011 m. šešis mėn. Bendrovė uţdirbo 27.901 tūkst. Lt grynojo pelno, tai 11,6 mln. Lt 71 proc. daugiau, lyginant su 2010 m. 
šešių mėn. 16.282 tūkst. Lt grynuoju pelnu. Pelno augimui įtakos turėjo išaugusios pajamos iš pagrindinės veiklos (pardavimo 
pajamų). 2011 m. šešių mėn. pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 42.951 tūkst. Lt, lyginant 
su 2010 m. šešių mėn. EBITDA,  išaugo 46 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį naujų finansinių įsipareigojimų Bendrovė neprisiėmė. 

 

Veiklos rodikliai 
2011 m. 

birželio 30 d. 
    

2010 m. 
birželio 30 d. 

  
2009 m. 

birželio 30 d. 

Naftos produktų krova (neto tūkst. t) 3.992    4.063   1.949  

Finansiniai rodikliai             

Pardavimo pajamos 79.772    62.802   55.671  

Bendrasis pelnas 34.946    22.864   24.593  

EBITDA 42.951    29.327   30.066  

EBIT 31.356    18.242   19.864  

Pelnas prieš apmokestinimą 32.074    19.317   20.577  

Grynasis pelnas 27.901    16.282   16.514  

       

Ilgalaikis turtas 387.044    400.888   404.811  

Trumpalaikis turtas 113.934    62.933   40.040  

Iš viso turto 500.978    463.821   444.851  

Nuosavas kapitalas 482.917    445.325   424.354  

Pelningumas             

Kapitalo grąža (ROE) 12,0%   7,5%  7,9% 

Turto grąža (ROA) 13,0%   8,0%  8,8% 

Bendrojo pelno marža 44%   36%  44% 

Veiklos pelno marža 39%   29%  36% 

EBITDA marža 54%   47%  54% 

EBIT marža 39%   29%  36% 

Grynojo pelno marža 35%   26%  30% 

Apyvartumas             

Gautinos sumos, dienos 29   19  38 

Mokėtinos sumos, dienos 8   4  9 

Finansų struktūra             

Skolos ir kapitalo santykis 0,04   0,04  0,05 

Kapitalo ir turto santykis 0,96   0,96  0,95 

Bendras likvidumo koeficientas 12,12   9,39  7,06 

Rinkos vertės rodikliai             

Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 18   26  21 

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt 0,08     0,05   0,05 
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RIZIKOS VEIKSNIAI 
 
Konkurencinės aplinkos veiksniai  
 

Pagrindiniai Bendrovės konkurentai yra Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros uostų terminalai, perkraunantys iš Rusijos, Baltarusijos, 
Lietuvos eksportuojamus tamsiuosius bei šviesiuosius naftos produktus: Krovinių terminalas (Lietuva), Ventspils Nafta (Latvija), 
Ventbunkers (Latvija), BLB (Latvija), Alexela (Estija), Vopak EOS (Estija), Vesta (Estija), Peterburg Oil Terminal (Rusija) bei 
naujai statomas Ust-Luga terminalas (Rusija). Svarbiausi veiksniai, lemiantys Bendrovės konkurencingumą rinkoje: terminalo 
krovos ir saugojimo (kaupimo) pajėgumai, apgalvoti techniniai logistikos grandinės parametrai - pradedant nuo geleţinkelio 
linijų, prieplaukų gylio ir skaičiaus bei transportavimo iki terminalo kaštų, galimybės taikyti lanksčią kainų politiką, ilgalaikės 
tiekimo sutartys, taip pat itin geri santykiai su klientais. 
 
Ekonominiai, rinkos veiksniai 
 

Bendrovė yra dalis logistikos grandinės, kurios didţiausia dalis prasideda Rusijos ir Baltarusijos naftos verslovėse ir naftos 
perdirbimo gamyklose, o baigiasi Vakarų šalyse. Bendrovės apkrovimas, o kartu ir pajamos bei pelningumas didţiąja dalimi 
priklauso nuo situacijos naftos produktų rinkoje. Esant ţemoms naftos perdirbimo marţoms, naftos perdirbėjai maţina naftos 
perdirbimą, t.y gamina maţiau naftos produktų, kurie gali būti eksportuojami per Bendrovę ar su ja konkuruojančias įmones. 
Todėl esant maţai pelningam naftos perdirbimui bei santykinai maţėjant eksportuojamų naftos produktų srautams, aštrėja 
konkurencinė kova dėl šių srautų perkrovos, kas daro įtaką Bendrovės krovos apimtims bei krovos tarifams.  Esant aukštoms 
naftos perdirbimo marţoms, vyksta atvirkštiniai procesai.   
 
Politiniai veiksniai 
 

Istoriškai Rusijos ir Baltarusijos Vyriausybės visuomet grieţtai reguliavo naftos ir jos produktų išveţimą iš šalies, nustatydamos 
grieţtas eksporto kvotas ir geleţinkeliu transportuojamų naftos produktų transporto tarifus, suteikiant preferencijas vienam ar 
kitam uostui. Sprendimai dėl kvotų suteikimo ir eksportavimo per konkrečios valstybės uostus, kaip ir geleţinkelio tarifų 
preferencijų taikymas yra daţnai priimami, vadovaujantis politiniais motyvais. Svarbu tai, jog gera Bendrovės geografinė padėtis 
nemaţa dalimi padeda atsverti šią riziką. 
 
Komerciniai veiksniai 

 
Bendrovei turint sutartį su AB „ORLEN Lietuva” (pasirašytą 1999-12-29), kurios krovos apimtys per Bendrovę sudaro daugiau 
kaip 50 proc. viso perkraunamo kiekio, Bendrovės ateities perspektyvos labai priklauso nuo AB „ORLEN Lietuva” gamybos 
apimčių. Stabilus Maţeikių įmonės darbas bei glaudus bendradarbiavimas uţtikrina Bendrovei pagrindinį krovos srautą.  
 
Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų krovinių apimtys sudaro daugiau nei 15 proc. Bendrovės terminalo krovos kiekio. 
Kadangi Baltarusija neturi tiesioginio išėjimo į jūrą, eksportuodama naftos produktus į Vakarus ji privalo naudotis tranzitu per 
kaimynines šalis ir jų uostus. Todėl Bendrovei labai svarbus bendradarbiavimas su šios šalies įmonėmis bei institucijomis 
siekiant jų krovą nukreipti per Klaipėdos uostą. 
 
Rusijos Vyriausybė siekia, kad visas Rusijos naftos perdirbimo gamyklose pagamintas ir eksportuojamas naftos produktų kiekis 
būtų išveţamas per Rusijos uostus. Ši šalis sudaro palankesnes transportavimo sąlygas veţantiems krovinius į rusiškus uostus, 
taip skatindama ir siekdama uţsitikrinti bendradarbiavimą. Rusijos bendrovėms didinant naftos produktų krovą per savo uostus,  
stiprėja konkurencija tarp Baltijos šalių terminalų dėl maţėjančių naftos produktų srautų. Klaipėdos uostui tenkanti rusiškų 
krovinių dalis parodo, kad Rusijos uostai dar nėra pajėgūs perkrauti visus eksportuojamus naftos produktus, bei tai, kad Rusi jos 
bendrovės siekdamos uţtikrinti nenutrūkstamą savo produktų tiekimą uţsienio valstybėms, tam tikrą krovinių dalį stengiasi 
nukreipti ir į Baltijos šalių uostus. Kadangi Bendrovė turi puikią reputaciją, galingą ir efektyviai veikiantį terminalą bei veikia 
neuţšalančiame uoste ir dėl to net ilgalaikėje perspektyvoje ţiemos metu gali tikėtis Rusijos bendrovių krovos. Bendrovė, 
sudarydama garantines sutartis su krovinių savininkais (Gazprom Neft Trading GMBH, Somitekno Ltd.), siekia išlaikyti 
pastovius Rusijos krovinių srautus. 
 
Tarifai 

 
Per 2010–uosius metus Bendrovė pakeitė bendradarbiavimo su tiekėjais schemą. Bendrovė atsisakė tarpininkavimo (terminalo 
paslaugų perpardavimo per ekspeditorius) sutarčių. Su naftos produktų savininkais bei tarptautinėje rinkoje veikiančiais 
prekybininkais (agl. Traders) derimasi dėl ilgalaikių sutarčių tiesiogiai, tokiu būdu siekiama sudaryti geriausias 
bendradarbiavimo sąlygas, atsiţvelgiant į konkurencinę aplinką rinkoje. Kaip parodė patirtis, kai kurių produktų krovos tarifus 
pavyko padidinti iki 50 proc. 
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Technologiniai veiksniai 

 
Technologinės terminalo charakteristikos lemia, kaip Bendrovė sugebės greitai ir efektyviai patenkinti potencialių klientų 
poreikius, o tuo pačiu generuoti papildomas pajamas. Esant planams, kad Klaipėdos jūrų uostas padidins leistiną grimzlę prie 
Bendrovės krantinių iki 13 metrų bei vykdomi investiciniai planai siekiant padidinti kranto talpyklų parką dar 10 proc., sudarant 
galimybes per šias talpyklas krauti tiek šviesiuosius, tiek tamsiuosius naftos produktus, ateityje leis pakrauti didesnio tonaţo 
laivus bei išplėsti perkraunamų produktų asortimentą. 
 
Terminalo komplekso įranga, išsidėsčiusi 35,7 ha plote, per metus gali apdoroti iki 9 mln. t eksportuojamų ir importuojamų 
naftos produktų bei naftos. Bandra naftos ir naftos produktų saugyklų apimtis - 404.500 m³. Kiekviena krovinio partija iš 
skirtingos naftos perdirbimo įmonės talpyklose laikoma atskirai, t.y. nemaišoma su kita. Tai leidţia išsaugoti atgabentų produktų 
kiekį ir kokybę. Kokybės parametrus kontroliuoja moderni terminalo laboratorija. Dviejose prieplaukose, ties kuriomis Klaipėdos 
uosto įplauka išgilinta iki 14 metrų, perkraunami iki 100.000 t talpos tanklaiviai, kurių leistina grimzlė iki 12,5 metrų. Terminale 
yra įrengta autocisternų pripylimo aikštelė, kurioje vienu metu galima aptarnauti keturias autocisternas. Nuotekų valymui 
panaudota unikali biologinio valymo technologija garantuoja į atvirus vandens telkinius išleidţiamo vandens kokybę, atitinkančią 
Europos Sąjungos normatyvinius reikalavimus. Bendras valymo įrenginių našumas - 160 m³/ val. Per metus surenkama ir 
išvaloma - iki 400.000 m³ vandens. 
 
Bendrovės įranga pagaminta Vakarų Europos bei JAV kompanijose - „KANON”, „BORNEMANN”, „INGERSOLL DRESSER”, 
„ROTORK”, „ENRAF”, „ROSSMARK”, „AEG” ir kt. Įdiegtos gaisrų aptikimo ir gesinimo automatinė „AJAX-HEKATRON”, avarinio 
stabdymo „HONEYWELL”, ir technologinio proceso valdymo „BAILEY” sistemos.  
 
APLINKOS APSAUGA 
 

2011-aisiais metais Bendrovė dirbo be avarijų ir  sutrikimų, kurie neigiamai galėtų paveikti aplinką. Nuolat vykdomi šie aplinkos 
apsaugos monitoringo darbai:  

- poţeminio vandens (nustatyta, kad per senojo terminalo veiklos periodą susiformavusi poţeminė tarša naftos produktais 
nyksta); 

- išleidţiamo į marias išvalyto vandens (biologiniai vandenvalos įrenginiai garantuoja maţesnę atvirų vandens telkinių 
taršą nei nustatyta aplinkosaugos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime); 

- poveikio aplinkos orui (Europos Sąjungos ir Nacionalinėmis ribinėmis vertėmis nustatytos lakiųjų organinių junginių ir 
azoto oksidų ribos uţ bendrovės sanitarinės zonos nebuvo viršytos.  

- stacionarių oro taršos šaltinių (TIPK leidime nustatytas išmetamų teršalų kiekis nebuvo viršytas). 
 

2011 m. šešių mėn. Bendrovės einamosios vidaus išlaidos aplinkos apsaugai siekė 1.357 tūkst. Lt (2010 m. šešių mėn. – 1.280 
tūkst. Lt). Papildomai per 2011 m. šešis mėn. įvairiems aplinkosaugos tyrimams (teršiančių medţiagų tyrimams ir kt.) skirta 32 
tūkst. Lt (per 2010 m. šešis mėn. - 12 tūkst. Lt),  14 tūkst. Lt sumokėta mokesčio uţ gamtos teršimą (per 2010 m. šešis mėn. –  
50 tūkst. Lt). 
 

DARBUOTOJAI 
 

Bendrovė nuolat instruktuoja ir apmoko visus savo darbuotojus saugių darbo metodų. Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus 
ir dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais, mokomi licencijuotose mokymo įstaigose, kas 5 metai personalas 
peratestuojamas. Taip pat periodiškai vykdomi mokymai ir pratybos, kurių metu ugdomi praktiniai darbuotojų įgūdţiai avarijų 
likvidavimo tema.  
Per 2011 m. šešis mėn. įvyko 1 (vienas) lengvas nelaimingas atsitikimas susijęs su darbu. 
Vidutinis bendrovės darbuotojų amţius – 47 metai, 56 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis  
pagal darbuotojų grupes 

 

Darbuotojų grupė 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis, Lt 

2011 m. 
šeši mėn. 

2010 m. 
šeši mėn. 

2011 m. 
šeši mėn. 

2010 m. 
šeši mėn.* 

Vadovai 7 5 17.937 18.731 
Specialistai  94 87   5.197    5.210 
Darbininkai 216 214   3.417    3.658 

Iš viso 316 306    3.952   4.108 
 

*Pastaba: Uţ 2010 m. darbo rezultatus skirtas metinis priedas. 
 

Pagrindinės socialinės garantijos Bendrovės darbuotojams numatytos Kolektyvinėje sutartyje. Šioje sutartyje susitarta dėl 
pagrindinių visiems Bendrovės darbuotojams galiojančių darbo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo, saugos ir sveikatos, kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. 
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INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI  
 
Bendrovė iš esmės vadovavaujasi rekomendacinio pobūdžio 2006-ų m. rugpjūtį Vilniaus vertybinių popierių biržoje patvirtinto į biržos 

prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių valdymo kodeksu. 

 
 
BENDROVĖS VALDYMAS 

 
 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais 
Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra 
apibrėţtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 
 
 

Organizacinė valdymo struktūra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stebėtojų tarybos sudėtis 2011 m. birţelio 30 d. 
 

Vardas, Pavardė Pareigos Kadencija 

 
Valentinas Milaknis Stebėtojų tarybos pirmininkas 2010 m. balandis – 2014 m. balandis 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas. Bendrovės akcijų neturi. 

 
Kęstutis Škiudas Stebėtojų tarybos narys 2010 m. balandis – 2014 m. balandis 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas. Yra AB „Lietuvos elektrinė“ stebėtojų tarybos pirmininkas, UAB 
„Visagino atominė elektrinė“ valdybos narys, VO „Konservatyvioji ateitis“ tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi. 

Eimantas Kiudulas Stebėtojų tarybos narys 2010 m. balandis – 2014 m. balandis 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktorius. Bendrovės akcijų neturi. 

 
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas stebėtojų tarybos narius išrinko 2010 m. balandţio 27 d. Per 2011 m. šešis mėn. 
Bendrovės Stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, 
neperleista turto. 

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 

STEBĖTOJŲ TARYBA 

VALDYBA 

GENERALINIS DIREKTORIUS 

AUDITO KOMITETAS 
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Audito komiteto sudėtis 2011 m. birţelio 30 d. 

 

Vardas, Pavardė Pareigos Kadencija 

Eimantas Kiudulas Audito komiteto narys Stebėtojų tarybos kadencijos laikui 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktorius. Bendrovės akcijų neturi. 

Simonas Rimašauskas Audito komiteto narys Stebėtojų tarybos kadencijos laikui 
UAB „Deloitte Lietuva“ projektų vadovas. Bendrovės akcijų neturi. 

Mindaugas Jusius Audito komiteto narys Stebėtojų tarybos kadencijos laikui 
„Swedbank Life Insurance“ SE valdybos narys ir pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi. 

 
Per 2011 m. šešis mėn. audito komiteto nariams  priskaičiuota 25 tūkst. Lt. Audito komiteto nariams nebuvo suteikta paskolų, 
neišduota garantijų, neperleista turto. 
 

Valdybos sudėtis 2011 m. birţelio 30 d. 
 

Vardas, Pavardė Pareigos Kadencija 

Romas Švedas Valdybos pirmininkas 2010 m. kovas – 2014 m. kovas 
LR Energetikos ministerijos energetikos viceministras. Yra AB „Lietuvos dujos“ valdybos narys, AB LITGRID valdybos 
narys. AB „LEO LT“ likvidatorius, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi. 

Arvydas Darulis Valdybos narys 2010 m. vasaris – 2014 m. vasaris 
LR Energetikos ministerijos energetikos viceministras. Yra AB “LESTO“ valdybos pirmininkas, AB “Lietuvos 
energija” - valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos elektrinė“ valdybos pirmininkas, UAB “Visagino atominė elektrinė”  
valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.  

Kęstutis Ţilėnas Valdybos narys 2010 m. balandis – 2014 m. balandis 
LR Energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyrius vedėjas. Yra AB „LESTO“ valdybos narys,  
AB „Lietuvos energija“ valdybos narys, UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos narys, UAB „Tetas” valdybos 
narys. Bendrovės akcijų neturi. 

Virgilijus Poderys Valdybos narys 2010 m. vasaris – 2014 m. vasaris 
 „LITGRID“ AB generalinis direktorius, „LITGRID“ AB valdybos narys,  UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ valdybos 
narys.  Bendrovės akcijų neturi. 

Rokas Masiulis Valdybos narys 2010 m. rugsėjis – 2014 m. rugsėjis 
AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius.  Bendrovės akcijų neturi. 

 
 
Per 2011 m. šešis mėn. Bendrovės valdybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota 
garantijų, neperleista turto. 
 
Bendrovei vadovauja generalinis direktorius. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis 
direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. 
 
2011 m. birţelio 30 d. Bendrovės vadovybei priskiriami: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, gamybos 
direktorius, finansų direktorius, komercijos direktorius ir suskystintų gamtinių dujų terminalo direktorius. Vadovų darbo 
apmokėjimo tvarką tvirtina valdyba, nustatydama vadovų mėnesinių algų pastoviąsias dalis (koeficientus) ir kintamųjų dalių 
mokėjimo tvarką. 
Per 2011 m. šešis mėn. Bendrovės vadovams priskaičiuota 1.044 tūkst. Lt darbo apmokėjimo lėšų ir išmokų (per 2010 m. šešis 
mėn. – 1.104 tūskt. Lt).  
Bendrovės valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti uţ nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams. 
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Bendrovės vadovybės sudėtis 2011 m. birţelio 30 d. 

 
 

Vardas, Pavardė Pareigos Dirba nuo 

Rokas Masiulis Generalinis direktorius 2010 m. geguţės 
 Bendrovės valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 

Vytautas Kazimieras Aranauskas Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2010 m. geguţės 
VĮ „Naftos produktų agentūros“ l.e. generalinio direktoriaus pareigas (2011 m.). Bendrovės akcijų neturi. 

Mantas Bartuška Finansų direktorius 2010 m. geguţės 
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 

Gediminas Vitkauskas Gamybos direktorius 1995 m. spalio 
Turi 0,00003 proc. įstatinio kapitalo dalies. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 

 

Sigitas Zakalskis Komercijos direktorius 2010 m. rugpjūčio 
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 

Rolandas Zukas Suskystintų gamtinių dujų terminalo direktorius 2010 m. gruodţio 
Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 

 

 
NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ 

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

 
2010-ais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimu Bendrovė pradėjo labai reikšmingo strateginio projekto 
įgyvendinimą - suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. 2011-07-29 neeiliniam visduotiniam akcininkų susirinkimui pritarus 
Bendrovė pasirašė sutartį su vadovaujančiu suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėju, 
tarptautine kompanija – „Fluor“.  
Sutartyje numatyta, jog patarėjas kartu dirbs keturis metus ir atliks tokius darbus, kaip – paruoš projekto techninį planą, padės 
išsirinkti technologijas, atliks darbus reikalingus privalomiems leidimams gauti, išspręs projekto saugumo, navigacijos bei k itus 
su projekto techniniu įgyvendinimu susijusius klausimus. Lygiagrečiai atliks darbus, kurie susiję su ekonom ine dalimi – paruoš 
terminalo verslo modelį, finansinį modelį bei sukurs terminalo veiklos strategiją. Konsultantas taip pat priţiūrės projekto techninį 
įgyvendinimą ir dalyvaus per visą projekto vykdymo laikotarpį iki terminalo veiklos pradţios – iki 2014 m. pabaigos. 
Pradėtas rengti „TNP talpyklų parko rekonstrukcijos (4 po 5.000 m

3
 nugriovimas, 2 po 32.250 m

3
 statyba)“ techninis projektas. 

Vyksta rekuperatoriaus pirkimo procedūros pagal techninį projektą „Angliavandenilių garų iš TNP geleţinkelio estakadų 
utilizavimas“. 
Per 2011 m. šešis mėn. Bendrovė baigė geleţinkelio estakados antrojo kelio mazuto išpylimo sistemos rekonstrukciją. Tęsiami 
darbai šiuose objektuose: priešgaisrinės sistemos automatinės dalies rekonstrukcija; šviesiųjų naftos produktų talpyklų 
rekonstrukcija; apskaitos sistemos modernizavimas. 
2011 metais pagrindiniu tikslu lieka – išlaikyti Bendrovės pelningumą tame pačiame lygyje, kaip ir 2009-2010 m. bei kaupti 
lėšas pagrindiniam projektui – suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybai. 
2011 m. Bendrovė sieks optimizuoti veiklą, didinant krovos efektyvumą bei krovos sutartis pasirašinėjant be tarpininkų - 
maksimizuojant pajamas. Bendrovė išsikėlė tikslą perţiūrėti organizacinę struktūrą ir darbuotojų motyvacinę sistemą.  
 
KITA INFORMACIJA 
 
Įstatų pakeitimo tvarka  
 

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Įstatais, Civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės 
aktais. Įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.  
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Sandoriai su susijusiomis šalimis 
 

Su Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos nariais Bendrovė sandorių ir sutarčių nesudarė. Daugiau informacijos apie susijusių 
šalių sandorius pateikta Bendrovės 2011 m. šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 
 
Duomenys apie viešai skelbiamą informaciją 

 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio 
akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.oil.lt., vertybinių popierių birţai AB 
NASDAQ OMX Vilnius ir LR Vertybinių popierių komisijai.  
Per 2011 m. šešis mėnesius Bendrovė vertybinių popierių birţoje AB NASDAQ OMX Vilnius internetiniame puslapyje 
www.nasdaqomxbaltic.com paskelbė 24 oficialius pranešimus apie esminius įvykius ir kitą reglamentuojamą informaciją.  
 
 
 
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta” generalinis 
direktorius Rokas Masiulis ir finansų direktorius Mantas Bartuška, patvirtiname, kad mūsų ţiniomis auksčiau pateiktame AB 
„Klaipėdos nafta” šešių mėnesių, pasibaigusių 2011 m. birţelio 30 d., tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros 
ir veiklos apţvalga, Bendrovės aprašymas.  
 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius                        Rokas Masiulis 
 
 

 

 
 
Finansų  direktorius                        Mantas Bartuška 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ 
Burių g. 19, a./d. 81 
91003 Klaipėda-C 
Tel. +370 46 391772, 
Faks. +370 46 311399 
El. p. info@oil.lt 

http://www.oil.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/

