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Finansinės būklės ataskaita 
 
 Pastabos  2014-06-30  2013-12-31 
TURTAS   (neaudituota)  (audituota) 
Ilgalaikis turtas       

Nematerialusis turtas   1.243  1.266  
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai 3  553.813  518.650  
Ilgalaikės gautinos sumos 7  3.824  2.776  
Investicija į asocijuotas įmones   1.055  989  

Ilgalaikio turto iš viso   559.935  523.681  

       
Trumpalaikis turtas       
Atsargos 5  1.752  1.155  
Išankstiniai apmokėjimai   562  558  
Iš pirkėjų gautinos sumos 6  7.873  11.052  
Išankstinis pelno mokesčio apmokėjimas   4.191  5.644  
Kitos gautinos sumos 7  19.434  13.703  
Kitas finansinis turtas 8  -  30.146  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9  86.497  89.895  

Trumpalaikio turto iš viso   120.309  152.153  

       
Turto iš viso  680.244  675.834 

  
                          (tęsinys kitame puslapyje) 

 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 
 
 Pastabos 2014-06-30 2013-12-31 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  (neaudituota) (audituota)  

Nuosavas kapitalas      
Įstatinis kapitalas 1 380.606  380.606  
Akcijų priedai  13.512  13.512  
Privalomasis rezervas  26.394  24.611  
Rezervas savoms akcijoms įsigyti  55.000  55.000  
Kiti rezervai  95.782  62.273  
Nepaskirstytasis pelnas  12.673  35.649  

Nuosavo kapitalo iš viso  583.967  571.651  
      
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai       
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  7.024  6.935  
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas 12 912  837  
Finansinis įsipareigojimas 10 51.212  51.212  
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso  59.148  58.984  
      
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai      
Finansinis įsipareigojimas 10 129  134  
Prekybos skolos  11 16.968  25.189  
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12 5.389  4.782  
Gauti išankstiniai apmokėjimai  0  40  
Mokėtini dividendai  39  39  
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 13 14.604  15.015  
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso  37.129  45.199  
      
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  680.244  675.834  
 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 
 
 

Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
 
 
 

      

Finansų ir administravimo 
departamento direktorius 

 
Mantas Bartuška    2014 m. rugpjūčio 21 d. 

 
 
 

Apskaitos skyriaus vadovė  Asta Sedlauskienė    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
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Bendrųjų pajamų ataskaita 
 

 

Pastabos 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 
m. birželio 30 d. 

 Trijų mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 
m. birželio 30 d. 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d. 

Trijų mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d.

 
 

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

Pardavimo pajamos 14 57.750  26.868  72.070 29.917 
Pardavimo savikaina 15 (36.863)  (17.543)  (41.326) (17.490) 
Bendrasis pelnas 

 20.887  9.325 30.744  12.427 

Veiklos sąnaudos  (6.831)  (3.317) (5.928) (2.946)
Kitos pajamos  58  17 50  26 
Veiklos pelnas 

 14.114  6.025 24.866  9.507 

Finansinės veiklos pajamos 16 684  621 352  206 
Finansinės veiklos (sąnaudos) 16 (11)  (5) (47) (29)
Pelnas prieš apmokestinimą   14.787  6.641 25.171 9.684

Pelno mokesčio sąnaudos 
 

(2.114) 
 

(863) (3.748) 
 

(1.468)
Grynasis pelnas   12.673  5.778 21.423 8.216

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)  - 
 

- - 
 

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

 
- - -

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

 
- - -

      
Laikotarpio bendrosios pajamos 
(nuostoliai) iš viso  12.673 

 
5.778 21.423 8.216

        
Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), 
tenkantis vienai akcijai (litais) 

17 0,03  0,02 0,06 0,02

      

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

Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
 
 
 

      

Finansų ir administravimo 
departamento direktorius 

 
Mantas Bartuška    2014 m. rugpjūčio 21 d. 

 
 
 

Apskaitos skyriaus vadovė  Asta Sedlauskienė    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
 
 

Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privalo-
masis 

rezervas 

Rezervas 
savoms 

akcijoms 
įsigyti 

Kiti 
rezervai 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas 

Iš viso 

2012 m.  gruodžio 31 d. likutis 
(audituota) 

 
380.606 13.512 22.561 55.000 23.727 41.006 536.412 

Grynasis šešių mėnesių pelnas   - - - - - 21.423 21.423 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - - - - 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - - - 21.423 21.423 

Paskelbti dividendai  - - - - - (410) (410) 

Pervedimai tarp rezervų  - - 2.050 - 38.546 (40.596) - 
2013 m. birželio 30 d. likutis 
(neaudituota) 

 
380.606 13.512 24.611 55.000 62.273 21.423 557.425 

2013 m. gruodžio 31 d. likutis 
(audituota) 

 

380.606 13.512 24.611 55.000 62.273 35.649 571.651 

Grynasis šešių mėnesių pelnas   - - - - - 12.673 12.673 

Kitos bendrosios pajamos  - - - - -  - 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - - - 12.673 12.673 

Paskelbti dividendai  - - - - - (357) (357) 

Pervedimai tarp rezervų  - - 1.783 - 33.509 (35.292) - 

2014 m. birželio 30 d. likutis 
(neaudituota) 

 
380.606 13.512 26.394 55.000 95.782 12.673 583.968 

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

Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
 
 
 

      

Finansų ir administravimo 
departamento direktorius 

 
Mantas Bartuška    2014 m. rugpjūčio 21 d. 

 
 
 

Apskaitos skyriaus vadovė  Asta Sedlauskienė    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
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Pinigų srautų ataskaita 
    

Pastabos 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 
m. birželio 30 d. 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d. 

  (neaudituota)  (neaudituota) 
Įprastinė veikla     

Grynasis pelnas 17 12.673 21.423 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:    
Nusidėvėjimas ir amortizacija   12.589 12.337 
ATL sukaupimas  - 202 
Sukauptos pajamos 7 ( 1.374) (1) 
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas 12 75 80 
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas  (2) (1) 
Atostogų rezervo pasikeitimai 12  330 296 
Pelno mokesčio sąnaudos  2.114 3.748 
Palūkanų pajamos  16 (92) (241) 
  26.316 37.370 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:     
Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas  ( 597) ( 388) 
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas  ( 4) ( 58) 
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas    3.179  5.896 
Kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas   441  ( 1.877) 
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas)  ( 14.301) ( 1.092) 
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas)  ( 40) ( 53) 
Kito trumpalaikio turto ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas, (sumažėjimas) 

 
 277 ( 580) 

  15.271 39.218 

(Sumokėtas) pelno mokestis  (884) (2.183) 
Gautos palūkanos 16 92 150 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  14.479 37.185 

Investicinės veiklos pinigų srautai    
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (įsigijimas)   (47.730)  (37.556) 
Investicijų laikomų iki išpirkimo (įsigijimas)  - (131.969) 
Investicijų laikomų iki išpirkimo pardavimas  8 30.146 127.778 
Kitų investicijų (įsigijimas)  (66) - 
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (17.650) (41.747) 

Finansinės veiklos pinigų srautai   
 

Dividendų (išmokėjimas)  (356) (410) 
Gautos paskolos 10 401 - 
Sumokėtos palūkanos  (272) - 
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (228) (410) 
 
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 

 
(3.398) (4.972) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.  89.895 79.834 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.  86.497 74.862 
 
Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15  puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 

 
Generalinis direktorius  Rokas Masiulis    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
       
Finansų ir administravimo 
departamento direktorius 

 
Mantas Bartuška    2014 m. rugpjūčio 21 d. 

 
 

Apskaitos skyriaus vadovė  Asta Sedlauskienė    2014 m. rugpjūčio 21 d. 
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 FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1 Bendroji informacija 
 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės 
adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda,  Lietuva. 
 
Pagrindinė bendrovės veikla – naftos produktų perkrovimo bei kitos susijusios paslaugos. 
 
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.  
 
2014 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 1.890 akcininkams. Bendrovės įstatinis kapitalas – 380.606.184 (trys šimtai 
aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi) litai yra visiškai apmokėtas. Įstatinis 
kapitalas padalintas į 380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas 
aštuoniasdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė  vienas (1) litas. Valstybei, kurią 
atstovauja Energetikos ministerija, priklausė 72,32 % akcijų  (275.241.290 vienetai).  
 
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2014 m. jokių  sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. 
Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį  prekybos sąrašą. 
 
2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 2014 m.  birželio 30 d.  2013 m.  birželio 30 d 
 Turimų akcijų 

skaičius 
(tūkstančiais) 

Nuosavybės 
 dalis (%) 

 
Turimų akcijų 

skaičius 
(tūkstančiais) 

Nuosavybės 
 dalis (%) 

Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama 
Energetikos  ministerijos 275.241               72,32 

 
275.241               72,32 

UAB  koncernas „Achemos grupė“         38.975    10,24          38.975    10,24 
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) 66.390 17,44  66.390 17,44 
Iš viso 380.606             100,00  380.606            100,00 

      
2014 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 379 (2013 m. birželio 30 d. – 361). 
 

2 Apskaitos principai 
 
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos litais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 litų), jei nenurodyta 
kitaip. Šios Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus 
(TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES). 
 
Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2013 m. 
metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2013 m. finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte. 
 

3 Ilgalaikis materialusis turtas  
 
Bendrovė per 2014 m. šešis mėnesius tęsė darbus šiuose projektuose: 

Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas.  2014 m. birželio 30 d. suskystintų dujų terminalo projekto nebaigtą 
statybą sudaro – 142.185 tūkst. litų, iš kurių pagrindines išlaidas sudaro mokėjimai pagal sutartį, sumokėti 
vadovaujančiam SGD terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėjui bei teisinės ir kitos tyrimų paslaugos, 
dujotiekio statyba, krantinės statyba, išankstiniai mokėjimai ir  gauta kompensacija iš Klaipėdos jūrų uosto direkcijos). 
2014 m. pirmą pusmetį investuota 44.023 (statyba 50.601 tūkst. Lt. ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas 6.578 tūkst. 
Lt.). 
 

Bendrovė per 2014 m. šešis mėnesius į naftos terminalo modernizavimą investavo 2.871 tūkst. Lt. Svarbiausios ir didžiausios 
investicijos per 2014 m. šešis mėnesius buvo šios: 

� Tamsių naftos produktų talpyklų parko rekonstrukcija, tai senųjų 4 talpyklų po 5.000 m3 nugriovimas ir dviejų naujų 
universalių talpyklų, kurių talpa po 32.250 m3, statyba. Šių investicijų tikslas – išplėsti Bendrovės technologinius 
pajėgumus didinant Bendrovės talpyklų bendrą tūrį (viso padidėjimas 44.500 m3) bei technologinį lankstumą įgalinant 
naujose talpyklose sandėliuoti tiek šviesiuosius tiek ir tamsiuosius naftos produktus. Tai didina terminalo lankstumą, 
nes galima krauti daugiau skirtingų naftos produktų, bei patrauklumą klientams, kadangi galima sukaupti didesnes 
produktų partijas pakrovimui į tanklaivius. 2014 m. pirmą pusmetį atliktų darbų vertė siekė 1.110 tūkst. Lt.    
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3 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 

� Tamsių naftos produktų talpyklų pritaikymą ŠNP krovai. Greta TNP parko rekonstrukcijos projekto, Bendrovė 2014 
metais atliko papildomas investicijas, skirtas 2 eksploatuojamų talpyklų po 20.000 m3 pritaikymą ŠNP krovai (iki tol 
buvo galimybė krauti tik TNP produktus). Šios investicijos taip pat susijusios su talpyklų parko technologinio 
universalumo didinimu. Bendra 2014 atliktų darbų vertė – 31 tūkst. Lt. 
 

� Priešgaisrinės sistemos modernizavimo darbai – investicijos skirtos atnaujinti priešgaisrinės sistemos mechaninę bei 
automatinę dalis. 2013 m. atnaujinta gesinimo įranga estakadoje bei pradėta automatinės dalies rekonstrukcija. Visi 
darbai, planuojama, bus baigti 2014 metais. 2014 m. pirmą pusmetį atliktų darbų suma siekia 1.198 tūkst. Lt. 
 

� Dyzelino pakrovimo į autocisternas vietos įrengimas. 2014 m. pirmąjį pusmetį investuota 361 tūkst. Lt. 
 

� Kitos investicijos. 2014 m. pirmąjį pusmetį darbų vertė sudarė 171 tūkst. Lt. 
 

4 Informacija apie segmentus 
 
Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus: 
 

� KN – naftos terminalas Klaipėdoje, teikiantis naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusios paslaugas. 
� SGDT - Lietuvos Respublikos strateginis projektas, kurio įgyvendinimas sukurs alternatyvų šaltinį OAO Gazprom dujoms 

Lietuvoje. Projekto apimtyje yra laivo-talpyklos su dujinimo įrenginiu nuoma su išpirkimo galimybe, krantinės statyba ir 
suprastruktūros įrengimas, krantinės prieigų išgilinimas, dujotiekio tiesimas.  

� SKB - Subačiaus kuro bazė Kupiškio rajone, teikianti naftos produktų ilgalaikio saugojimo ir autocisternų užpylimo 
paslaugas. 
 

Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2014 m. birželio 30 d. bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2013 m. birželio 
30 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau: 

Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2014 m. birželio 30 d. SGDT SKB KN Iš viso 

Pajamos iš išorinių klientų               -      3.243      54.507 57.750 
Pelnas prieš apmokestinimą (3.129) 744 17.172 14.787 
Segmento grynasis pelnas (nuostolis) (3.129) 744 15.058 12.673 
Palūkanų pajamos               -                    -      91 91 
Palūkanų sąnaudos               -                    -      -                -      
Nusidėvėjimas ir amortizacija (78) (1.393) (11.118) (12.589) 
Įsigytas ilgalaikis turtas 44.554 113 2.985 47.652 
Segmento turtas iš viso 117.732 50.553 513.972 682.257 
Segmento finansiniai įsipareigojimai 51.212 - - 51.212 
Segmento įsipareigojimų iš viso 90.252 3.276 4.761 98.289 

Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2013 m. birželio 30 d. SGDT SKB KN Iš viso 

Pajamos iš išorinių klientų               -      3.215      68.855 72.070 
Pelnas prieš apmokestinimą (1491) 859 25.802 25.170 
Segmento grynasis pelnas (nuostolis) (1491) 859 22.055 21.423 
Palūkanų pajamos               -                    -     241 241 
Palūkanų sąnaudos               -                    -      -                -      
Nusidėvėjimas ir amortizacija (22) (1.401) (10.914) (12.337) 
Įsigytas ilgalaikis turtas 24.150 - 13.406 37.556 
Segmento turtas iš viso 35.429 47.320 497.721 580.470 
Segmento finansiniai įsipareigojimai - - - - 
Segmento įsipareigojimų iš viso 3.529 1.719 17.797 23.045 

 
5 Atsargos  

 2014-06-30 2013-12-31

Naftos produktai, skirti parduoti 1.175 796 

Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos 577 359 

 1.752 1.155 
 
2014 m. birželio 30 d. Bendrovė apskaitė 5.721 tūkst. litų vertės nurašymą atsargoms (2013 m. gruodžio 31 d. – 5.808 tūkst. litų), 
kurios buvo nurašytos iki grynos realizacines vertės. Bendrovė nurašo atsargas iki grynosios realizacinės vertės kuomet atsargos  
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5     Atsargos (tęsinys) 
 
yra nepanaudojamos ilgiau kaip 6 mėnesiai. Vertės nurašymas daugiausia apskaitytas statybinėms medžiagoms ir atsarginėms 
dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 – 2005 m.) rekonstrukcijos metu. 
 
2014 m. birželio 30 d. atsargų vertės nurašymas iki grynosios realizacinės vertės 87 tūkst. litų (2013 m. gruodžio 31 d. – 360 
tūkst. litų) apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2014 m. birželio 30 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 196,37 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2013 m. gruodžio 31 
d. - 115,7 tūkst. tonų). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse 
sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus. 
 
Naftos produktai, skirti parduoti, tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. 2014 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 
4.244 tonų iš valymo įrengimų surinktų naftos produktų (2013 m. gruodžio 31 d. – 3.522 tonų). 
 

6 Iš pirkėjų  gautinos sumos 
 2014-06-30 2013-12-31 

Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas  7.988 11.168 

Atimti: vertės sumažėjimas  (115)   (116)   

 7.873 11.052 
 
Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra  6 – 15 dienų. 
 
2014 m. birželio 30 d. Bendrovės 4.480  tūkst. litų pirkėjų skolų buvo denominuoti eurais (2013 m. gruodžio 31 d. – 8.575 tūkst. 
litų). 
 

7 Kitos gautinos sumos 
 2014-06-30 2013-12-31

Ilgalaikės sukauptos pajamos 3.824 2.776 

Ilgalaikės gautinos sumos 3.824 2.776 

Sukauptos pajamos 1.304 978 

Gautinas pridėtinės vertės mokestis 7.745 11.127 

Kitos gautinos sumos 10.386 1.598 

Kitos gautinos sumos 19.434 13.703 
 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2014 m. ir 2013 m. buvo įtrauktas į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.  
 

8 Kitas finansinis turtas 
 2014-06-30 2013-12-31

Perimtos reikalavimo teises Vnesekonom banke 100 100 

Paskola UAB „Žavesys“ 352 354 

Atimti: vertės sumažėjimas (452) (454) 

Paskolos ir gautinos sumos iš viso - - 

Investicijos į Lietuvos bankų skolos vertybinius popierius - 30.146 

Investicijos laikomos iki išpirkimo iš viso - 30.146 

 
Trumpalaikė dalis - 30.146 

Kitas finansinis turtas iš viso - 30.146 
 
 

Kito finansinio turto apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 

Valiuta 2014-06-30 2013-12-31

EUR - 17.955 

LTL - 12.191 

 - 30.146 
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8 Kitas finansinis turtas (tęsinys) 
 
2003 m. sausio 24 d. AB „Naftos terminalas“ kaip dalį atsiskaitymo už  įsigytas akcijas perdavė Bendrovei reikalavimo teisę į 
95.266 tūkst. USD (arba 277.243 tūkst. litų) indėlį, esantį likviduotame Vnesekonom banke ir teisę  į paskolą, suteiktą UAB 
„Žavesys“. 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 
sumažėjimą.  
 

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 2014-06-30 2013-12-31

Pinigai banke 86.497 89.895 
 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: 
 

Valiuta 2014-06-30 2013-12-31

EUR 43.844 81.620 

LTL 42.653 8.275 

 86.497 89.895 
 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų bei investicijų, laikomų iki išpirkimo, kokybė gali būti įvertinta remiantis „Fitch“ ilgalaikio skolinimosi 
reitingais: 

 2014-06-30 2013-12-31

AA - 28.037 63.682

A + 58.460 56.359
 86.497 120.041
 
Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos 
vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai, finansinis turtas valdomi pagal Bendrovės valdybos patvirtintą Investavimo tvarką. 
 

10 Finansiniai įsipareigojimai 
 2014-06-30 2013-12-31

Paskola iš Europos investicinio banko 51.212 51.212
Mokėtinos paskolos palūkanos 129 134

 51.340 51.346

11 Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos 
 2014-06-30 2013-12-31
Mokėtinos sumos rangovams 13.456 20.140
Mokėtinos sumos už žemės nuomą 654 650
Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas 413 190
Kitos prekybos mokėtinos sumos 2.445 4.207
 16.968 25.189
 
Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 2014 m. birželio 30 d. 
Bendrovės 27 tūkst. litų prekybos skolų buvo denominuoti Didžiosios Britanijos svarais sterlingais ir 12.868 tūkst. litų prekybos 
skolų buvo denominuoti eurais (2013 m. gruodžio 31 d.  – 504 tūkst. litų). 
  

12 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
 2014-06-30 2013-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis 1.069 6
Mokėtinas socialinio draudimo mokestis 911 940
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 280 6
Mokėtinos garantinio fondo įmokos 5 5
Sukauptas atostogų rezervas 2.286 1.956
Sukauptos metinės premijos 834 1.862
Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio 5 7
 5.389 4.782
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13 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 
 2014-06-30 2013-12-31
Sukauptos mokesčių sąnaudos ir įsipareigojimai 11 345
Kitos sukauptos sąnaudos ir įsipareigojimai 14.280 13.661
Kitos mokėtinos sumos 313 1.009

 14.604 15.015
 
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis. 
 

14 Pardavimo pajamos 

 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 m. 
birželio 30 d. 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d.

Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas 56.419 70.356 

Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis 1.331 1.714 

 57.750 72.070 
 
Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos 
pervežimus ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu. 
 

15 Pardavimo savikaina  

 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 m. 
birželio 30 d. 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d.

Nusidėvėjimas ir amortizacija 12.234 12.073
Dujos 6.021 10.021
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 10.014 9.384
Geležinkelio paslaugos 2.076 2.663
Elektra 2.641 3.164
Žemės ir krantinių nuoma 1.079 1.025
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra 389 315
Nekilnojamo turto mokestis 623 604
Draudimas 746 641
Paslaugos laivams 227 298
Darbų saugos sąnaudos 128 182
ATL sąnaudos - 82
Kita 684 874
 36.863 41.326

 

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

 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 
m. birželio 30 d. 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d.

Palūkanų pajamos 92 241 

Pelnas iš valiutų kursų pasikeitimo - 2 

Delspinigių pajamos 592 109 
Finansinės veiklos pajamos iš viso 684 352 

(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo    (11) (47) 

 
17 Pelnas ir sumažintas pelnas vienai akcijai 

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

 2014 m. 2013 m.
Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas 12.673 21.423
Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.) 380.606 380.606 
Pelnas akcijai (Lt/vnt.)   0,03 0,06
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18 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 2014 m., 2013 m. ir  2012 m. buvo šie: 
 
Sandoriai su Lietuvos Resupublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis 
 
  Pirkimai Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 72.897 - 19.692 10.731
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 48.034 - - 7.562
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 50.649 - - 7.690

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 5.181 - - 911
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 4.240 - - 829
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 3.632 - - 645

VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija 
priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei 
atstovaujamai susisiekimo ministerijos 

2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 1.079 13.471 - 654
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 1.028 - - 512
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 1.028 - - 514

AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti Lietuvos 
Respublikos valstybei atstovaujamai 
susisiekimo ministerijos 

2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 2.115 - - 413
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 3.922 - - 212
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 3.184 - - 359

AB „Lesto“, priklausanti Lietuvos Respublikos 
valstybei atstovaujamai energetikos ministerijos 

2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 1.283 - - 181
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 1.657 - - 216
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 1.323 - - 161

AB „Lietuvos dujos“, priklausanti Lietuvos 
Respublikos valstybei atstovaujamai 
energetikos ministerijos 

2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 4.837 - - 1.361
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 8.229 - - 1.487
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 8.539 - - 1.443

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra 2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. - 2.514 419 -

 2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. - 2.479 413 -

Kitos susijusio šalys 2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. - 15 6 -

 2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. - 21 2 -

 2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. - 15 1 -

Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso: 2014 m. sausio 1 - birželio 30 d. 87.392 16.000 20.117 14.251
2013 m. sausio 1 - birželio 30 d. 67.110 2.500 415 10.818
2012 m. sausio 1 - birželio 30 d. 68.355 15 1 10.812

 

 
Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir kitos išmokos  
 
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, 
departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai. 

 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2014 m. 
birželio 30 d. 

Šešių mėn. 
laikotarpis, 

pasibaigęs 2013 
m. birželio 30 d. 

Priskaitymai, susiję su darbo santykiais 3.533 2.843 
Vadovančių darbuotojų skaičius 34 32 
 
Per 2014 m. ir  2013 m. Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų 
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.  
 
 

8 Pobalansiniai įvykiai  
 

• 2014 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė: 
1.  Suteikti valstybės garantiją Šiaurės investicijų bankui (toliau – NIB) dėl AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) 

teikiamos iki 20 metų laikotarpiui 34 754 402 eurų paskolos už NIB nustatytą palūkanų normą investicijų projektui 
„Suskystintų gamtinių dujų terminalas“ (toliau – SGDT) finansuoti, valstybei prisiimant garantinius įsipareigojimus dėl 
34 754 402 eurų paskolos ir palūkanų mokėjimo. 

2.  Nustatyti, kad valstybės garantija dėl aukščiau nurodytos paskolos galioja ir tuo atveju, kai: 
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2.1.  teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės įgyvendinamas SGDT projektas ir (ar) jį sudarantys darbai, ir (ar) turtas 
perduodami ir (ar) Bendrovės vykdoma SGDT veikla perkeliama į Bendrovės 100 procentų tiesiogiai valdomą 
dukterinę įmonę; 

2.2.  aukščiau nurodytai dukterinei įmonei perduodamos visos Bendrovės teisės ir pareigos, susijusios su SGDT projekto 
įgyvendinimu ir (ar) projektą sudarančiais darbais, ir (ar) turtu ir (ar) SGDT veikla, t. y. visas turtas, įskaitant šio 
pranešimo 3.1 punkte nurodytą hipoteką, visi įsipareigojimai, įskaitant teises ir pareigas pagal šio pranešimo 1 punkte 
nurodytą paskolą ir visos teisės į SGDT lėšas; 

2.3.  Lietuvos Respublika tiesiogiai kontroliuodama išlaiko ne mažiau kaip 67 procentus Bendrovės akcijų ir Bendrovė 
išlaiko 100 procentų 2.1 punkte nurodytos dukterinės įmonės akcijų visą 1 punkte nurodytos paskolos galiojimo 
laikotarpį. 

3.  Nustatyti, kad valstybės garantija gali būti pasirašoma, kai: 
3.1.  Bendrovė sąlygine hipoteka (antriniu įkeitimu) įkeičia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai SGDT būsimus 

nekilnojamuosius daiktus ir su jais neatsiejamai susijusius daiktus, t.y. SGDT jungtį ir jos technologinius priklausinius, 
kurie bus sukurti ateityje ir (arba) kurių savininke Bendrovė arba 2.1 punkte nurodyta dukterinė įmonė taps ateityje, 
įgyvendinusios SGDT projektą, už ne mažesnę negu 100 procentų 1 punkte nurodytą paskolos sumą, sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti; 

3.2.  Bendrovė sumoka garantinę įmoką, lygią 0,1 procento 1 punkte nurodytos paskolos sumos. 
 

• 2014 m. liepos 10 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas 
įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda. Susirinkimo darbotvarkė:  

1.  Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui patvirtinti suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia suskystintų 
gamtinių dujų terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sutarties pagrindines specialiąsias sąlygas. 

Priimtas sprendimas: „Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui: 
1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl gamtinių dujų tiekimo 

diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 
14 d. nutarimu Nr. O3-104 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo 
Nr. O3-367 ,,Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
pakeitimo“ bei atsižvelgiant į AB „Klaipėdos nafta“ valdybos 2014 m. birželio 2 d. priimtą sprendimą, patvirtinti 
suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia suskystintų gamtinių dujų terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, 
tiekimo sutarties pagrindines specialiąsias sąlygas: 

1.1.  Suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia suskystintų gamtinių dujų terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, 
kiekis – iki 170 000 m3.  

1.2.  Suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia suskystintų gamtinių dujų terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, 
tiekimo sąnaudos su tiesiogiai susijusiomis pagrįstomis sąnaudomis – ne daugiau kaip 112.428.383 Lt. 

2.  Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimas įsigalioja po to, jam pritaria AB 
„Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje. 

3.  galioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su UAB LITGAS (įmonės kodas 302937277) Suskystintų 
gamtinių dujų, kurių reikia suskystintų gamtinių dujų terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti sutartį AB 
„Klaipėdos nafta“ valdybos patvirtintomis pagrindinėmis sąlygomis, kurioms taip pat yra gautas AB „Klaipėdos nafta“ 
visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.“ 

 
• 2014 m. liepos 23 d. Lenkijos koncernas „PKN Orlen“, valdantis Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą AB “Orlen Lietuva” 
paskelbė savo bei dukterinės bendrovės Lietuvoje 2014 m. pirmo pusmečio finansinius rezultatus. Žiniasklaidoje pasirodė 
pranešimai, kad „PKN Orlen“ vadovybė komentuodama prastus finansinius dukterinės bendrovės AB „Orlen Lietuva“ rezultatus 
nurodo, kad jie susidarė dėl prastos makroekonominės padėties, o kaip vieną iš alternatyvų svarsto galimybę nuo 2015 m. laikinai 
sustabdyti AB „Orlen Lietuva“ gamyklos veiklą.  

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau - Bendrovė) vadovybė pažymi, kad AB „Orlen Lietuva“ pagamintų naftos produktų perkrovos 
pajamos sudarė apie 35 proc. visų Bendrovės krovos pajamų (remiantis preliminaria informacija apie 2014 m. pirmo pusmečio 
krovą). 

Pažymėtina, kad Bendrovės vadovybė analizuoja situaciją bei ieško galimų sprendinių ir galimų veiklos alternatyvų 
siekiant suvaldyti finansinę riziką bei sumažinti neigiamas pasekmes Bendrovės finansiniams rezultatams, jeigu „PKN Orlen“ 
koncerno vadovybė priimtų sprendimą nuo 2015 m. laikinai sustabdyti AB „Orlen Lietuva“ gamyklos veiklą. 

 
• 2014 m. liepos 25 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartimi priėmė nagrinėti AB „Klaipėdos nafta“, kodas 
110648893, kurios registruota buveinė yra adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), pateiktą kasacinį skundą dėl dalies 
Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties, byloje pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį Bendrovei dėl 
ieškovo tariamai patirtų 17 mln. Lt nuostolių atlyginimo, ieškovui tariamai priklausančių ir Bendrovės saugomų naftos produktų 
pertekliaus grąžinimo UAB „Naftos grupė“ ir 2004-12-22 paslaugų teikimo sutarties Nr. 12-12-2005 (toliau – Sutartis)  
pripažinimo nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės, bei Bendrovės priešieškinį UAB „Naftos grupė“ dėl Sutarties pripažinimo 
negaliojančia, nuostolių atlyginimo ir nepagrįsto praturtėjimo, peržiūrėjimo.  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog Bendrovės pateiktas kasacinis skundas atitinka Lietuvos Respublikos 
Civilinio proceso kodekse nustatytus reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti kasacine tvarka. 

Apie minėtą 2014 m. birželio 17 d. priimtą Lietuvos apeliacinio teismo kolegijos nutartį Bendrovė buvo paskelbusi 2014 
m. birželio 18 d. pranešimu apie esminį įvykį. 
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19  Pobalansiniai įvykiai (tęsinys) 
 
• 2014 m. liepos 28 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) pasirašė su UAB LITGAS suskystintų gamtinių dujų, kurių 
reikia suskystintų gamtinių dujų terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sutarties specialiąsias sąlygas.  

Sutartis pasirašyta vadovaujantis Bendrovės valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Apie minėtus 
sprendimus Bendrovė buvo paskelbusi 2014 m. liepos 10 d. pranešimu apie esminį įvykį. 
 
• 2014 m. rugpjūčio 1 d. pasirašė SGD terminalo paslaugų sutartį su UAB LITGAS ir baigė 2014 m. balandžio 30 d. 
paskelbtą suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą. Bendrovė pirmiesiems 
pereinamiesiems gamtinių dujų metams nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. suteikė Terminalo naudotojui 401 637 
600 nm3 pagrindinius išdujinimo pajėgumus. Įvertinant gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus technines galimybes 
priimti dujas iš SGD terminalo, Bendrovė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. periodu turi apie 0,76 mlrd. nm3 laisvų 
pajėgumų. 

Apie SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir kvietimą potencialiems SGD terminalo naudotojams teikti prašymus 
suteikti SGD terminalo pajėgumus pagal kvietime nurodytas sąlygas Bendrovė informavo paskelbdama 2014 m. balandžio 30 d. 
esminį pranešimą. SGD terminalo pajėgumų skirstymo metu buvo skirstomi pagrindiniai ir sezoniniai SGD išdujinimo pajėgumai, 
ir sezoniniai SGD perkrovos pajėgumai.  

Bendrovė skirsto SGD terminalo pagrindinius, sezoninius ir momentinius pajėgumus vadovaudamasi Bendrovės 
patvirtintomis Naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis kaip skelbta Bendrovės 2014 m. balandžio 18 d. esminiame pranešime. 

 
• 2014 m. rugpjūčio 25 d. stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus: 

- atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską (AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys nuo 2013 m. gegužės 24 d.); 
- išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios AB „Klaipėdos nafta“ valdybos kadencijos 

pabaigos. 
Naujai paskirtas Bendrovės valdybos narys Dainius Bražiūnas užima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Naftos 

ir dujų skyrius skyriaus vedėjo pareigas, taip pat yra AB „Amber Grid“ bei BALTPOOL UAB valdybos narys. 
 
 
Po balanso sudarymo datos reikšmingų pobalansinių įvykių daugiau nebuvo. 
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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, finansų ir administravimo departamento direktorius Mantas Bartuška ir apskaitos skyriaus vadovė 
Asta Sedlauskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB „Klaipėdos nafta” finansinės ataskaitos už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba 
nuostolius ir pinigų srautus.  

 

Generalinis direktorius                            Rokas Masiulis  

  

Finansų ir administravimo departamento direktorius                       Mantas Bartuška 
 
 
 
 
Apskaitos skyriaus vadovė                          Asta Sedlauskienė 
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Santrupos: 

SGDT - Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas; 

SGD – suskystintos gamtinės dujos; 

SKB - Subačiaus kuro bazė; 

KVJUD – VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“; 

VKEKK - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; 

EIB – Europos investicijų bankas;   

NIB - Šiaurės investicijų bankas; 

TNP - tamsieji naftos produktai; 

ŠNP - šviesieji naftos produktai. 
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ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS 
Šis 2014 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Toliau šiame 
pranešime akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ vadinama Bendrove. 

 

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ (EMITENTĄ)  
Bendrovės pavadinimas: Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ 

Teisinė forma: Akcinė bendrovė 

Įstatinis kapitalas: 380.606.184 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 

Interneto adresas: www.oil.lt, www.sgd.lt  

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS BEI INFORMACIJA APIE BENDROVĘ 
AB „Klaipėdos nafta“ veiklą sudaro pagrindinės trys kryptys: 

� Naftos ir naftos produktų terminalo (KN) veikla; 

� Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (SGDT) projekto įgyvendinimas ir veikla; 

� Subačiaus kuro bazės (SKB) veikla. 

2014 metų I pusm. ekonominė veikla buvo vykdoma Naftos ir naftos produktų terminale bei Subačiaus kuro bazėje. SGDT veiklos 
pradžia numatoma – 2014 m. IV ketv.  

 

Bendrovės misija - būti patikimu Lietuvos ir kaimyninių šalių naftos produktų importo ir eksporto terminalu ir sudaryti 
galimybę regiono naftos perdirbimo gamykloms nenutrūkstamai eksportuoti savo produkciją tanklaiviais į Vakarų Europą bei 
tolimesnes rinkas per Bendrovės terminalą.  

 

Bendrovės vizija – būti finansiškai tvariu naftos krovos terminalu ir laiku vystyti projektus bei investuoti į iniciatyvas, 
didinsiančias ekonominę grąžą investuotojams.  

 

AB „Klaipėdos nafta“ strateginiai tikslai:  

� Nacionalinės svarbos objekto statuso išlaikymas ir bendrovės veiklos diversifikavimas, 

� Bendrovės efektyvumo didinimas, 

� Terminalo operatyvumo ir lankstumo didinimas, 

� Naftos produktų terminalo patrauklumo naftos perdirbimo gamykloms didinimas, 

� Vidaus procesų gerinimas, 

� Aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimas. 

 

Bendrovė yra strateginė Lietuvos energetikos sektoriaus įmonė:  

� 2012 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Bendrovei iki 2014 m. pabaigos  įgyvendinti Lietuvos 
energetikai reikšmingą strateginį SGDT projektą; 

� Bendrovė garantuoja galimybę esant poreikiui į Lietuvą importuoti naftą bei naftos produktus; 

� Bendrovei patikėta saugoti Lietuvos Respublikos privalomąjį naftos produktų rezervą; 

� 2002 m. spalio 10 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir 
įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu, Bendrovė numatyta kaip strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinti įmonė. 
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Informacija apie asocijuotas įmones  
 

Bendrovė 2014 m. birželio 30 d. yra investavusi į sekančias įmones: 

Įmonės 
pavadinimas 

Adresas 
Valdoma akcijų 
dalis, % 

Veikla 

UAB LITGAS 
Gedimino pr. 33-2, LT-
01104 Vilnius 

33,33 
SGD tiekimas per statomą SGD terminalą bei prekyba 
gamtinėmis dujomis (2014 m. vasario 10 d. patvirtintas 
paskirtuoju SGD tiekėju) 

UAB “Baltpool” 
A. Juozapavičiaus g. 9, 
LT-09311, Vilnius 

33,33 
Energetikos išteklių (biokuras, dujos) biržų veiklos 
vystymas, VIAP lėšų administravimas 

Sarmatia Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 68, 
Prima court, 02-014 
Warszawa, Lenkija 

1 
Naftotiekio tarp Azijos valstybių bei Baltijos jūros 
tiesimo galimybių analizavimas bei projektavimas 

 

Priklausymas asociacijoms 
 
Bendrovė priklauso sekančioms asociacijoms:  

� Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijai www.ljkka.lt; 

� Baltic Port organizacijai (angl. Baltic Ports Organization)  www.bpoports.com; 

� Gas Infrastructure Europe padaliniui Gas LNG Europe www.gie.eu.com. 

 

Naftos ir naftos produktų terminalas 
 

Bendrovės naftos ir naftos produktų terminalas yra vienas didžiausių terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų 
rinkoje. Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš 
Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Dažniausiai perpilami naftos produktai: mazutas, vakuuminis gazolis (TNP), benzinas, 
dyzelinis kuras, aviacinis kuras (ŠNP). Terminalo pajėgumas siekia iki 9 milijonų tonų naftos produktų krovinių per metus. 
Krovinių partijos kaupiamos kranto talpyklose, kurių bendras tūris siekia 450 tūkst. m3. Krova į tanklaivius vykdoma per dvi 
krantines, kurių ilgis siekia po 270 m. 

 
Klaipėdos naftos terminalas nuo seno yra žinomas kaip vienas geriausių tamsiųjų naftos produktų (mazuto ir VGO) krovos 
terminalas, efektyviai dirbantis esant žemoms oro temperatūroms. KN yra gerai technologiškai pasirengusi krauti tamsiuosius 
naftos produktus šaltuoju metų periodu. Bendrovė turi nuosavą katilinę, kurios bendras trijų katilų galingumas – 100 MW. 

Taip pat Bendrovė gali aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami tanklaiviais. 
Terminale įrengta autocisternų pripylimo aikštelė, skirta išvežti importuotiems  naftos produktams auto keliais. 

Klaipėdos nafta šiuo metu naftos ir naftos produktų terminale teikia šias paslaugas: 

� perpila žaliavinę naftą ir naftos produktus iš geležinkelio cisternų į tanklaivius, 

� priima žaliavinę naftą ir naftos produktus iš tanklaivių perkraudama juos į geležinkelio cisternas ir autocisternas, 

� kaupia žaliavinę naftą ir naftos produktus, 

� priima naftos produktais užterštą vandenį iš laivų, 

� švartuoja laivus, 

� nustato naftos produktų kokybės parametrus, 

� aprūpina laivus kuru ir vandeniu. 
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Subačiaus kuro bazė 
Nuo 2012 m. birželio 11 d. patvirtinus akcijų pasirašymo su Lietuvos Respublika sutartį Bendrovei buvo perduota valdyti 
Subačiaus kuro bazė, esanti Kunčių km. Kupiškio raj. Subačiaus kuro bazės infrastruktūrą sudaro: (1) 338 tūkst. m3 talpyklų, 
pritaikytų laikyti šviesiuosius naftos produktus, parkas, (2) 2007 m. modernizuota geležinkelio estakada, kurioje vienu metu 
galima aptarnauti 14 vagonų cisternų, (3) moderni autocisternų užpylimo aikštelė, (4) renovuota laboratorija, galinti nustatyti 
pagrindinius naftos produktų kokybės parametrus (5) ir transporto priemonės bei kiti ūkio aptarnavimo statiniai ir įrengimai. 

Pagrindinės Subačiaus kuro bazės veiklos: naftos produktų ilgalaikio saugojimo paslauga (šiuo metu didžioji dalis talpyklų 
užpildytos privalomuoju Lietuvos Respublikos naftos produktų rezervu), ir autocisternų, aptarnaujančių ūkio subjektus 
Aukštaitijos regione, užpylimo paslauga.  

 
Perimdama Subačiaus kuro bazės infrastruktūrą Bendrovė išplėtė teikiamas paslaugas, papildant ilgalaike naftos produktų 
saugojimo paslauga. 2014 m. šešių mėn. Subačiaus kuro bazės veiklos rezultatai pateikti Bendrovės 2014 m. šešių mėn. finansinių 
ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte „Informacija apie segmentus“. 
 

SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
2014 m. vasario 19 d. Pietų Korėjos Ulsano uoste esančioje esančioje „Hyundai Heavy Industries Co., Ltd“ laivų statykloje įvyko 
oficiali Lietuvai skirto SGD laivo-saugyklos vardo suteikimo ceremonija. 
Laivo  krikštynų iškilmėse dalyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
SGD laivui – saugyklai suteiktas „Independence“ (lietuviškai – 
„Nepriklausomybė“) vardas, simbolizuojantis šalies  energetinę 
nepriklausomybę ir saugumą.  

2014 m. vasario 25 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas 
priimtu sprendimu atmetė dalies žemės sklypų, per kuriuos ketinama 
nutiesti SGDT jungiamojo magistralinio dujotiekio trasą, savininkų skundą. 
Savininkai Vilniaus apygardos administracinio teismo prašė panaikinti 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymą 
Nr. 1-130, kuriuo buvo patvirtintas SGDT, susijusios infrastruktūros ir 
dujotiekio statybos specialusis planas, be kita ko, numatantis galimybę 
tiesti minėtą dujotiekio trasą per minėtų savininkų valdomus žemės 
sklypus. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime konstatavo, kad Įsakymas, kuriuo patvirtintas Specialusis planas, priimtas 
laikantis teisės aktų reikalavimų, todėl yra teisėtas. 

2014 m. kovo 28 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė dalį „Höegh LNG Ltd.“ teisių ir pareigų pagal Suskystintų 
gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (toliau – FSRU) nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) 
sutartį su FSRU išpirkimo teise  perleisti Hoegh LNG Klaipėda, UAB. Novacijos sutartis buvo pasirašyta 2014 m. balandžio 11 d. 

2014 m. balandžio 11 d. VKEKK priėmė sprendimą suderinti Naudojimosi SGDT taisykles, kurios nustato naudojimosi SGDT 
tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis SGDT, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus 
specialiuosius reikalavimus, susijusius su SGDT  veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į SGDT, jas išdujinti ir patiekti į 
gamtinių dujų perdavimo sistemą ar perkrauti į dujovežius.  

Bendrovė, siekdama pritraukti SGD terminalo naudotojus ir patenkinti rinkos vartotojų lūkesčius, apskaičiavo ir paskelbė 
preliminarias SGDT paslaugų kainas. Jos buvo paskaičiuotos taikant VKEKK 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 (su 
naujausiais 2014 m. balandžio 11 d. VKEKK posėdyje priimtais pakeitimais) patvirtintą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių 
dujų sektoriuje nustatymo metodiką. SGDT paslaugų kainų viršutines ribas bei konkrečias kainas nustato ir skelbia VKEKK. 

Remiantis nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje metodika, numatomi tokie preliminarūs SGD 
terminalo paslaugų tarifai:  

� Skystinimo (SGD išdujinimo) paslaugos kaina (nustatoma kiekvienais metais ir koreguojama kasmet) – 0 Lt/MWh (be 
PVM), paslauga apima atplaukiančio dujovežio švartavimą, SGD krovą į SGD terminalą, laikiną saugojimą ir išdujinimą; 

� SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatoma penkeriems metams) – 3,45 – 5,6 Lt/MWh (be PVM), paslauga apima 
atplaukiančio dujovežio švartavimą, SGD krovą į SGD terminalą, laikiną saugojimą ir SGD perkrovą į išplaukiantį 
dujovežį.  
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Kaip nurodyta aukščiau, šie tarifai yra preliminarūs ir nėra patvirtinti Bendrovės valdybos ar VKEKK.  

2014 m. balandžio 18 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą patvirtinti su VKEKK suderintų Naudojimosi SGDT taisyklių 
pagrindines sąlygas, kuriomis vadovaujantis tą pačią dieną Taisykles patvirtino ir Bendrovės generalinis direktorius. 

2014 m. balandžio 29 d. įvykęs Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas: 

�  Patvirtino Bendrovės 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį; 

� Paskirstė Bendrovės paskirstytinąjį pelną, dividendams skirdamas dalį pelno – 356 tūkst. Lt arba 0,0009366255 Lt 
dividendų vienai akcijai; 

� Paskyrė audito įmonę UAB „Ernst&Young Baltic” Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų auditui, metinio pranešimo 
įvertinimui bei audito ataskaitai pateikti. 

2014 m. balandžio 29 d. pratęsti valdybos, kurią sudaro šie asmenys - Valdas Lastauskas, Rokas Masiulis, Rytis Ambrazevičius ir 
Mindaugas Jusius, įgaliojimai laikotarpiui, numatytam Bendrovės įstatuose (4 metams) arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja 
valdyba. 

2014 m. balandžio 30 d. Bendrovė paskelbė pirmąją SGDT pajėgumų skirstymo procedūrą ir kvietimą potencialiems SGDT 
naudotojams teikti prašymus suteikti SGDT pajėgumus pagal kvietime nurodytas sąlygas.  

SGDT pajėgumų skirstymo metu bus skirstomi pagrindiniai SGD išdujinimo pajėgumai, sezoniniai SGD išdujinimo pajėgumai ir 
sezoniniai SGD perkrovos pajėgumai.   

Apie preliminarias SGDT paslaugų kainas Bendrovė pranešė skelbdama esminį įvykį 2014 m. balandžio 11 d.  

2014 m. gegužės 6 d. dienraščio „Verslo žinios“ ir Finansų analitikų asociacijos 
organizuotame renginyje Bendrovės finansų ir administravimo departamento 
direktoriui Mantui Bartuškai atiteko „Metų finansų vadovo 2014“ titulas. Renkant 
geriausią metų finansų vadovą daug dėmesio buvo skiriama finansų vadovo 
strateginiam mąstymui, priskirtoms atsakomybėms, įgyvendintiems projektams, 
visuomeniškumui. 

2014 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimo „Dėl valstybės garantijos suteikimo Šiaurės investicijų 
bankui“ projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui. Pagal nutarimo projektą 
ketinama išduoti iki 20 metų laikotarpiui 34.754 tūkst. eurų (120.000 tūkst. Lt) 
valstybės garantiją už  Bendrovės imamą paskolą iš Šiaurės investicijų banko (toliau – 
NIB), kadangi Bendrovė 2014 m. siekia iš NIB skolintis nurodytą sumą SGDT 
projektui finansuoti.  

2014 m. birželio 13 d. NIB valdyba priėmė sprendimą suteikti Bendrovei iki 34.754 tūkst. eurų (iki 120.000 tūkst. Lt) kreditą 
SGDT projekto įgyvendinimui. Kredito terminas iki 20 metų. Numatyta išankstinė sąlyga NIB išmokėti kreditą Bendrovei – pareiga 
pateikti valstybės garantiją, užtikrinančią Bendrovės pinigines prievoles pagal kredito sutartį. 

2014 m. birželio 17 d. Bendrovė gavo Lietuvos apeliacinio teismo nutartį byloje pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį 
Bendrovei dėl ieškovo tariamai patirtų 17 mln. Lt nuostolių atlyginimo, ieškovui tariamai priklausančių ir Bendrovės saugomų 
naftos produktų pertekliaus grąžinimo UAB „Naftos grupė“ ir 2004-12-22 paslaugų teikimo sutarties Nr. 12-12-2005 pripažinimo 
nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės. 

Aukščiau nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi 2013 m. gegužės 20 d. Vilniaus apygardos teismo, kuris šią bylą 
nagrinėjo I-ma instancija, sprendimas iš dalies pakeistas taip: 

� Sutarties nuostata, suteikianti ieškovui UAB „Naftos grupė“ išimtines teises vakuuminio gazolio perkrovimui, pagal 
Bendrovės reikalavimą Teismo pripažinta negaliojančia, kaip prieštaraujanti imperatyvioms Konkurencijos teisės 
normoms; 

� iš atsakovo (Bendrovės) ieškovo naudai priteista 2.988 tūkst. Lt nuostolių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 
priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos (2011 m. balandžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško 
įvykdymo, t.y. tik apie trečdalį tos sumos, kurią iš Bendrovės UAB „Naftos grupė“ naudai anksčiau buvo priteisęs I-os 
instancijos teismas bei visiškai atmetant UAB „Naftos grupė“ reikalavimų dalį dėl nuostolių, susijusių su verslo 
praradimu atlyginimo, taip pat 

� proporcingai perskirstytos bylos šalių bylinėjimosi išlaidos. 

Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo momento, tačiau gali būti skundžiama Lietuvos 
Aukščiausiajam Teismui kasacine tvarka. 

Bendrovės vadovybės vertinimu, teismo nutarties dalis, kuria atmetamas Bendrovės UAB „Naftos grupė“ pareikštas priešieškinys 
byloje (dėl Sutarties vykdymo metu Bendrovės patirtų 42.627 tūkst. Lt nuostolių atlyginimo) ir iš Bendrovės UAB „Naftos grupės“ 
naudai priteisiama aukščiau nurodyta nuostolių suma, yra nepagrista. Todėl, Bendrovė šioje byloje ketina teikti kasacinį skundą 
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.  Bendrovė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė 2014 m. liepos 25 d. 
(svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos). 

2014 m. birželio 26 d. įvykęs Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės valdybos sprendimams: 

� Pakeisti 2013 m. sausio 22 d. ir 2013 m. vasario 6 d. Valdybos sprendimų pagrindu sudarytą 2013 m. vasario 15 d. 
Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank Finland Plc, numatant, kad šioje sutartyje 
sutarties šalis, Bankas, yra keičiama į Banko teisių ir pareigų perėmėją - Patronuojantį banką. 
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� Kartu su kitu, pagrindiniu UAB LITGAS (kodas 302937277) akcininku „Lietuvos energija“, UAB (kodas 301844044) 
dalyvauti UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinime, kurio metu bus išleidžiama nauja ne didesnė kaip 97.000.002 
(devyniasdešimt septynių milijonų ir dviejų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisija, 
nustatant, kad vienos akcijos emisijos kaina lygi 1 (vienam) litui ir apmokama pinigais:  

Bendrovės vardu pasirašyti ne daugiau kaip 32.333.334 (trisdešimt du milijonus tris šimtus trisdešimt tris tūkstančius tris šimtus 
trisdešimt keturis) vienetus naujai išleidžiamų UAB LITGAS paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, kurių bendra 
emisijos kaina ne didesnė kaip 32.333.334 (trisdešimt du milijonai trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt 
keturi) litai. 

Nustatyti, kad aukščiau nurodytos naujai išleidžiamos UAB LITGAS akcijos gali būti pasirašomos tiek vienu kartu - vieno įstatinio 
kapitalo didinimo metu, tiek ir atskirai, per kelis kartus - kelių, vienas paskui kitą vykdomų UAB LITGAS įstatinio kapitalo 
didinimo etapų metu; 

Nustatyti, kad šio UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu Bendrovė gali pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų skaičių, tačiau 
visais atvejais privalo būti užtikrinta, kad Bendrovės turimų akcijų UAB LITGAS įstatiniame kapitale dalis nebus mažesnė kaip 
1/3. 

Nustatyti, kad Bendrovė naujai išleidžiamas UAB LITGAS akcijas pasirašys po to, kai UAB LITGAS visuotinis akcininkų 
susirinkimas priims atitinkamus sprendimus dėl UAB LITGAS įstatinio kapitalo padidinimo. Atitinkamai, jei UAB LITGAS įstatinis 
kapitalas būtų didinamas per kelis kartus - kelių, vienas paskui kitą vykdomų UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo etapų metu, 
Bendrovė naujai išleidžiamas atskirame įstatinio kapitalo didinimo etape UAB LITGAS akcijas pasirašys po to, kai UAB LITGAS 
visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamus sprendimus dėl atitinkamo UAB LITGAS įstatinio kapitalo padidinimo etapo. 

2014 m. birželio 30 d. Bendrovė paskelbė esminį įvykį – Lukoil įmonių grupei priklausanti įmonė „Litasco S.A“, pasinaudojo teise 
dar metams pratęsti 2012 m. rugpjūčio 30 d. paslaugų teikimo sutartį dėl TNP krovos su Bendrove. Pratęsta paslaugų teikimo 
sutartis dėl TNP  krovos galios iki 2015 m. antros pusės. 

Pagal minėtą sutartį Litasco S.A Bendrovei turėtų patiekti perkrovai iki 2,7 mln. tonų TNP per metus. 
 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS 
2014 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė: 

� Suteikti valstybės garantiją Šiaurės investicijų bankui (toliau – NIB) dėl Bendrovės teikiamos iki 20 metų laikotarpiui 
34.754 tūkst. eurų paskolos už NIB nustatytą palūkanų normą investicijų projektui „Suskystintųjų gamtinių dujų 
terminalas“  finansuoti, valstybei prisiimant garantinius įsipareigojimus dėl 34.754 tūkst. eurų paskolos ir palūkanų 
mokėjimo. 

� Nustatyti, kad valstybės garantija dėl aukščiau nurodytos paskolos galioja ir tuo atveju, kai: 

- teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės įgyvendinamas SGDT projektas ir (ar) jį sudarantys darbai, ir (ar) turtas 
perduodami ir (ar) Bendrovės vykdoma SGDT veikla perkeliama į Bendrovės 100 procentų tiesiogiai valdomą 
dukterinę įmonę; 

- aukščiau nurodytai dukterinei įmonei perduodamos visos Bendrovės teisės ir pareigos, susijusios su SGDT projekto 
įgyvendinimu ir (ar) projektą sudarančiais darbais, ir (ar) turtu ir (ar) SGDT veikla, t. y. visas turtas, įskaitant šio 
pranešimo 3.1 punkte nurodytą hipoteką, visi įsipareigojimai, įskaitant teises ir pareigas pagal šio pranešimo 1 punkte 
nurodytą paskolą ir visos teisės į SGDT lėšas; 

- Lietuvos Respublika tiesiogiai kontroliuodama išlaiko ne mažiau kaip 67 procentus Bendrovės akcijų ir Bendrovė 
išlaiko 100 procentų 2.1 punkte nurodytos dukterinės įmonės akcijų visą 1 punkte nurodytos paskolos galiojimo 
laikotarpį. 

�  Nustatyti, kad valstybės garantija gali būti pasirašoma, kai: 

- Bendrovė sąlygine hipoteka (antriniu įkeitimu) įkeičia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai SGDT būsimus 
nekilnojamuosius daiktus ir su jais neatsiejamai susijusius daiktus, t.y. SGDT jungtį ir jos technologinius priklausinius, 
kurie bus sukurti ateityje ir (arba) kurių savininke Bendrovė arba 2.1 punkte nurodyta dukterinė įmonė taps ateityje, 
įgyvendinusios SGDT projektą, už ne mažesnę negu 100 procentų 1 punkte nurodytą paskolos sumą, sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti; 

- Bendrovė sumoka garantinę įmoką, lygią 0,1 procento 1 punkte nurodytos paskolos sumos. 

2014 m. liepos 10 d.  neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės valdybos sprendimui: 

� Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl gamtinių dujų tiekimo 
diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, VKEKK 2014 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-104 „Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 ,,Dėl Valstybės reguliuojamų kainų 
gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgiant į Bendrovės valdybos 2014 m. 
birželio 2 d. priimtą sprendimą, patvirtinti SGD, kurių reikia SGDT paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sutarties 
pagrindines specialiąsias sąlygas: 

- SGD, kurių reikia SGDT paleidimo derinimo darbams atlikti, kiekis – iki 170 tūkst. m3.  

- SGD, kurių reikia SGDT paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sąnaudos su tiesiogiai susijusiomis pagrįstomis 
sąnaudomis – ne daugiau kaip 112.428 tūkst. Lt. 

�  Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su UAB LITGAS (įmonės kodas 302937277) SGD, kurių reikia SGDT 
paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sutartį.  
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2014 m. liepos 25 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartimi priėmė nagrinėti Bendrovės pateiktą kasacinį skundą dėl 
dalies Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties, byloje pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį Bendrovei dėl 
ieškovo tariamai patirtų 17 mln. Lt nuostolių atlyginimo, ieškovui tariamai priklausančių ir Bendrovės saugomų naftos produktų 
pertekliaus grąžinimo UAB „Naftos grupė“ ir 2004-12-22 paslaugų teikimo sutarties Nr. 12-12-2005 pripažinimo nutraukta dėl 
tariamai Bendrovės kaltės, bei Bendrovės priešieškinį UAB „Naftos grupė“ dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių 
atlyginimo ir nepagrįsto praturtėjimo, peržiūrėjimo.  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog Bendrovės pateiktas kasacinis skundas atitinka Lietuvos Respublikos Civilinio 
proceso kodekse nustatytus reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti kasacine tvarka. 

2014 m. liepos 28 d. Bendrovė pasirašė su UAB LITGAS SGD, kurių reikia SGDT paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo 
sutarties specialiąsias sąlygas.  

Sutartis pasirašyta vadovaujantis Bendrovės valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Apie minėtus sprendimus 
Bendrovė buvo paskelbusi 2014 m. liepos 10 d. pranešimu apie esminį įvykį. 

2014 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovė pasirašė SGDT paslaugų sutartį su UAB LITGAS ir baigė 2014 m. balandžio 30 d. paskelbtą 
SGDT pajėgumų skirstymo procedūrą. Bendrovė pirmiesiems pereinamiesiems gamtinių dujų metams nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 
2015 m. rugsėjo 30 d. suteikė Terminalo naudotojui 401.637.600 nm3 pagrindinius išdujinimo pajėgumus. Įvertinant gamtinių 
dujų perdavimo sistemos operatoriaus technines galimybes priimti dujas iš SGDT, Bendrovė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. 
rugsėjo 30 d. periodu turi apie 0,76 mlrd. nm3 laisvų pajėgumų. 
2014 m. rugpjūčio 25 d. stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus: 

� - atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską (Bendrovės valdybos narys nuo 2013 m. gegužės 24 d.); 

� - išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. 

Naujai paskirtas Bendrovės valdybos narys Dainius Bražiūnas užima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Naftos ir dujų 
skyrius skyriaus vedėjo pareigas, taip pat yra AB „Amber Grid“ bei BALTPOOL UAB valdybos narys. 

 

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 , www.sgd.lt  bei vertybinių 
popierių biržoje AB NASDAQ OMX Vilnius.  

Per pirmus 2014 m. šešis mėnesius Bendrovė vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ OMX Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com) 
paskelbė 30 oficialius pranešimus apie esminius įvykius ir kitą reglamentuojamą informaciją.  

 

RIZIKOS VEIKSNIAI 
Naftos terminalo rizikos veiksniai: 

• Konkurencinės aplinkos rizikos 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 Terminals 
(Latvija), Ventbunkers (Latvija), BLB (Latvija), Naftimpex (Latvija), Alexela (Estija), Vopak EOS (Estija), Vesta (Estija), Odesos, 
Sevastopolio, Feodosijos terminalai (Ukraina), Peterburg Oil Terminal (Rusija) bei Ust-Luga terminalas (Rusija). Svarbiausi 
veiksniai, lemiantys Bendrovės konkurencingumą rinkoje: techninės uosto ir terminalo charakteristikos (prieplaukų gylis ir 
skaičius, maksimalios leistinos laivų grimzlės, terminalo saugyklų talpos, krovimo įrenginių našumas ir kt.) bei terminalą 
aptarnaujančios infrastruktūros (kelių linijos, geležinkelio tinklai ir kt.) logistikos kaštai. 
Bendrovės turima reputacija, technologiniai pranašumai, užimama rinkos dalis, sudaromos ilgalaikės sutartys su krovinių 
savininkais bei aplinkybė, kad Klaipėdos uostas yra neužšąlantis uostas, leidžia tikėtis, kad Bendrovė išlaikys Rusijos Federacijos 
ir Baltarusijos krovinių srautus. 

• Komerciniai rizikos veiksniai 
Pagrindinis Bendrovės klientas yra AB „ORLEN Lietuva“, kurio krovinių apimtys per 2014 m. šešis mėn.  sudaro 65 proc. 
Bendrovės terminalo krovos kiekio arba 34 proc. visų  Bendrovės naftos produktų krovos pajamų. Bendrovė su AB „ORLEN 
Lietuva“ yra sudariusi ilgalaikę krovos sutartį iki 2024 m., kurios sudarymas Bendrovei leidžia tikėtis pastovaus naftos produktų 
krovos srauto. Nepaisant to, pastaruoju metu stipriai eskaluojama galimo AB „ORLEN Lietuva“ uždarymo arba sustabdymo tema 
verčia Bendrovę ieškoti kitų potencialių klientų, krovinių srautų, alternatyvių veiklų. Taip pat Bendrovė peržiūri esamus kaštus ir 
nuolatos ieško jų optimizavimo galimybių. 
Metinės Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų krovinių apimtys sudaro iki 40 proc. viso Bendrovės naftos terminalo krovos 
kiekio. Kadangi Baltarusija neturi tiesioginio išėjimo į jūrą, eksportuodama naftos produktus į Vakarų valstybes, ji privalo 
naudotis tranzitu per kaimynines šalis ir jų uostus. Dėl šios priežasties Bendrovei yra labai svarbus bendradarbiavimas su 
Baltarusijos įmonėmis bei institucijomis, siekiant jų naftos produktų krovą nukreipti per Klaipėdos uostą. 
Dėl reikšmingos Bendrovės veikloje Baltarusijos naftos perdirbėjų užsakymų dalies, egzistuoja rizika, kad ateityje dėl bet kokių 
priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, politines, ekonomines ir kt.) Baltarusijos naftos perdirbėjams nusprendus eksportuoti 
naftos produktus naudojantis ne Lietuvos, o kitų valstybių uostais (Latvijos, Estijos ar Ukrainos), Bendrovei gali nepavykti per 
trumpą laikotarpį surasti naujų klientų, kurie naudotųsi Bendrovės teikiamomis krovos paslaugomis, ir atitinkamai išlaikyti 
ankstesnių metų naftos produktų krovos lygį. 
Bendrovės apkrovimas, o kartu ir pajamos bei pelningumas didžiąja dalimi priklauso nuo situacijos naftos produktų rinkoje. 
Esant žemoms naftos perdirbimo maržoms, naftos perdirbėjai mažina naftos perdirbimą, t.y. gamina mažiau naftos produktų, 
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kurie gali būti eksportuojami per Bendrovę ar su ja konkuruojančias įmones (šis procesas kaip tik ir vyksta pastaruoju metu). 
Todėl esant mažai pelningam naftos perdirbimui bei santykinai mažėjant eksportuojamų naftos produktų srautams, aštrėja 
konkurencinė kova dėl šių srautų krovos, kas daro įtaką Bendrovės krovos apimtims bei krovos tarifams. Esant aukštoms naftos 
perdirbimo maržoms, vyksta atvirkštiniai procesai.   

• Technologiniai veiksniai 
Technologinės terminalo charakteristikos lemia, kaip Bendrovė sugebės greitai ir efektyviai patenkinti potencialių klientų 
poreikius, o tuo pačiu generuoti papildomas pajamas.  
Terminalo komplekso įranga, išsidėsčiusi 35,7 ha plote, per metus gali apdoroti iki 9.000 tūkst.  t eksportuojamų ir importuojamų 
naftos produktų bei naftos. Bendra naftos ir naftos produktų saugyklų Klaipėdoje apimtis - 450 tūkst.  m³. Kiekviena krovinio 
partija iš skirtingos naftos perdirbimo įmonės talpyklose laikoma atskirai, t.y. nemaišoma su kita. Tai leidžia išsaugoti atgabentų 
produktų kiekį ir kokybę. Kokybės parametrus kontroliuoja terminalo laboratorija. 
Bendrovės įranga pagaminta Vakarų Europos bei JAV kompanijose - „KANON”, „BORNEMANN”, „INGERSOLL DRESSER”, 
„ROTORK”, „ENRAF”, „ROSSMARK”, „AEG” ir kt. 
Nuolat investuodama, atnaujindama bei tinkamai prižiūrėdama savo technologinę įrangą Bendrovė siekia eliminuoti 
technologinius rizikos veiksnius. Bendrovėje įdiegtos gaisrų aptikimo ir gesinimo automatinė „AJAX-HEKATRON”, avarinio 
stabdymo „HONEYWELL” ir technologinio proceso valdymo „BAILEY” sistemos. 
 

SGDT projekto rizikos veiksniai: 
• Teisinė/ reguliacinė rizika 

2013 m. birželio 27 d. LR Seimo priimtas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymas nustato SGDT įrengimą Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, jo veiklos ir eksploatavimo bendruosius principus bei reikalavimus, taip pat sudaro teisines, finansines ir 
organizacines sąlygas SGDT projektui įgyvendinti. Iki SGD terminalo eksploatavimo pradžios turi būti sukurta SGDT operatoriaus 
veiklą reglamentuojanti teisinė bazė, gauti visi reikiami leidimai ir licencijos, numatytos veiklos procedūros. Minėto įstatymo ar 
kitų, jau priimtų ir SGDT įrengimą, veiklą ir eksploatavimą reglamentuojančių, teisės aktų (reguliacinės aplinkos) nesavalaikis 
keitimas galėtų sukelti didelių nuostolių dėl jau prisiimtų finansinių ir/ar teisinių įsipareigojimų. 
Bendrovė siekdama tinkamai įgyvendinti SGD projektą bei užtikrinti sklandžią jo veikos pradžią aktyviai dalyvauja ir 
bendradarbiauja su atitinkamomis valstybės institucijomis kuriant teisinę / reguliacinę aplinką, tame tarpe SGDT Operatoriaus 
veiklą reglamentuojančią teisinę bazę.  
Bendrovė taip pat operatyviai atsako į visų institucijų bei visuomenės klausimus, susirūpinimus dėl SGDT veiklos. Siekiama, kad 
projekto įgyvendinimas būtų kuo skaidresnis, o susijusios institucijos bei visuomenė suprastų šio terminalo naudą bei reikšmę 
Lietuvos dujų vartotojams. 
2013 m. Europos Komisija patvirtino, kad SGDT projektas, jo reguliacinė aplinka, verslo modelis, technologinis pasirinkimas yra 
tinkamas ir atitinka Europos Sąjungos pamatinius principus.  

• Projekto baigimo laiku ir eksploatacijos pradžios rizika 
SGDT eksploatavimo pradžia numatoma 2014 m. gruodžio 3 d., todėl iki šios datos turi būti baigti statybų darbai: laivo-saugyklos 
statyba (užbaigta) ir pristatymas, krantinės (ir suprastruktūros) statyba ir dujotiekio (ir dujų apskaitos stoties) statyba. Šiuos 
darbus vykdo skirtingi rangovai, ir šių trijų pagrindinių etapų koordinavimas, valdymas ir priežiūra yra ypatingai svarbi projekto 
sėkmingai baigčiai. Bent vieno etapo vėlavimas gali turėti neigiamų pasekmių viso projekto įgyvendinimui. Siekiant suvaldyti šią 
riziką, krantinės ir dujotiekio statybų darbai buvo perkami pasirašant projektavimo, tiekimo ir statybos darbų (angl. EPC) tipo 
sutartis. Darbų atlikimo grafikas ir darbų kaina yra nurodoma pasirašant sutartį su rangovais. Visa rizika susijusi su šių darbų 
neatlikimu laiku ir darbų kainos išaugimu yra perkeliama rangovui.  
Pasaulinėje praktikoje nėra daug pavyzdžių, kuomet SGD terminalas būtų statomas panašaus klimato valstybėse kaip Lietuva. Dėl 
pasaulinės patirties stokos paleidžiant, derinant ir bandant analogiškus SGT terminalus, viena iš pagrindinių SGDT statybų rizikų 
yra SGD terminalo sėkmingas užbaigimas. Valdydama šią riziką, Bendrovė, pasitelkdama išorinius konsultantus ir 
bendradarbiaudama su laivo – saugyklos statytoju, iš anksto parengė atskirą paleidimo, derinimo ir bandymo procedūrą, vykdo 
SGD laivo – saugyklos bandymų programą. 

• Trečiųjų šalių rizika 
Sėkminga projekto pabaiga priklauso ne tik nuo Bendrovės ir jos rangovų darbo, bet taip pat ir nuo trečiųjų šalių (pvz.: Klaipėdos 
valstybinio jūsų uosto direkcijos, AB „Amber Grid“, LR Finansų ministerijos, valstybinių priežiūros ir kontrolės institucijų). 
Siekdama suvaldyti šią riziką, Bendrovė formalizuoja santykius su trečiosiomis šalimis pasirašant darbų atlikimą ir šalių 
atsakomybę numatančias sutartis (pvz. susitarimas dėl SGDT prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos), griežtai seka 
projekto įgyvendinimo grafiką ir apie neatitikimus informuoja SGDT priežiūros komisiją, vadovaujamą Lietuvos Respublikos 
ministro pirmininko, aktyviai dalyvauja darbo grupių veikloje.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. liepos 22 d. priėmė nutarimą Nr. 739 dėl 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl 
Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo, kuriuo siekiama užtikrinti Lietuvos 
Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo tikslų įgyvendinimą, bei suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto 
įgyvendinimo tęstinumą ir nenutrūkstamumą, sudarant organizacines sąlygas būtinas tam, kad SGD terminalas efektyviai veiktų 
nuo eksploatavimo pradžios. 
 

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
Įveikti naftos produktų krovos rinkos pokyčius bei užtikrinti sklandų SGDT projekto įgyvendinimą - šios dvi pagrindinės 
Bendrovės veiklos kryptys išliko aktualiomis ir 2014 m. I pusmetyje.  Nepaisant susiklosčiusių nepalankių aplinkybių, Bendrovė 
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sugebėjo išlaikyti aukštą pelningumo lygį vykdydama naftos produktų krovą (grynasis pelningumas 22 proc, EBITDA marža – 46 
proc.). 
Europos Sąjungos (ES) veikiančios naftos perdirbimo įmonės, pastaraisiais metais susiduria su struktūrinėmis sektoriaus 
problemomis, kurias lemia esminiai pokyčiai pasaulinėje degalų rinkoje. Sumažėjus  naftos produktų perdirbimo pelningumo 
maržoms, AB „Orlen Lietuva“ sumažino naftos produktų perdirbimą ir atitinkamai krovą terminale - per 2014 m. šešis mėn. AB 
„Orlen Lietuva“, lyginant su 2013 m. šešiais mėn., perkrovė 27 proc. arba 584 tūkst. t naftos produktų mažiau. 

Baltarusiškų ir rusiškų naftos produktų srautai (782 tūkst. t), lyginant su 2013 m. 6 mėn. (1.368 tūkst. t), sumažėjo 43 proc. 
Rusiškų naftos produktų eksportas nuslūgo visuose Baltijos šalių uostuose, nes Rusija suinteresuota išnaudotis savo uostų naftos 
perkrovimo pajėgumus. Dėl nepalankių pasaulinių naftos produktų maržų Mozyrio naftos produktų perdirbimo gamykla ženkliai 
sumažino mazuto gamybos apimtis, dėl ko taip pat sumažėjo mazuto krova per Bendrovės terminalą iš Baltarusijos gamyklų. 

 

Sumažėjus naftos produktų krovai, Bendrovės vadovybė analizuoja situaciją bei ieško galimų sprendinių ir galimų veiklos 
alternatyvų siekiant suvaldyti finansinę riziką bei sumažinti neigiamas pasekmes Bendrovės finansiniams rezultatams. 2014 m. 
pirmą pusmetį buvo peržiūrėti tam tikri veiklos procesai bei buvo ieškoma optimizavimo galimybių. Prognozuojama, kad 
optimizavimo rezultatai duos finansinį efektą jau antroje 2014 m. pusėje. 

2014 m. birželio mėn. Bendrovė gavo raštą dėl paslaugų teikimo sutarties su įmone „Litasco S.A“ pratęsimo, kurios apimtis - 2,7 
mln. tonų TNP perkrovos per metus su „krauk-arba-mokėk“ sąlygomis. Esant nestabiliai naftos produktų rinkai, Bendrovė, krovos 
sutartyse taikydama „krauk-arba-mokėk“ sąlygas, užtikrina stabilias pajamas iš pagrindinės veiklos,  net jeigu krova nėra 
vykdoma ar talpyklos neužpildomos naftos produktais. Taikant šį principą siekiama išsiderėti pasirašyti krovos sutartis kuo 
didesniems kiekiams bei numatant garantijas, kad neįvykdžius numatytų krovos kiekių, terminalui būtų sumokama ir už 
neatgabentą kiekį krovai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. 6 mėn. Bendrovės pardavimo pajamos – 57.750 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 6 mėn. (72.070 tūkst. Lt), sumažėjo 14.320 
tūkst. Lt (arba 19,87 proc.): 

� 13.937 tūkst. Lt arba 19,8 proc. mažiau gauta pajamų iš naftos produktų perkrovos ir saugojimo (naftos produktų 
perkrauta 32 proc. arba 1.155 tūkst. tonų mažiau). Bendrovė iš naftos produktų perkrovimo paslaugų uždirba daugiau 
nei 98 proc. savo pardavimo pajamų.  

� 383 tūkst. Lt sumažėjo kitos pajamos, susijusios su perkrovimu. Šių pajamų sumažėjimui daugiausia įtakos turėjo  
pajamų už tanklaivių švartavimo paslaugas mažėjimas (-381 tūkst. Lt). Kitas su perkrovimu susijusias pardavimo 
pajamas daugiausia sudaro  gėlo vandens pardavimai, laivų įgulos pervežimai, parduotos atsargos, lijalinių vandenų 
priėmimas ir kt. 

2014 m. 6 mėn.  grynasis pelnas – 12.673 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 6 mėn. grynuoju pelnu (21.423 tūkst. Lt), jis sumažėjo 41 
proc. arba 8.750 tūkst. Lt.  

2014 m. 6 mėn.  grynojo pelno sumažėjimą iš esmės nulėmė sumažėjusi naftos produktų krova. Viso naftos terminalo Klaipėdoje 
naftos produktų krovos ir saugojimo pajamos sumažėjo 13.967 tūkst. Lt. 
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2014 m. 6 mėn.  pardavimo savikaina (36.863 tūkst. Lt), lyginant su 2013 m. 6 mėn.  (41.326 tūkst. Lt), sumažėjo 11 proc. arba 
4.465 tūkst. Lt. Tame tarpe kintamų sąnaudų (dujos, elektra, geležinkelio paslaugos ir kt.) sumažėjimas sudaro 5.198 tūkst. Lt, 
arba 33 proc., kai tuo tarpu krovos apimtys mažesnės 32 proc. Tai rodo, kad per  2014 m. šešis mėn. Bendrovė dirbo efektyviai bei 
optimaliai naudojo energetinius bei kitus resursus. 

 

2014 m. 6 mėn.  pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekia 26.619 tūkst. Lt, lyginant su 2013 
m. šešiais mėn. (37.157 tūkst. Lt), sumažėjo 28 proc. arba 10.538 tūkst. Lt. 

Pagrindiniai finansiniai veiklos rodikliai 
 

Pagrindiniai Bendrovės finansinės padėties rodikliai pateikiami tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip: 

Veiklos rodikliai 2014 06 30   2013 06 30   2012 06 30   

Naftos produktų krova (neto tūkst. t) 2.414  3.569  3.329  

Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai: 47.730  37.556  12.839  

      Naftos produktų terminalas 3.103  13.406  6.203  

      Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas  44.554  24.150  6.636  

      Subačiaus kuro bazė 73  - - 

Finansiniai rodikliai             

Pardavimo pajamos 57.750  
 

72.070  
 

68.105  

Bendrasis pelnas 20.887  
 

30.744  
 

27.435  

EBITDA 26.619  
 

37.157  
 

34.745  

EBIT 14.114  
 

24.866  
 

23.575  
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Veiklos rodikliai 2014 06 30   2013 06 30   2012 06 30   

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 673  
 

304  
 

1.237  

Pelnas prieš apmokestinimą 14.787  25.171  24.814  

Grynasis pelnas 12.673  21.423  20.994  

Ilgalaikis turtas 559.935 
 

472.869 
 

433.757 

Trumpalaikis turtas 120.309 
 

107.958 
 

103.243 

Iš viso turto 680.244 
 

580.827 537.000 

Nuosavas kapitalas 583.967 
 

557.425 516.905 

Pelningumas             

Turto grąža (ROA) 5,0% 7,4% 9,3% 

Kapitalo grąža (ROE) 5,9% 7,8% 9,6% 

Bendrojo pelno marža 36% 43% 40% 

EBITDA marža 46% 52% 51% 

EBIT marža 24% 35% 35% 

Grynojo pelno marža 22% 30% 31% 

Apyvartumas             

Gautinos sumos, dienos 25 19 11 

Mokėtinos sumos, dienos 34 15 11 

Finansų struktūra             

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 0,16 0,04 0,04 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,86 0,96 0,96 

Bendras likvidumo koeficientas 3,31 7,03 10,52 

Rinkos vertės rodikliai             

Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 11,2 
 

10,6 9,5 

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt 0,03   0,06   0,06   

EBITDA = pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją. 

EBIT = pelnas prieš mokesčius ir palūkanas. 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) = paskutinių 12 mėnesių grynasis pelnas (nuostolis)/ (nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje + 
nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje)/2. 

Turto grąža (ROA) =  paskutinių 12 mėnesių grynasis pelnas (nuostolis)/ (turtas laikotarpio pabaigoje + turtas laikotarpio 
pradžioje)/2. 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis = įsipareigojimai iš viso laikotarpio pabaigoje / nuosavas kapitalas iš viso laikotarpio 
pabaigoje. 

Bendras likvidumo koeficientas = ((trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje+ trumpalaikis turtas laikotarpio pradžioje)/2) / 
((trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje+ trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pradžioje) / 2). 
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VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 
Didžiausias iššūkis Bendrovei - SGDT projekto įgyvendinimas iki 2014 m. pabaigos bei terminalo sėkminga eksploatacijos pradžia. 

Bendrovė taip pat ir toliau sieks būti aktyvia naftos produktų rinkos dalyve, vykdys techniškai ir ekonomiškai pagrįstą investicijų 
politiką. Siekiant išlaikyti naftos produktų krovos srautus bus ieškoma galimybių išlaikyti stabilias, aukšto lygio pajamas. Iš kitos 
pusės - ir toliau ieškos galimybių veiklos optimizavimui siekiant kuo efektyviau prisitaikyti prie esamų krovos srautų bei išlaikyti 
aukštą pelningumo lygį.  

Taip pat Bendrovė sieks užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus, kiek įmanoma efektyviau apsaugoti Bendrovę, jos darbuotojus bei 
aplinkinius rajonus nuo oro bei gamtos taršos.  
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Naftos terminalo investicijos 
2014 m. šešių mėn. naftos terminalo modernizavimo nebaigtą statybą sudaro - 2.871 tūkst. Lt. Dviejų naujų talpyklų po 32.250 m3 
statybos baigiamiesiems darbams atlikti (1.110 tūkst. Lt), priešgaisrinės sistemos modernizavimo darbams (1.198 tūkst. Lt), 
autocisternų užpylimo aikštelės praplėtimas (361 tūkst. Lt) įrengiant papildomą užpylimo postą bei kitiems projektams: 

� 2014 m. sėkminga pabaigta dviejų naujų talpyklų po 32.250 m3 statyba. Ši investicija leido išplėsti Bendrovės 
technologinius pajėgumus didinant Bendrovės talpyklų bendrą tūrį (viso padidėjimas 44.500 m3) bei didinant 
technologinį lankstumą įgalinti naujose talpyklose sandėliuoti tiek šviesiuosius tiek ir tamsiuosius naftos produktus. Tai 
padidino terminalo konkurencingumą ir patrauklumą, kadangi naudojant naujas talpyklas galima krauti daugiau 
skirtingų rūšių naftos produktų bei galima sukaupti didesnes produktų partijas pakrovimui į tanklaivius. 

� Priešgaisrinės sistemos modernizavimo  automatikos darbams tęsti skirta 1.198 tūkst. Lt. Šis projektas skirtas atnaujinti 
bei modernizuoti priešgaisrinės sistemos mechaninę bei automatinę dalis siekiant kuo didesnio priešgaisrinės sistemos 
veikimo patikimumo. 

� 2014 m. AB „Klaipėdos nafta“ įgyvendino svarbų degalų tiekimo autotransportu efektyvumą užtikrinsiantį projektą – 
pastatė naują degalų užpildymo į autotransporto priemones technologinį mazgą. Šio įrengimo dėka galima greičiau 
užpildyti autocisternas degalais bei esant reikalui – padidinti per Klaipėdos terminalą importuojamų degalų tiekimą į 
Lietuvos rinką.  

Pastačius papildomą degalų perpylimo aikštelėje technologinį įrenginį, nuo šiol bendrovės terminalas vienu metu gali užpildyti 3 
degalus pervežančias autocisternas bei per parą yra pajėgus į autotransportą perkrauti daugiau kaip 2000 t degalų – užtektiną 
kiekį patenkinti pusę Lietuvos degalų poreikio. 

Į degalų užpildymo aikštelėje esančių technologijų gerinimą bendrovė investavo apie 361 tūkst. litų, o bendra projekto vertė sieks 
apie 500 tūkst. Lt. 
 
2014 m. II-oje pusėje įgyvendinant aplinkosauginius bei priešgaisrinius reikalavimus Subačiaus kuro bazėje vykdomos sekančios 
investicijos: 

� Valymo įrenginių rekonstrukciją, kurios 2014 metu bus statomi nauji, efektyvūs valymo įrenginiai, užtikrinantys 
minimalią gamtos taršą; 

� Priešgaisrinės saugos perėmimo investicijos; remiantis teisės aktais Bendrovė buvo įpareigota nuo 2014 m. savo lėšomis 
įsteigti žinybines pajėgas SKB priešgaisrinės saugos funkcijoms vykdyti. Todėl bus reikalinga įsigyti priešgaisrinės 
saugos automobilius bei kitą priešgaisrinę techniką. 
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SGDT projekto įgyvendinimo darbai  
2014 m. 6 mėn. SGDT projekto įgyvendinimo nebaigtą statybą sudaro 44.023 tūkst. Lt (iš viso 2014 m. birželio 30 d. – 142.185 
tūkst. Lt). 

2014 m. atlikti pagrindiniai darbai, susiję su SGDT projekto įgyvendinimu: 

Data Atlikti darbai 

2014 m. vasario 25 d. Išduotas SGDT vamzdyno statybos leidimas statybai nuo SGD laivo - saugyklos iki aukšto slėgio 
rankovių. 

2014 m. vasario 27 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė dalies žemės sklypų, per kuriuos ketinama 
nutiesti suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo magistralinio dujotiekio trasą, 
savininkų skundą 

2014 m. vasario 28 d. Pragręžta HDD būdu nuo krantinės iki Kiaulės nugaros ir įtraukta 600m dujotiekio styga. 

2014 m. kovo 27 d. Instaliuoti 178 poliai dujų apskaitos stoties statybai 

2014 m. kovo 28 d. Į statybų aikštelę pristatytos švartavimo sistemos pagrindinės dalys (greito atkabinimo kabliai, 
displejus ir automatikos sistemos komponentai) 

2014 m. balandžio mėn. Baigtas krantinės aptarnavimo platformos fasadinių plokščių montavimas 

2014 m. balandžio 10 d. Baigti 600m HDD darbai po Vilhelmo kanalu optinio kabelio instaliavimui. 

2014 m. balandžio 10 d. Į statybų aikštelę pristatytas tiltinis kranas 

2014 m. balandžio 11 d. Pasirašyta SGD laivo - saugyklos novacijos sutartis su Hoegh LNG 

2014 m. balandžio 12 d. Baigus visus testavimo laivų statykloje ir trūkumų šalinimo darbus gegužės 12 d. Hoegh LNG 
formaliai perėmė FSRU laivą iš Hyundai Heavy Industries laivų statyklos 

2014 m. balandžio 18 d. Patvirtintos Terminalo naudojimosi taisyklės  

2014 m. balandžio 30 d. Pajėgumų skirstymo procedūros pradžia  

2014m. gegužės 13d. Užbaigtas HDD pilotinis gręžimas (600 m atkarpos po Vilhelmo kanalu) Dujotiekio gręžskylei 

2014m. gegužės 15 d. Pragręžta 2032 m HDD (2300 m atkarpos) optinio kabelio įrengimui 

2014m. gegužės 15 d. Suvirinta bei įleista į tranšėją 16,7 km iš 18 km jungiamojo dujotiekio vamzdžio 

2014m. gegužės 21 d. Įrengta pagrindinio denginio gelžbetonio konstrukcija Aptarnavimo platformoje 

2014m. gegužės 24 d. Į statybų aikštelę pristatytos Aukšto slėgio dujų krovimo rankovės 

2014 m. birželio 4 d. Užbaigti Čiaupų aikštelių (Nr.1 ir Nr.2) įvirinimo į dujotiekį darbai 

2014 m. birželio 9 d. Užbaigtas apsauginės gilzių (19 vnt.) po keliais įrengimas betranšėjiniu būdu 

2014 m. birželio 10 d. Įtraukta gilzė 2270 m HDD (2300 m atkarpos) optinio kabelio įrengimui 

2014 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė išduoti iki 20 metų laikotarpiui 34.754 tūkst. eurų 
(120.000 tūkst. Lt) valstybės garantiją už  Bendrovės imamą paskolą iš Šiaurės investicijų banko 
(toliau – NIB), kadangi Bendrovė 2014 m. siekia iš NIB skolintis nurodytą sumą SGDT projektui 
finansuoti. 

2014 m. birželio 13 d. NIB valdyba priėmė sprendimą suteikti Bendrovei kreditą SGDT projekto įgyvendinimui.  

2014 m. birželio 19 d. Į statybų aikštelę pristatyti du dyzeliniai elektros generatoriai 

2014 m. birželio 26 d. Į statybų aikštelę pristatyti atmosferinės ir putų gaminimo talpos bei laivas – krantas jungtis 

2014 m. birželio 26 d. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė pakeisti sudarytą 2013 m. vasario 
15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą su Nordea Bank Finland Plc, numatant, kad 
šioje sutartyje sutarties šalis, Bankas, yra keičiama į Banko teisių ir pareigų perėmėją - 
Patronuojantį banką. 

Taip pat susirinkimas pritarė kartu su kitu, pagrindiniu UAB LITGAS akcininku UAB „Lietuvos 
energija“  dalyvauti UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinime 

2014m. birželio 27 d. Aukšto slėgio rankovės paruoštos transportavimui į montavimo vietą Aukšto slėgio dujų 
platformoje 

2014 m. liepos 1 d. Įrengta pagrindinio denginio gelžbetonio konstrukcija Aukšto slėgio dujų platformoje 

2014 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė suteikti valstybės garantiją NIB dėl Bendrovės teikiamos 
paskolos bei nustatyti valstybės garantijos galiojimą bei pasirašymo sąlygas.  
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Data Atlikti darbai 

2014 m. liepos 10 d. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės valdybos nutarimui dėl “Valstybės 
reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo bei 
patvirtino SGD tiekimo sutarties pagrindines specialiąsias sąlygas. Susirinkimas taip pat įgaliojo 
Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su UAB LITGAS SGD tiekimo sutartį. 

2014 m. liepos 14 d. Sumontuotos dvi aukšto slėgio dujų rankovės Aukšto slėgio dujų platformoje 

2014 m. liepos 17 d. Užbaigtas HDD (2400 m atkarpos jungiamojo dujotiekio) pilotinis gręžimas 

2014 m. liepos 19 d. Užbaigtas HDD gręžskylės tarpinis 28“ platinimas (600 m atkarpos jungiamojo dujotiekio po 
Vilhelmo kanalu) 

2014 m. liepos 22 d. Užbaigti švartavimo aikštelės MD – 4 pagrindinio denginio betonavimo darbai 

2014 m. liepos 23 d. Užbaigti pastato grindų betonavimo darbai Aukšto slėgio dujų platformoje 

2014 m. liepos 28 d. Bendrovė pasirašė su UAB LITGAS SGD tiekimo sutarties specialiąsias sąlygas.  

2014 m. rugpjučio 1 d. Bendrovė pasirašė SGDT paslaugų sutartį su UAB LITGAS ir baigė SGDT pajėgumų skirstymo 
procedūrą. 

2014 m. rugpjučio 13 d. Užbaigti Sklendžių stočių Nr.1 ir Nr.2 infrastruktūros įrengimo darbai 

2014 m. rugpjučio 13 d. Užbaigti galutinio etapo gręžskylės platinimo darbai HDD (600 m atkarpos po Vilhelmo kanalu) 
dujų vamzdynui (42“ skersmens). Atliekami gręžskylės kalibravimo darbai. 

2014 m. rugpjūčio 16 d. Įrengtas priešgaisrinis bokštas su teleskopiniu tilteliu (trapu) 

2014 m. rugpjūčio 19 d. Įtraukta 600m ilgio dujotiekio styga per HDD gręžskylę po Karaliaus Vilhelmo kanalu 

2014 m. rugpjūčio 20 d. Užbaigti švartavimo aikštelės MD – 5 pagrindinio denginio betonavimo darbai 

2014 m. rugpjūčio 22 d. Pastatyti priešgaisriniai siurblių varikliai ir tiltinis kranas 

2014 m. rugpjūčio 26 d. Užbaigtas HDD gręžskylės tarpinis 30“ platinimas (2300 m atkarpos jungiamojo dujotiekio) 

 

Priimti SGDT projekto įgyvendinimui reikalingi teisės aktai per 2014 m. šešis mėn.: 

 
Data Teisės aktas Poveikis SGDT projektui 

2014 m. sausio 31 d. VKEKK nutarimas Nr. O3 - 35 „Dėl Naudojimosi AB 
„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema 
taisyklių derinimo“ 

Numatytos SGD sistemos operatoriaus 
bendradarbiavimo su PSO gairės ir 
informacijos keitimosi nuostatos. 

2014 m. vasario 10 d.  Energetikos ministro įsakymas dėl UAB „LitGas“ 
paskyrimo paskirtuoju tiekėju. 

UAB „LitGas“ patvirtinta paskirtuoju tiekėju, 
turėsiančiu užtikrinti nepertraukiamą SGDT 
veiklą. UAB „LitGas“ turės SGDT tiekti 
minimalų būtinąjį gamtinių dujų – 540 mln. 
kubinių metrų per metus – kiekį, kuris yra 
reikalingas palaikyti nepertraukiamą SGDT 
veiklą.  

2014 m. vasario 17 d. Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3 – 70 -(E) „Dėl 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių 
patvirtinimo” 

Nustatyti reikalavimai SGDT. 

2014 m. balandžio 7 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo 
ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr.3 - 246 
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų 
taikymo taisyklių“ pakeitimo“  

Įtrauktas plaukiojančiosios SGD saugyklos 
stovėjimo prie krantinės, trunkančio ilgiau 
kaip mėnesį rinkliava, ir plaukiojančiosios SGD 
saugyklos tonažo rinkliava, mokama kas 
mėnesį. 

2014 m. balandžio 8 d. LRV nutarimo Nr. 534 „Dėl nekilnojamojo turto 
kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas 

(Teisės aktų registras, 2014 – 04 - 07, Nr. 2014 - 
04139) 

Pakeitus Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatus tapo paprasčiau registruoti 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas į 
Nekilnojamojo turto registrą  

2014 m. balandžio 14 d. VKEKK nutarimas Nr. O3 - 103 „Dėl Naudojimosi 
suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių 
derinimo“ (Teisės aktų registras, 2014 - 04 - 15, Nr. 
2014 - 04458) 

Taisyklės nustato naudojimosi SGDT tvarką ir 
sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems 
naudotis SGDT, jų teises, pareigas ir 
atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius 
reikalavimus, susijusius su SGDT veikla ir jo 
naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į SGDT, jas 
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Data Teisės aktas Poveikis SGDT projektui 

išdujinti ir patiekti į gamtinių dujų perdavimo 
sistemą ar perkrauti į dujovežius.  

2014 m. balandžio 14 d. VKEKK nutarimas Nr. O3 - 104 „Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. 
rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 ,,Dėl Valstybės 
reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Teisės aktų registras, 2014-04-15, Nr. 2014-04457) 

Metodikoje patikslinti gamtinių dujų 
skystinimo kainos viršutinės ribos nustatymo 
principai ir tvarka. Be to, Metodika papildyta 
suskystintų gamtinių dujų terminalo 
perkrovos paslaugos kainos skaičiavimo 
tvarka bei nuostatomis, reglamentuojančiomis 
paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų kainos 
skaičiavimo tvarką. 

2014 m. balandžio 23 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 372 „Dėl akcinės 
bendrovės „Klaipėdos nafta“ dividendų (Teisės aktų 
registras, 2014 – 04 - 29, Nr. 2014 - 04922) 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 
kaip Bendrovės akcijų valdytojai pavesta 
užtikrinti, kad jos įgaliotas atstovas 
visuotiniame akcininkų susirinkime siūlytų 
mažinti dividendams skiriamą bendrovės 
2013 metų paskirstytinojo pelno dalį iki 1 
proc. ir už tai balsuotų. 

2014 m. balandžio 23 d.  Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-94 „Dėl Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 
27 d. įsakymo Nr. 1-245 “Dėl Gamtinių dujų apskaitos 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Teisės aktų 
registras, 2014-04-28, Nr. 2014 – 04852) 

Įsakymu patikslintos nuostatos dėl gamtinių 
dujų apskaitos, susijusios su SGDT veikla. 

2014 m. balandžio 29 d. VKEKK nutarimas Nr. O3 - 111 „Dėl Energijos 
gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių 
sąlygų derinimo“ (Teisės aktų registras, 2014 – 04 - 
30, Nr. 2014 - 04937) 

Nutarimu suderintos energijos gamintojų ir 
paskirtojo tiekėjo Gamtinių dujų pirkimo-
pardavimo sutarties sąlygas, kurių pagrindu 
energijos gamintojai pirmiausia perka per 
SGDT įvežtą gamtinių dujų kiekį, atitinkantį 
SGDT būtinąjį kiekį. Nutarimu nustatomos 
šalių teisės ir pareigos, SGDT būtinojo kiekio 
paskirstymo energijos gamintojams tvarka ir 
sąlygos, kainos nustatymo ir atsiskaitymo už 
patiektas dujas tvarka. 

2014 m. gegužės 22 d.  LRV nutarimas Nr. 463 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 543 
„Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto 
įgyvendinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 
(Teisės aktų registras, 2014-05-26, Nr. 2014-05653) 

Nutarimu pakeista Suskystintų gamtinių dujų 
terminalo projekto įgyvendinimo komisijos 
sudėtis ir patikslintos komisijos funkcijos. 

2014 m. gegužės 26 d.  Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-138 „Dėl 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. 
spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų 
kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Teisės aktų registras, 2014-05-29, Nr. 2014-05832) 

Įsakymu pakeistos kai kurios nuostatos dėl 
gamtinių dujų kokybės reikalavimų. 

2014 m. birželio 18 d.  Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-160 „Dėl 
Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų 
gamtinių dujų terminale aprašo patvirtinimo“ (Teisės 
aktų registras, 2014-06-23, Nr. 2014-09063) 

Įsakymu nustatytos leistinos gamtinių dujų 
netekties normos SGDT apskaičiavimo ir 
priskyrimo bendrosios sąlygos. 

2014 m. liepos 7 d. Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-274-(E) „Dėl 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. 
rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras: 
2014-07-07 Nr. 2014-09869) 

Nustatytas reikalingas reguliavimas dėl SGDT 
ir SGD dujovežiams taikomų nuostatų 
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. 

2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 
15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos 
suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 
įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras: 
2014-07-28 Nr. 2014-10564) 

Konstatuota, kad visi su SGDT projekto 
įgyvendinimu susiję klausimai turi skubos 
statusą bei siekiant užtikrinti Lietuvos 
Respublikos suskystintų gamtinių dujų 
terminalo įstatymo tikslų įgyvendinimą bei 
suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto 
įgyvendinimo tęstinumą ir nenutrūkstamumą, 
priimtos organizacinės sąlygos, kad SGD 
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Data Teisės aktas Poveikis SGDT projektui 

terminalas efektyviai veiktų nuo 
eksploatavimo pradžios. 

2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 724 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras: 
2014-07-25 Nr. 2014-10536) 

Pakeitus Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatus tapo paprasčiau atlikti 
nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 
procedūras ir registraciją Nekilnojamojo turto 
registre. 

 
2014 m. liepos 28 d.  VKEKK nutarimas Nr. O3-353 „Dėl Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. 
nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų 
terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei 
pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms 
kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų 
registras, 2014-07-29, Nr. 2014-10562) 

Nutarimu lėšų suma litais pakeista į sumą 
eurais.  

2014 m. liepos 28 d.  VKEKK nutarimas Nr. O3-226 „Dėl Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 
d. nutarimo Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių 
apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su 
apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 
2014-07-28, Nr. 2014-10569) 

Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, 
sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos 
atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas 
papildytas nuostatomis, susijusiomis su 
Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos 
aprašo įgyvendinimu.  

2014 m. liepos 28 d. VKEKK nutarimas Nr. O3-349 „Dėl valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 
13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės 
reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Teisės aktų registras, 2014-07-29, Nr. 2014-10626) 

Metodika papildyta nuostatomis, 
reglamentuojančiomis paskirtojo tiekėjo 
gamtinių dujų, kurios parduodamos energijos 
gamintojams, kainos  skaičiavimo tvarką, 
suskystintų gamtinių dujų terminalo 
perkrovos paslaugos kainos skaičiavimo 
tvarka, taip pat patikslinti gamtinių dujų 
skystinimo kainos viršutinės ribos nustatymo 
principai ir tvarka. 

2014 m. liepos 28 d. VKEKK nutarimas Nr. O3-440 „Dėl Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 
d. nutarimo Nr. O3-445 „Dėl gamtinių dujų tiekimo 
saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų 
perdavimo kainos 2014 metams“ pakeitimo“  

Nutarimu saugumo dedamoji yra išreikšta 
eurais. 

SGDT projekto svarbiausi darbai kuriuos planuojama atlikti iki eksploatacijos pradžios: 

 

Krantinės statyba:  

� Įrengti švartavimo ir tvirtinimo aikštelių MD-1, MD-2, MD-3, MD-4, MD-5, MD-6, BD-1, BD-2, BD-3 pagrindines 
konstrukcijas; 

� Sumontuoti pagrindinę įrangą; 

� Atlikti įrangos mechaninius bandymus; 

� Priduoti krantinę valstybinei komisijai; 

� Įvesti krantinę į eksploataciją. 

Dujotiekio statyba: 

� Užbaigti 1 ruožo statyba (HDD – Krantinė); 

� Užbaigti 2 ruožo statyba (HDD); 

� Užbaigti 3 ruožo statyba (Dujotiekis Klaipėdos mieste); 

� Užbaigti 4 ruožo statyba (Dujotiekis Klaipėdos rajone); 

� Užbaigti 5 ruožo statyba (Dujų apskaitos sotis); 

� Prisijungti prie magistralinio dujotiekio tinklo (prie Ambergrid); 

� Gauti valstybinės komisijos išvadą; 

� Atlikti galutinį testavimą užpildant iš FSRU. 

Pasirengimas eksploatuoti SGD terminalą: 
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� Suderinti investicijų projekto dokumentą (SGD terminalo biudžetą) su VKEKK; 

� Sudaryti sutartį su KVJUD dėl krantinės nuomos sąlygų; 

� Suderinti saugumo dedamąją 2015 m., skystinimo tarifo viršutinę ribą ir SGD perkrovos paslaugos konkrečią kainą su 
VKEKK 

� Nustatyti konkrečią skystinimo paslaugos kainą; 

� Sudaryti ir patvirtinti grafikus dėl naudojimosi SGD terminalu; 

� Sudaryti žemės nuomos sutartį su KVJUD; 

� Suderinti testavimo krovinio paskirtojo tiekėjo tiesiogines sąnaudas su VKEKK; 

� Gauti skystinimo licenciją. 

T
e
s
ta
v
im
a
s

FSRU statyba ir priežiūra

2011 2012 2013 2014 2015

Krantinės statyba

Dujotiekio statyba

Servitutai ir kiti 

aplinkosauginiai klausimai

Reguliacinė aplinka

Finansavimas

SGD terminalo įstatymas

EIB paskola

PAV Servitutai

Trečiųjų šalių darbai

Dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda (Lietuvos dujos)

Uosto gilinimo 

darbai (KVJUD)
Krantinė (KVJUD) 

Eksploatacijos pradžia gruodžio 3 d.

 

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS 
Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra listinguojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX 
Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. 

 

 

 

 

 

2014 m. liepos 3 d. Bendrovės akcijas valdė 1.890 akcininkai (2013 m. gruodžio 31 d. – 1.820). Visos Bendrovės akcijos yra 
paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Viena paprastoji vardinė Bendrovės 
akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių 
perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės akcijas: 

ISIN kodas LT0000111650 

Trumpinys KNF1L 

Emisijos dydis (vnt.) 380.606.184 
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2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei 5 proc. akcijų skaičiaus: 

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

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d. 

Turimų 
akcijų 

skaičius 
(vnt.) 

Turima 
įstatinio 

kapitalo dalis 
(proc.) 

Turimų 
akcijų 

skaičius 
(vnt.) 

Turima 
įstatinio 

kapitalo dalis 
(proc.) 

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

275.241.290 72,32 275.241.290 72,32 

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

38.975.150 10,24 38.975.150 10,24 

Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) 66.389.744 17,44 66.389.744 17,44 

Iš viso 380.606.184 100,00 380.606.184 100,00 

 

 

 
 
AKCIJOS KAINOS DINAMIKA NASDAQ OMX VILNIUS 2014 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖN. 

 Didžiausia 
akcijos kaina 

Mažiausia 
akcijos kaina 

Akcijos kaina 
laikotarpio pabaigai 

Vidutinė 
akcijos kaina 

Apyvarta, 
vnt. 

Apyvarta 

litais 1,12 0,97 1,00 1,03 10.634.197 10.990.406 

eurais 0,32 0,28 0,29 0,30 10.634.197 3.183.042 

2014 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 380.606 tūkst. Lt (110.231 tūkst. eurų), o prieš metus – 449.115 tūkst. 
Lt (130.073 tūkst. eurų). 
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Bendrovės įstatinis kapitalas 
 
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 2014 m. birželio 30 d. buvo 380.606 tūkst. Lt. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos 
ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai. Įstatinis kapitalas padalintas į 380.606.184 (tris šimtus 
aštuoniasdešimt milijonų šešis šimtus šešis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt keturias) paprastųjų vardinių akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė  vienas (1) litas. Įstatinis kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nepakito.  
 

Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas 
 
Bendrovė nėra įsigijus savų akcijų. 
 

Dividendai 
 
2014 m. balandžio 29 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2013 m. 35.649 tūkst. Lt pelno paskirstymą, kuriame buvo 
numatyta akcininkams mokėti 0,0009366255 Lt dividendų vienai akcijai (bendra dividendų suma siekia 356 tūkst. Lt) (iš 2012 m. 
pelno akcininkai skyrė 410 tūkst. litų (119 tūkst. eurų).  
 

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 J.Balčikonio g. 7, LT-08247 Vilnius, Lietuva 

Telefonas 1528 

El. paštas info@seb.lt 

Interneto tinklapis www.seb.lt 

 

BENDROVĖS VALDYMAS 
Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 
 
Bendrovė iš esmės vadovaujasi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu.  

 
Valdymo struktūra 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais 
Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Bendrovės veiklos dokumentais.  
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Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose numatyti šie Bendrovės valdymo organai:  

� Visuotinis akcininkų susirinkimas, 

� Stebėtojų taryba, 

� Valdyba, 

� Bendrovės vadovas – generalinis direktorius. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra svarbiausius Bendrovės veiklos klausimus sprendžiantis organas. Bendrovės visuotinio 
akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės 
įstatuose. 

Akcininkų susirinkimuose visuomet dalyvauja Bendrovės vadovas, kuris taip pat yra ir valdybos narys (R. Masiulis), o 
finansininkas ir stebėtojų tarybos narys dalyvauja pagal poreikį atsižvelgiant į svarstomus klausimus. 

Stebėtojų taryba yra Bendrovės veiklos priežiūros organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai, visuotinio akcininkų susirinkimo renkami 
4 (ketverių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius 
neribojamas. Stebėtojų tarybos nariu negali būti Bendrovės vadovas, Bendrovės valdybos narys ir asmuo, kuris pagal teisės aktus 
neturi teisės eiti šių pareigų. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, jo statusas, 
kompetencija ir funkcijos apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Stebėtojų tarybos funkcijos, teisės ir 
pareigos detalizuojamos Stebėtojų tarybos darbo reglamente. 

Bendrovės Stebėtojų taryba savo sprendimu, kaip patariamąjį Stebėtojų tarybos organą, yra sudariusi Audito komitetą. Audito 
komitetą sudaro 3 (trys) nariai, išrinkti Bendrovės Stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui. Audito komiteto funkcijos, teisės ir 
pareigos reglamentuojamos Stebėtojų tarybos patvirtintose „AB „Klaipėdos nafta“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos 
taisyklėse“ bei kituose Audito komiteto veiklos dokumentuose. Pagrindinės Audito komiteto funkcijos – stebėti Bendrovės 
finansinių ataskaitų rengimo procesą, stebėti audito atlikimo procesą, atlikti vidaus audito bei rizikos valdymo sistemų 
veiksmingumo analizę. 

Valdyba yra Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai, Stebėtojų tarybos renkami 4 (keturių) metų laikotarpiui 
(Pastaba: Laikotarpyje, nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2014 m. birželio 30 d., įskaitytinai, Bendrovėje buvo išrinkti ir veikė 4 iš 5 
Valdybos narių). Valdybos nariai renka Valdybos pirmininką (Pastaba: Laikotarpyje, nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2014 m. birželio 
30 d., įskaitytinai, Bendrovėje nebuvo išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą ad hoc principu Valdybos 
pirmininku buvo renkamas vienas iš Valdybos narių). Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariu negali būti 
renkamas asmuo, kuris: yra Bendrovės Stebėtojų tarybos narys; kuris, vadovaujantis galiojančių įstatymų imperatyviomis 
normomis, neturi teisės eiti pareigų Valdyboje. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių 
bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 

Bendrovei vadovauja Bendrovės vadovas - generalinis direktorius. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės 
valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. 
Generalinio direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 

 
ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 

Stebėtojų taryba 

Valdyba 

Generalinis direktorius 

Audito komitetas 
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Stebėtojų tarybos nariai  2014 m. birželio 30 d. 
 

 

Agnė Amelija Petravičienė 

(g. 1982 m.) – Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkė. Stebėtojų tarybos nare išrinkta 2013 m. 
vasario 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai. 
Išsilavinimas: Lietuvos Teisės Universitetas, teisės ir valdymo studijų programa, teisės bakalauras 
(2004), Mykolo Romerio Universitetas, teisės magistras (2009). Darbovietė – Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerijos teisės skyriaus vedėja. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme – iki 2013 m. 
gruodžio 3 d. UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos narė, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ 
valdybos narė. Agnė Amelija Petravičienė Bendrovės akcijų neturi. 

 

 

Romas Švedas 

(g. 1970 m.) - Bendrovės stebėtojų tarybos narys. Stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2013 m. 
vasario 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai. 
Išsilavinimas: Vilniaus universiteto teisės fakultetas, teisininko kvalifikacija (1993). Darbovietė: 
Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius, nepriklausomas 
konsultantas, nuo 2013 m. rugsėjo 20 d. MB „Romas Švedas ir partneriai“ vadovas, Europos 
Sąjungos Energetikos reguliatorių bendradarbiavimo agentūros Administracinės tarybos narys. 
Romas Švedas Bendrovės akcijų neturi. 

 

 

Eimantas Kiudulas 

(g. 1970  m.) - Bendrovės stebėtojų tarybos narys. Stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2013 m. 
vasario 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai, Bendrovės 
audito komiteto narys. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, ekonomikos fakultetas (1994), ISM 
vadybos ir ekonomikos universitetas, modulis -  valdymo apskaita: vertės analizės (2010). 
Darbovietė - UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ vadovas. 
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme  - UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovė“ valdybos narys, UAB „LEZ projektų valdymas“ valdybos narys, UAB „PO7“ direktorius, 
UAB „Quantum capital“ valdybos narys. Eimantas Kiudulas Bendrovės akcijų neturi. 

Per 2014 m. šešis mėn. Bendrovės Stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta paskolų, 
neišduota garantijų, neperleista turto. 

Audito komiteto nariai  2014 m. birželio 30 d. 

 

Eimantas Kiudulas 

(g. 1970  m.) –  Bendrovės stebėtojų tarybos narys, audito komiteto narys, 2013 m. kovo 18 d. 
Stebėtojų tarybos perrinktas ketverių metų kadencijai. Plačiau – stebėtojų tarybos narių grafoje. 

 

Simonas Rimašauskas 

 (g. 1979 m.) - Bendrovės audito komiteto narys, 2013 m. kovo 18 d. stebėtojų tarybos išrinktas 
ketverių metų kadencijai. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistras (2003); 
Baltic Institute of Corporate Governance, įmonių valdymo studijų programa (2013). Darbovietė – 
UAB BAIP, finansų direktorius; UAB ERPRO 100% akcininkas. Simonas Rimašauskas Bendrovės 
akcijų neturi. 

 

Linas Sasnauskas 

(g. 1971 m.) - Bendrovės audito komiteto narys, 2013 m. kovo 18 d. stebėtojų tarybos išrinktas 
ketverių metų kadencijai. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras (1994), 
„Baltic Management Institute“, verslo vadybos magistras (2000). Darbovietė – UAB „Ad ventum“ 
valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys. Simonas Rimašauskas Bendrovės 
akcijų neturi. 

Per 2014 m. šešis mėn.  audito komiteto nariams S. Rimašauskui ir L. Sasnauskui priskaičiuota bendra atlygio už darbą Audito 
komitete suma – 25 tūkst. Lt. Audito komiteto nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. 

Audito komiteto nariams mokama pagal stebėtojų tarybos patvirtintą AB „Klaipėdos nafta“ atlygio už nepriklausomų audito 
komiteto narių veiklą mokėjimo tvarką.  
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Bendrovės Valdybos nariai  2014 m. birželio 30 d. 

 

Rytis Ambrazevičius 

(g. 1967 m.) - Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 
24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams 
arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba. Išsilavinimas: Kauno technologijos 
universiteto mechanikos fakultetas, inžinieriaus diplomas (1989), Vilniaus universiteto 
Tarptautinio verslo mokykla - vadybos ir verslo administravimo magistras (2003), Baltic 
Institute of Corporate Governance, studijų programos: valdybos pirmininko vaidmuo (2013) 
ir įmonių valdymas (2012). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme  - iki 2013 m. lapkričio 22 d. 
UAB LITGAS valdybos narys, nuo 2013 m. lapkričio mėn. UAB „Baltik vairas“ valdybos narys. 
Rytis Ambrazevičius Bendrovės akcijų neturi. 

 

Mindaugas Jusius 

(g. 1979 m.) - Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 
24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams 
arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.  Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, 
bankininkystės bakalauro ir magistro diplomai (2003), ISM vadybos ir ekonomikos 
universitetas, verslo ir administravimo magistras (2008). London Business School, vadovams 
skirta mokymosi programa (2008), Baltic Institute of Corporate Governance, studijų 
programos: valdybos pirmininko vaidmuo (2013) ir įmonių valdymas (2010). Darbovietė - 
Swedbank Life Insurance SE, valdybos pirmininkas bei įmonės vadovas. Dalyvavimas kitų 
įmonių valdyme: iki 2013 m. lapkričio 22 d. UAB LITGAS valdybos narys. Mindaugas Jusius 
Bendrovės akcijų neturi. 

 

Valdas Lastauskas 

 

( 1967 m.) - Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2013 m. gegužės 
24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams 
arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto 
teisės fakultetas, teisininko diplomas (1992). Darbovietė - Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijos kancleris. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme - nuo 2013 m. balandžio 25 d. AB 
„Lietuvos dujos“ valdybos narys. Valdas Lastauskas Bendrovės akcijų neturi. 

 

 

Rokas Masiulis 

 

(g. 1969 m.) - Bendrovės valdybos narys, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu 
išrinktas 2010 m. rugsėjo 17 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. 
pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.  
Išsilavinimas: Vilniaus universiteto Ekonomikos ir gamybos valdymo fakultetas, ekonomisto 
diplomas (1994), Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 
tarptautinių santykių ir politikos mokslų bakalauras (1994). Dalyvavimas kitų įmonių 
valdyme  - Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos viceprezidentas bei tarybos narys. 
UAB „Is partneriai“ 100% akcininkas. Rokas Masiulis Bendrovės akcijų neturi. 

Bendrovės valdymo organų nariams atlyginama pagal pačių valdymo organų ar juos renkančių valdymo organų patvirtintas 
tvarkas ar sutarčių nuostatas. Remiantis Bendrovės įstatų nuostatomis, akcininkų susirinkimo sprendimu su stebėtojų tarybos 
nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje ir nustatoma stebėtojų tarybos narių skatinimo politika 
atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus ir perspektyvas.  

Nepriklausomi valdybos nariai atlygį gauna pagal su Bendrove sudarytos sutarties nuostatas, kurias tvirtina Stebėtojų taryba. Per 
2014 m. šešis mėn. nepriklausomiems valdybos nariams M.Jusiui bei R.Ambrazevičiui priskaičiuota bendra atlygio už darbą 
Bendrovės valdyboje suma – 30 tūkst. Lt. Valdybos nariui R.Masiuliui priskaičiuotas sumas sudaro tik su darbo santykiais 
Bendrovėje susijusios sumos, atskirai už darbą Valdyboje atlygio jam nėra mokama. Bendrovės valdybos nariams nebuvo suteikta 
paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto.  

2014 m. rugpjūčio 25 d. stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus: 
� - atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską Bendrovės valdybos narys nuo 2013 m. gegužės 24 d.); 

� - išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. 

Naujai paskirtas Bendrovės valdybos narys Dainius Bražiūnas užima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Naftos ir dujų 
skyrius skyriaus vedėjo pareigas, taip pat yra AB „Amber Grid“ bei BALTPOOL UAB valdybos narys.  
 
 



AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, 
 PASIBAIGUSĮ 2014 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA) 

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 

40 

Bendrovės administracijos vadovai  

 

Rokas Masiulis 

(g. 1969 m.) – valdybos narys, generalinis direktorius, Bendrovėje generaliniu direktoriumi 
dirba nuo 2010 m. gegužės 18 d. Plačiau – valdybos narių grafoje. 

 

Osvaldas Sabaliauskas  

(g. 1968 m.) – nuo 2014 m. sausio 27 d. užima generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas (iki 
2014 m. sausio 2 d. šia pareigas ėjo Vytautas Kazimieras Aranauskas). Išsilavinimas:  Aleksandro 
Stulginskio universitetas (buv. Kauno žemės ūkio akademija), inžinieriaus elektriko diplomas 
(1993). Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. Osvaldas Sabaliauskas Bendrovės akcijų neturi. 

 

Mantas Bartuška 

(g. 1984 m.) - finansų ir administravimo departamento direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 
m. gegužės 18 d. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, vadybos ir verslo 
administravimo diplomas (2007). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme  - BALTPOOL UAB valdybos 
pirmininkas. Mantas Bartuška Bendrovės akcijų neturi. 

 

Gediminas Vitkauskas 

(g. 1957 m.) – naftos terminalo departamento direktorius, Bendrovėje dirba nuo 1995 m. spalio 
16 d. Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinieriaus mechaniko diplomas (1980), 
Vilniaus universitetas, filologo, anglų kalbos dėstytojo diplomas (1987). Kitų įmonių valdyme 
nedalyvauja. Gediminas Vitkauskas turi 3.600 Bendrovės akcijų, tai sudaro 0,00001 proc. akcinio 
kapitalo ir balsų. 

 

Sigitas Zakalskis 

(g. 1977 m.) - komercijos departamento direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. rugpjūčio 25 
d. Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, tarptautinio verslo vadybos diplomas 
(1999); studijos ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitete (EMBA). Kitų įmonių valdyme 
nedalyvauja. Sigitas Zakalskis Bendrovės akcijų neturi. 

 

Rolandas Zukas 

(g. 1974 m.) - suskystintųjų gamtinių dujų terminalo departamento direktorius. Bendrovėje 
dirba nuo 2010 m. gruodžio 23 d. Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, 
transporto inžinierinės ekonomikos ir vadybos bakalauras (1996), ISM vadybos ir ekonomikos 
universitetas, vadybos magistrantūros studijos vadovams (2005). Kitų įmonių valdyme 
nedalyvauja. Rolandas Zukas Bendrovės akcijų neturi. 
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DARBUOTOJAI 
 
2014 m. šešių mėn. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (viso 379), lyginant su 2013 m. šešių mėn. periodu (viso 361), išaugo 
18 darbuotojų. Darbuotojų skaičių augimui įtakos turi formuojamas SGDT personalas. 

 
 
2014 m. šešių mėn. periodu  darbininkai sudarė 58 proc. (2013 m. – 63 proc.), specialistai 33 proc. (2013 m. – 29 proc.), 
vadovaujantysis personalas 9 proc. (2013 m. - 9 proc.) visų Bendrovės darbuotojų.  
 
Bendrovės darbuotojai pagal kategorijas 

Darbuotojų grupė 
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 

Pokytis, proc. 
2014 m. šeši mėn. 2013 m. šeši mėn. 

Vadovaujantys darbuotojai 1) 34 32 6,3 

Specialistai  126 103 22,3 

Darbininkai 219 226 -3,1 

Iš viso 379 361 10,5 

1) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, departamentų 
direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai. 

2014 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 73 proc. vyrų ir 27 proc. moterų. Tai lemia Bendrovės veiklos specifika: tradiciškai 
inžinerinius-techninius darbus ir sunkius darbus lauko sąlygomis dažniausiai renkasi vyrai.   
 

Darbo apmokėjimo sistema 
Bendrovės tikslas sukurti efektyvią ir teisingą atlygio sistemą, kurios tikslas – pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus, kurių 
kvalifikacija ir darbo rezultatai padės bendrovei sėkmingai vystyti savo misiją ir siekti verslo tikslų mažiausiomis sąnaudomis. 
 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų grupė 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Lt 

2014 m.  šeši mėn. 2013 m. šeši mėn. 

Vadovaujantys darbuotojai 1) 11.650 11.254 

Specialistai  5.394 5.111 

Darbininkai 3.476 3.603 

Iš viso 4.177 4.081 

Pastabos: 
1) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, departamentų 
direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.  
2) Į vidutinį mėnesinį darbo užmokestį yra įtraukta metinė premija už 2013 m. pasiektus veiklos rezultatus. 

Darbuotojo gaunamas atlygis susideda iš: gaunamo atlyginimo už atliktą darbą – mėnesinės algos, kintamosios atlygio dalies, 
premijos ir kitokio pobūdžio piniginės išmokos; išmokų, nesusijusių su tiesioginiu darbu – mokamų pagal kolektyvinę sutartį; 
gaunamų naudų ne pinigine išraiška – bendrovės automobilio, kvalifikacijos kėlimo, kelialapio į sanatorijas, bendrovėje 
organizuojamų švenčių ir renginių, maitinimo nuolaidų, galimybės pasinaudoti sporto sale ir kt. 
Bendrovėje įdiegta darbuotojų veiklos vertinimo ir premijavimo tvarka. Darbuotojų veiklos valdymas yra vienas svarbiausių 
valdymo ir efektyvaus vadovavimo būdų, padedantis siekti organizacijos tikslų ir kurti pozityvius santykius tarp vadovų ir jų 
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pavaldinių, leidžiantis planuoti darbuotojų karjerą, didinti jų motyvaciją. Metinis pokalbis Bendrovėje yra darbuotojų veiklos 
valdymo priemonė, užtikrinanti, kad darbuotojų asmeniniai tikslai būtų keliami atsižvelgiant į bendrovės tikslus. Metinis pokalbis 
padeda įvertinti darbuotojo išsikeltų tikslų pasiekimą ir nustatyti naujus, formuoja grįžtamojo ryšio kultūrą tarp vadovo ir 
pavaldinio. Pokalbio metu aptariamos ir darbuotojų kompetencijos kėlimo, mokymosi ir karjeros galimybės. 
 

Bendrovės vadovybės darbo apmokėjimo sistema 
Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tarp jų – ir administracijos vadovais, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.  
Generaliniam direktoriui, jo pavaduotojui ir departamentų direktoriams darbo apmokėjimo bei premijavimo nuostatas bei 
tvarkas tvirtina valdyba. Bendrovės valdyba taip pat tvirtina minėtų vadovų pastoviąsias dalis bei kintamas atlyginimų dalis. 
Pagal šiuo metu galiojančias tvarkas, kintama darbo užmokesčio dalis yra mokama ketvirčiui pasibaigus ir tik tais atvejais jei 
pasiekti Bendrovės valdybos patvirtinti konkretaus ketvirčio rezultatai. Bendrovėje nėra numatytas vadovybės atlyginimų 
keitimo periodiškumas.  
Metinės premijos už pasiektus rezultatus Bendrovės generaliniam direktoriui, jo pavaduotojui ir departamentų direktoriams 
skaičiuojamos vadovaujantis valdybos patvirtinta vadovaujančių darbuotojų premijavimo tvarka. Remiantis šia tvarka metinės 
premijos dydis šiems darbuotojams priklauso tiek nuo Bendrovės pasiektų finansinių tiek ir nuo asmeninių rezultatų. Bendrovės 
generaliniam bei departamentų direktoriams nėra numatytos kompensacijos, jei šie atsistatydintų arba būtų atstatydinti iš savo 
pareigų 
 

Kolektyvinė sutartis 
Bendrovėje veikia Kolektyvinė sutartis. Kolektyvinėje sutartyje nurodoma, Bendrovės darbuotojo darbo užmokestį sudaro dvi 
dalys: (1) pastovioji dalis – vienetinis atlygis ir mėnesinė alga (mėnesinė alga tai – bazinis atlyginimas, kuriuo atlyginama už 
darbo sutartimi sutarto darbo atlikimą bei tam darbui atlikti įdėtas pastangas) bei (2) kintamoji dalis – mėnesinės algos ir 
vienetinio atlygio priedas, kuris yra dviejų tipų: priedas už ketvirčio ir mėnesio veiklos rezultatus. 
Taip pat Kolektyvinėje sutartyje numatytos šios papildomos socialinės garantijos: 

� darbuotojui, auginančiam 3 ir daugiau vaikų iki 18 m. amžiaus, mokama vieną kartą per metus 2,5 MMA dydžio 
materialinė pašalpa, prieš rugsėjo pirmą einantiems į mokyklą vaikams. 

� Bendrovės darbuotojams, mirus šeimos nariui (sutuoktiniui, tėvams, vaikui, įvaikiui), mokama - 1,5 MMA dydžio 
laidojimo pašalpa; 

� Bendrovės darbuotojui mirus, jo šeimai suteikiama vienkartinė laidojimo pašalpa;  
� gimus vaikui, darbuotojui suteikiama kūdikio gimimo dieną galiojanti vienkartinė 2 MMA dydžio materialinė pašalpa; 
� jubiliejinių datų progomis (50-ečio, 60-ečio, 70-ečio) Bendrovės darbuotojams  mokamos 1 MMA dydžio  išmokos; 
� administracijos sprendimu mokamos kitos pašalpos: esant darbuotojo sunkiai materialiniai padėčiai, darbuotojui 

patyrus nuostolius dėl stichinių nelaimių, gaisro, potvynio ir kt. 
Per 2014 m.  šiomis socialinėmis garantijomis pasinaudojo 29 darbuotojai. 
 

Kompetencijų ugdymas 
Bendrovė organizuoja dviejų tipų mokymus darbuotojams: 

� Bendrovė nuolat instruktuoja ir moko visus savo darbuotojus saugių darbo metodų. Įvadinius darbuotojų saugos ir 
sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos instruktažus praveda Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus 
darbuotojai.  

� Bendrieji darbuotojų kompetencijų ugdymui skirti mokymai organizuojami siunčiant darbuotojus į išorinių tiekėjų 
organizuojamus seminarus ir konferencijas.  
 

Darbuotojų sveikata 
Bendrovė yra viena iš nedaugelio bendrovių Lietuvoje, kuri turi licencijuotą medicinos punktą. Jame teikiama neatidėliotina 
pirmoji medicininė pagalba bei pirmoji profilaktinė sveikatos praktinė ir teorinė pagalba. Turint gydytojo siuntimą, yra 
atliekamos įvairios fizioterapijos procedūros. Medicinos punkte yra įkurtas fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas su 
šiuolaikine mokslo patvirtinta ir praktikoje pasiteisinusia įranga. Darbuotojai nemokamai skiepijami nuo erkinio encefalito, 
vidurių šiltinės, gripo ir kitų susirgimų.  
Per 2014 m. šešis mėn. įvyko 1 (vienas) lengvas nelaimingas atsitikimas darbe (dėl nelaimingo atsitikimo sirgta 50 kalendorinių 
dienų). 

BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi aukščiausio lygmens verslo etikos standartais ir socialinės atsakomybės principais. Bendrovė 
siekia išsaugoti patikimo socialinio partnerio statusą Lietuvos uostamiestyje ir ne tik  prisidėdama sprendžiant aktualias mūsų 
visuomenės socialines problemas. Paramos lėšos pirmiausiai nukreipiamos Klaipėdos regiono, kuriame veikia terminalas, 
gamtosaugos, infrastruktūros, sveikatos bei socialinės apsaugos projektams remti. Iš viso per 2014 m. šešis mėn. Bendrovė 
paramai skyrė 148  tūkst. Lt  lėšų (per 2013 m. šešis mėn. – 464 tūkst. Lt). 

Bendrovė remia Klaipėdos regiono kultūros centrus – bibliotekas, dramos bei muzikinį teatrus. Visuomet buvo ir yra pagrindinių 
Klaipėdos miesto švenčių - Jūros šventės, Klaipėdos džiazo festivalio - rėmėja. Ypatingas dėmesys skiriamas toms organizacijoms, 
kurios yra įsikūrusios netoli Bendrovės teritorijos – lopšeliui „Giliukas“, sutrikusio vystymosi kūdikiams namams, Klaipėdos vaikų 
užimtumo centrui, Klaipėdos m. vaikų ligoninei. Taip pat Bendrovė palaiko uostamiesčio sportininkus, skatina ir motyvuoja 
neįgaliųjų sportininkų veiklą bei čempionatų organizavimą bei daugelė kitų kultūros, sporto, švietimo organizacijų. 
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Bendrovė saugai darbe teikia didelę reikšmę. Modernizuojamos darbo vietos, papildomai lėšų skiriama asmeninėms apsaugos 
priemonėms, kurios numatytos Kolektyvinėje sutartyje. Organizuojami saugos darbe mokymai, vykdoma nelaimingų atsitikimų 
prevencija ir atliekamų darbų kontrolė. Bendrovė siekia sukurti saugią ir sveiką darbo aplinką. 

Bendrovė yra viena iš nedaugelio bendrovių Lietuvoje, kuri turi licencijuotą medicinos punktą. Jame teikiama neatidėliotina 
pirmoji medicininė pagalba bei pirmoji profilaktinė sveikatos praktinė ir teorinė pagalba. Turint gydytojo siuntimą, yra 
atliekamos įvairios fizioterapijos procedūros. Medicinos punkte yra įkurtas fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas su 
šiuolaikine mokslo patvirtinta ir praktikoje pasiteisinusia įranga. Darbuotojai nemokamai skiepijami nuo erkinio encefalito, 
vidurių šiltinės, gripo ir kitų susirgimų. Bendrovė savo lėšomis reabilitacijos centre organizuoja profilaktinį – reabilitacinį gydymą 
padidintos taršos sąlygomis dirbantiems darbuotojams. 

Nuo 2011 m. Bendrovės darbuotojai vadovaujasi patvirtintu Etikos kodeksu, kuris nustato pagrindinius veiklos ir elgesio 
principus, kuriant geranorišką darbo aplinką, bendradarbiavimą bei atsakomybę prieš visuomenę. 

 

APLINKOS APSAUGA 
Aplinkos apsauga – viena prioritetinių Bendrovės sričių. Lėšos skiriamos gamtos apsaugos priemonių diegimui, glaudžiai 
bendradarbiaujama su Lietuvos ir tarptautinėmis kompanijomis, siekiant įgyvendinti visus aplinkos apsaugos reikalavimus, 
keliamus naftos produktų krovos terminalui. Žr. pastraipą „Aplinkos apsauga“ plačiau apie aplinkosauginę veiklą.  
Bendrovė, vykdydama savo veiklą, privalo vadovautis aplinkos apsaugos teisės aktais, numatančiais įvairių medžiagų naudojimą, 
žymėjimą, saugojimą, taip pat užtikrinti, kad jos naudojami įrenginiai atitiktų jų naudojimui keliamus reikalavimus. Bendrovės 
eksploatuojamuose objektuose, kuriuose yra didesnė žalos aplinkai rizika dėl išleidžiamo teršalų ar susidariusių atliekų kiekio, 
dirbama pagal regioninių aplinkos apsaugos departamentų išduodamus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 
leidimus ir geriausiai prieinamus gamybos būdus. Visos šios taisyklės Bendrovę įpareigoja įdiegti procedūras ir technologijas, 
leidžiančias tinkamai tvarkyti bet kokias kenksmingas medžiagas, numato Bendrovės atsakomybę tvarkant ir panaikinant bet 
kokią aplinkos taršą bei įpareigoja palaikyti atitinkamą įrenginių būklę.  

Ekologinei rizikai mažinti Bendrovėje yra įdiegtos automatinės gaisrų aptikimo ir gesinimo bei kompiuterinės krovos proceso 
valdymo sistemos, ES standartus atitinkančios oro, grunto bei vandens apsaugos nuo užteršimo technologijos. Ekstremalių 
situacijų valdymas, gaisrinės saugos ir teritorijos apsaugos sistemos atitinka Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos, darbų saugos, 
civilinės saugos, aplinkos apsaugos, uosto valdymo institucijų reikalavimus. Terminalo saugumą teigiamai įvertino „British 
Petroleum“ bei „SHELL“ inspektoriai, kurie atliko Bendrovės pavojaus ir rizikos analizę bei įvertinimą.  

Bendrovę, kaip II lygio pavojingumo objektą, kasmet tikrina komisija, vadovaujama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie LR VRM pareigūnų. 

2014 m. Bendrovė planuoja įdiegti LOJ (lakiųjų organinių junginių) monitoringo sistemą, kurios paskirtis – nustatyti atmosferos 
taršos šaltinius technologinio proceso metu, siekiant objektyviai imtis taršos šaltinių pašalinimo veiksnių, kad garai nesklistų į 
aplinkines teritorijas. 

Per 2014 m. pirmus šešis mėn. Bendrovė dirbo be avarijų ir  sutrikimų, kurie neigiamai galėtų paveikti aplinką. Nuolat vykdomi 
šie aplinkos apsaugos monitoringo darbai:  

� požeminio vandens (nustatyta, kad per senojo terminalo veiklos periodą susiformavusi požeminė tarša naftos 
produktais nyksta); 

� išleidžiamo į marias išvalyto vandens (biologiniai vandenvalos įrenginiai garantuoja mažesnę atvirų vandens telkinių 
taršą nei nustatyta minimali tarša aplinkosaugos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime); 

� poveikio aplinkos orui (Europos Sąjungos ir Nacionalinėmis ribinėmis vertėmis nustatytos lakiųjų organinių junginių ir 
azoto oksidų ribos už bendrovės sanitarinės zonos nebuvo viršytos); 

� stacionarių oro taršos šaltinių (TIPK leidime nustatytas išmetamų teršalų kiekis nebuvo viršytas). 
Siekiant mažinti sunaudojamo popieriaus kiekį ir dokumentų valdymo kaštus, Bendrovėje įdiegta elektroninė dokumentų 
valdymo sistema (DocLogix), kurioje visi dokumentai yra valdomi ir archyvuojami elektroniniu būdu.  
2014 m. šešių mėn. Bendrovės einamosios vidaus išlaidos aplinkos apsaugai siekė 1.526 tūkst. Lt (2013 m. šešių mėn. – 1.526 
tūkst. Lt). Papildomai per 2014 m. šešis mėn. įvairiems aplinkosaugos tyrimams (teršiančių medžiagų tyrimams ir kt.) skirta 200 
tūkst. Lt (per 2012 m. šešis mėn.  - 28 tūkst. Lt),  11 tūkst. Lt - mokesčio už gamtos teršimą (per 2013 m. šešis mėn. – 10 tūkst. Lt). 

 
NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ 
Visi šiame tarpiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys neaudituoti ir apskaityti pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. 
 

SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI 
Sandorių su Bendrovės Stebėtojų tarybos ar Valdybos nariais sudaryta nebuvo. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis yra 
pateikiami Bendrovės 2014 m. šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Susijusių šalių sandorių 
pasikeitimų, kurie galėtų daryti poveikį  finansinei Bendrovės veiklai, nuo 2012 metų nebuvo. 
 

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.  



AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, 
 PASIBAIGUSĮ 2014 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA) 

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 
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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, finansų ir administravimo departamento direktorius Mantas Bartuška ir apskaitos skyriaus vadovė 
Asta Sedlauskienė patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktame AB „Klaipėdos nafta” šešių mėnesių, pasibaigusių 2014 
m. birželio 30 d., tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės aprašymas.  
 

 

Generalinis direktorius  Rokas Masiulis 

 

 

 

Finansų ir administravimo departamento direktorius  Mantas Bartuška 

 

 

 

Apskaitos skyriaus vadovė          Asta Sedlauskienė 


