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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas – ataskaita
2006 metai.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Emitento pavadinimas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninio pašto adresas
Teisinė - organizacinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Perregistravimo data ir vieta
Įmonių rejestro kodas

akcinė bendrovė “MAŽEIKIŲ NAFTA"
708 821 122 litų
Juodeikiai, 89467 Mažeikių raj., Lietuva
(443) 9 22 86
(443) 9 25 25
post@nafta.lt
akcinė bendrovė
1991 m. sausio 24 d., Mažeikių raj. valdyba
1998 m. spalio 12 d., LR Ūkio ministerija
166451720

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis
AB “Mažeikių nafta“ yra naftos perdirbimo įmonė, užsiimanti kietojo, skystojo, dujinio kuro
ir panašių produktų didmenine prekyba bei transportavimu keliais, geležinkeliu bei
vamzdynais.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei
kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis
ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.), ir visuomenės informavimo
priemonės pavadinimas
Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta galima susipažinti
akcinėje bendrovėje “ Mažeikių nafta ” adresu: Juodeikiai, 89467 Mažeikiai, darbo dienomis
nuo 8 00 iki 16 00 .
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų
susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems asmenims
skelbiami dienraščiuose “Lietuvos rytas” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:
5.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir
administracijos vadovas:
English P. Nelson, AB “Mažeikių nafta“ generalinis direktorius, tel. (443) 92121, faks.
(443) 92525.
Vita Petrošienė, AB “Mažeikių nafta“ vyr. finansininkas, tel. (443) 92420, faks. (443)
92600.

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių,
darbuotojų ir administracijos vadovo patvirtinimas, kad ataskaitoje
pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti
įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius
popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų vertinimui
5
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Akcinė bendrovė MAŽEIKIŲ NAFTA, atstovaujama generalinio direktoriaus English P.
Nelson ir vyr. finansininko Vitos Petrošienės patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija
atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti
ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai ir jų
vertinimui.
Akcinės bendrovės MAŽEIKIŲ NAFTA finansinio planavimo ir kontrolės skyrius,
atstovaujamas finansinio planavimo ir ataskaitų gr. vadovės Vidos Mažrimienės patvirtina,
kad ataskaitoje pateikta visa informacija, kurią finansinio planavimo bei kontrolės skyriui
pateikė Bendrovės darbuotojai ir vadovai. Finansinio planavimo ir kontrolės skyrius atsako
už jam pateiktos informacijos tinkamą įforminimą. Už informacijos teisingumą atsako
Bendrovė.

Mažeikiai, 2007 m. gegužė
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS
7. Emitento įstatinis kapitalas:
7.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas
Bendrovė registruota Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, tvarkytoja - Valstybės įmonė
Registrų centras (V. Kudirkos 18, 03105 Vilnius). Bendrovės įstatinis kapitalas yra 708 821
122,00 Lt.
7.1.1 lentelė. AB „Mažeikių nafta” įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis
Akcijų rūšis
Paprastosios
vardinės akcijos
Viso:

Akcijų skaičius

708 821 122

Nominali vertė (Lt)
1,00

708 821 122

Bendra nominali
vertė

Dalis įstatiniame
kapitale (%)

708 821 122

100,00

708 821 122

100,00

Visos AB „Mažeikių nafta” akcijos yra apmokėtos.

7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant
ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius
-----------------------

8. Akcininkai
Bendras AB „Mažeikių nafta” akcininkų skaičius paskutinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 27 d., kurio apskaitos diena 2007 m. balandžio 20
d. 3910 akcininkai:
707 305 109 paprastosios vardinės akcijos nuosavybės teise priklauso dviem akcininkams:
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (636 555 109 PVA) ir Valstybei, atstovaujamai
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (70 750 000 PVA).
1 516 013 paprastosios vardinės akcijos (0,21 % įstatinio kapitalo) nuosavybės teise
priklauso 3908 akcininkams.
8.1 lentelė. Akcininkai, 2007 m. sausio 1 d. turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio

kapitalo
Akcininko vardas, pavardė (įmonės
pavadinimas, rūšis, buveinės adresas,
įmonių rejestro kodas)

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

Turima
įstatinio
kapitalo dalis
(%)

Nuosavybės
teise
priklausančių
akcijų
suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu
veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
(KRS: 0000028860, REGON:
610188201)

596 834 352

84.20

84.20

84.20 %

Valstybė, atstovaujama Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos,
Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius.
Įmonės kodas 188621919

70 750 000

9.98

9.98

9.98 %
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9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės
charakteristikos
9.1 lentelė. AB „Mažeikių nafta“ vertybinių popierių pagrindinės charakteristikos
Akcijų rūšis

Paprastosios
vardinės akcijos

Akcijų skaičius

708 821 122,00

Nominali vertė
(Lt)

1

Bendra nominali
vertė (Lt)

708 821 122,00

Išleistos į apyvartą
707.454.130
vnt.
akcijų
išleista
reorganizuojant
valstybinę įmonę į
akcinę bendrovę bei
prie
bendrovės
prijungiant
AB
“Būtingės nafta” bei
AB
“Naftotiekis”;
vykdant
Bendrovės
privatizavimo
programą.
1.366.992 vnt. akcijų
išleista dėl AB
Mažeikių elektrinės
prijungimo prie AB
„Mažeikių nafta“.

Viso:

708 821 122,00

-

708 821 122,00

-

2007 m. sausio 8 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidarė bendrąją
sąskaitą naujai AB „Mažeikių nafta“ akcijų emisijai, kuri išleista dėl AB Mažeikių
elektrinės prijungimo prie AB „Mažeikių nafta“: ISIN kodas - LT0000127771; VP rūšis nuosavybės vertybiniai popieriai; išplatintų VP skaičius – 1.366.992 vnt., vieneto
nominalioji vertė - 1 litas; bendra nominalioji vertė – 1.366.992,00 litai (395.908,00 eurai).
Naujai išleistos AB „Mažeikių nafta“ akcijos užskaitytos į akcininkų, turinčių teisę gauti
naujai išleistas akcijas, asmenines VP sąskaitas.
2007 m. sausio 18 d. VP emisijos, kurių kodai LCVPD yra LT0000115552 – 707.454.130
vnt., LT0000126526 – 1.366.992 vnt., apjungtos į vieną sąskaitą. Po asimiliacijos emisijos
kodas yra LT0000115552, emisijos dydis – 708.821.122 vnt.

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas
---------------------

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus
---------------------

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių
apyvartą, pagrindinės charakteristikos
---------------------

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos
vertybinius popierius
Visi jie buvo išpirkti 2000 metais ir Bendrovė 2006 m. gruodžio 31 d. būklei tokių
vertybinių popierių jau neturėjo.
8
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14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale,
bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos
įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius
-------------------
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ
POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ
15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus
AB „Mažeikių nafta“ vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos,
toliau vadinama VVPB, Einamąjį prekybos sąrašą.
15.1 lentelė. AB „Mažeikių nafta“ vertybinių popierių emisijos duomenys:

ISIN kodas

LT0000115552

Trumpinys

MNF1L

Sąrašas

BALTIC I-LIST

Nominali vertė

1,00 LTL

Emisijos dydis (vnt.)

708 821 122

Viešai apyvartai išleistų akcijų skaičius

708 821 122

Listingavimo pradžios data

1996 02 06

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose
organizuotose rinkos
16.1. Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje
16.1.1. lentelė. Prekybos AB „ Mažeikių nafta“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis

istorija:
RODIKLIS

2007

2006

2005

2004

2003

Atidarymo kaina, LTL

10,17

9,47

-

-

-

Didžiausia kaina, LTL

10,26

10,67

13,40

4,50

2,80

Mažiausia kaina, LTL

9,70

7,05

4,17

2,10

0,74

Paskutinė kaina, LTL

10,00

10,15

9,47

4,38

2,20

15 787 394

401 393 539

24 648 686

20 171 753

20 684 565

161,55

4 075,49

205,32

56,36

31,08

7 088,21

7 180,66

6 699,59

3 098,65

1 556,40

Apyvarta vnt.
Apyvarta mln., LTL
Kapitalizacija mln., LTL
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16.1.1.1. lentelė. Centrinėje rinkoje kotiruojamų ir joje parduotų AB „Mažeikių nafta” vertybinių
popierių, paskutinių 8 ketvirčių (kiekvieno) didžiausia ir mažiausia kaina bei didžiausia ir mažiausia
prekybos sesijos apyvarta (Lt) :
Laikotarpis

Kaina (Lt)
didžiausia

Apyvarta (Lt)

mažiausia

didžiausia

mažiausia

2005 01 01 – 2005 03 31
2005 04 01 – 2005 06 30

5,70

4,37

5 744 470,00

1.297,00

9,54

5,5

3 810 840,28

16.304,90

2005 07 01 – 2005 09 30

12,79

8,74

5 186 701,94

62.096,54

2005 10 01 – 2005 12 31

13,25

8,90

4 111 583,93

0,00

2006 01 01 – 2006 03 31

10,59

8,50

2 376 084,02

0,00

2006 04 01 – 2006 06 30

10,20

8,15

2 837 263,64

0,00

2006 07 01 – 2006 09 30

8,90

7,27

2 909 884,91

0,00

2006 10 01 – 2006 12 31

10,16

7,85

3 883 709 471,83

0,00

2007 01 01 – 2007 03 31

10,26

9,70

79 836 090,48

0,00

16.1.1.2. lentelė. Paskutinės ataskaitinio laikotarpio biržos prekybos sesijos kaina ir apyvarta (Lt),
taip pat bendra paskutinių 8 ketvirčių (kievieno) apyvarta (vnt. ir Lt) pagal vertybinių popierių rūšis
ir klases :
Laikotarpis

Paskutinės sesijos

Bendra apyvarta

kaina (Lt)

apyvarta (Lt)

vnt.

litais

2005 01 01 – 2005 03 31
2005 04 01 – 2005 06 30

5,70

220 998,00

3 405 472

16 670 225,00

9,54

2 246 521,98

5 970 484

46 699 763,90

2005 07 01 – 2005 09 30

12,79

415 139,36

6 590 654

67 290 308,12

2005 10 01 – 2005 12 31

9,40

506 924,55

5 330 551

57 926 294,41

2006 01 01 – 2006 03 31

9,45

550 438,34

5 199 890

48 744 307,13

2006 04 01 – 2006 06 30

8,58

2 074 408,87

3 325 935

29 906 589,09

2006 07 01 – 2006 09 30

8,67

160 962,08

5 434 780

44 151 370,06

2006 10 01 – 2006 12 31

10,15

401 913,59

387 199 160

3 950 668 759,38

2007 01 01 – 2007 03 31

10,05

1 555,00

15 777 360

161 446 927,44

16.2. Prekyba kitose biržose
Kitose biržose Bendrovės vertybiniais popieriais neprekiaujama.

16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose
Kitose rinkose Bendrovės vertybiniais popieriais neprekiaujama.

17. Vertybinių popierių kapitalizacija
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17.1.lentelė. AB “Mažeikių nafta” paprastųjų vardinių akcijų (Lietuvos centrinio vertybinių
popierių depozitoriumo vertybinių popierių kodas LT0000 11555 2) kapitalizacija Vilniaus
vertybinių popierių biržos einamajame sąraše 2005 – 2006 metais:
MĖNESIO PRADŽIOJE

MĖNESIO PABAIGOJE

(SUMA, LTL)

(SUMA, LTL)

02.01.2006-01.02.2006

6 699 590 611,10

6 826 932 354,50

01.02.2006-28.02.2006

6 826 932 354,50

6 119 478 224,50

01.03.2006-31.03.2006

6 260 969 050,50

6 933 050 474,00

03.04.2006-05.05.2006

6 834 006 895,80

6 360 012 628,70

08.05.2006-07.06.2006

6 444 907 124,30

6 296 341 757,00

01.06.2006-30.06.2006

6 430 758 041,70

6 069 956 435,40

03.07.2006-02.08.2006

6 119 478 224,50

5 574 738 544,40

01.08.2006-31.08.2006

5 935 540 150,70

5 482 769 507,50

01.09.2006-30.09.2006

5 440 322 259,70

6 133 627 307,10

02.10.2006-01.11.2006

6 140 701 848,40

5 730 378 453,00

01.11.2006-30.11.2006

5 730 378 453,00

6 678 366 987,20

01.12.2006-29.12.2006

6 713 739 693,70

7 180 659 419,50

PERIODAS

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų
-------------------

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą
-----------------------

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas
AB „Mažeikių nafta“ praneša, kad gautas pagrindinio akcininko PKN ORLEN S.A.
pranešimas apie privalomą akcijų pardavimą (squeeze-out of shares): privalomas akcijų
pardavimas pradedamas įgyvendinti 2007 m. vasario 20 d., vienos akcijos pardavimo kaina 10,25 litų. AB „Mažeikių nafta“, įmonės kodas: 1664 51720, kurios registruota buveinė yra
adresu Juodeikiai, Mažeikių r., Lietuvos Respublika, duomenys tvarkomi Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT664517219 (toliau – AB
„Mažeikių nafta“), praneša, kad 2007 m. vasario 14 d. „Polski Koncern Naftowy Orlen
S.A.“, kurio registruota buveinė yra adresu Chemikow 7, Plock, Lenkijos Respublika (toliau
– „PKN“), veikiantis kartu su Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, kuri veikia per Lietuvos Respublikos Ūkio ministeriją (adresas: Gedimino pr.
38/2, Vilnius, Lietuvos Respublika), atstovaujamą ūkio ministro (toliau „PKN“ ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybė vadinami „Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjais“), pateikė AB
„Mažeikių nafta“ pranešimą apie privalomą AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimą (toliau –
„Pranešimas“). Pranešime nurodomas reikalavimas, kad visi kiti AB „Mažeikių nafta“
akcininkai parduotų „PKN“ savo turimas AB „Mažeikių nafta“ akcijas Pranešime nurodyta
kaina. 2007 m. vasario 14 d. Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjams priklauso 705 201
432 (septyni šimtai penki milijonai du šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt dvi)
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paprastosios vardinės 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės AB „Mažeikių nafta“ akcijos,
sudarančios 99,49% visų AB „Mažeikių nafta“ akcijų ir suteikiančios 99,49% balsų
visuotiniame AB „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkime. Privalomo oficialaus pasiūlymo
teikėjų siūloma ir „PKN“ mokėtina akcijų kaina yra 10,25 Lt (dešimt litų ir dvidešimt penki
centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę AB „Mažeikių nafta“ akciją, kurios nominali vertė 1
Lt (vienas litas). Siūloma kaina nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 1 punktu bei 37 straipsnio 5 dalimi. Siūloma akcijų
kaina yra lygi akcijų kainai, kurią, Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjams pateikus
privalomąjį oficialų pasiūlymą, sumokėjo „PKN“ įsigydamas AB „Mažeikių nafta“ akcijas,
suteikiančias ne mažiau nei 95% visų balsų visuotiniame AB „Mažeikių nafta“ akcininkų
susirinkime. Nuo privalomojo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos iki Pranešimo
pateikimo AB „Mažeikių nafta“ nepraėjo daugiau nei 3 mėnesiai. Reikalaujama, kad
akcininkai per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pranešimo apie privalomą AB „Mažeikių
nafta“ akcijų pardavimą paskelbimo datos (paskelbimo data: 2007 m. vasario 19 d.), t.y. per
laikotarpį nuo 2007 m. vasario 20 d. iki 2007 m. gegužės 21 d. (imtinai), parduotų savo
turimas AB „Mažeikių nafta“ akcijas už Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjų siūlomą
kainą, t.y. už 10,25 (dešimt litų ir dvidešimt penkis centus) už 1 (vieną) paprastąją vardinę
akciją, arba jie gali per tą patį laikotarpį įstatymo nustatyta tvarka užginčyti siūlomą kainą.
Už perkamas AB „Mažeikių nafta“ akcijas atsiskaitoma pinigais Lietuvos Respublikos
įstatymų bei tarp akcininkų ir „PKN“ sudaromose akcijų pirkimo-pardavimo sutartyse
nustatyta tvarka. Jei akcininkas (-ai) per nustatytą 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpį
po pranešimo apie privalomą AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimą neparduos savo turimų
AB „Mažeikių nafta“ akcijų ir neužginčys Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjų už tokias
akcijas siūlomos kainos, Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjai paskutinę minėto
laikotarpio dieną įgis teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti sąskaitų tvarkytojus
registruoti vertybinių popierių sąskaitose akcijų nuosavybės teisės perdavimą „PKN“, ne
vėliau kaip paskutinę nurodyto laikotarpio dieną (t.y. 2007 m. gegužės 21 d.) sumokėję
nurodytą kainą už perkamas akcijas į akcininko nurodytą banko sąskaitą arba į depozitinę
sąskaitą, jeigu akcininkas vengtų priimti tokį mokėjimą. AB „Mažeikių nafta“ akcijos bus
perkamos iš akcininkų vadovaujantis nurodyta tvarka visuose AB SEB Vilniaus banko
padaliniuose jų darbo metu. Jeigu akcininkas yra fizinis asmuo, akcijų pirkimo-pardavimo
sutarčiai pasirašyti jis privalo pateikti tokius dokumentus: 1. Asmens tapatybės dokumentą
(galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę); 2. Išrašą iš akcininko asmeninės vertybinių
popierių sąskaitos, kuriame nurodytas akcininko turimų AB „Mažeikių nafta“ akcijų
skaičius, privaloma pateikti, jeigu tokios akcijos apskaitomos ne AB SEB Vilniaus banke.
Susituokusiems akcininkams: 1. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį pasirašyti privalo atvykti
abu sutuoktiniai (abu privalo pateikti savo asmens tapatybės dokumentus); atvykus tik
vienam iš sutuoktinių, jis (ji) privalo pateikti notaro patvirtintą kito sutuoktinio įgaliojimą
parduoti akcijas; 2. Jeigu vienam iš sutuoktinių, kuris atvyko pasirašyti akcijų pirkimopardavimo sutarties, akcijos priklauso asmeninės nuosavybės teise (o ne bendros
nuosavybės teise), toks akcininkas privalo pateikti jo asmeninės nuosavybės teisę
patvirtinančius dokumentus. Jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, akcijų pirkimo-pardavimo
sutarčiai pasirašyti jis privalo pateikti tokius dokumentus: 1. Įmonės registracijos
pažymėjimo kopiją; 2. Įmonės įstatų kopiją; 3. Asmeniui išduotą įgaliojimą pasirašyti sutartį
arba atitinkamą valdybos sprendimą; 4. Asmeniui išduotą įgaliojimą įmonės vardu atlikti
pavedimus ir teikti kitus nurodymus, susijusius su pavedimų vykdymu. Dokumentus,
pagrindžiančius Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjų pagal privalomą tvarką siūlomos
kainos nustatymą, AB „Mažeikių nafta“ akcininkai gali gauti AB „Mažeikių nafta“
buveinėje adresu Juodeikiai, Mažeikių r., Lietuvos Respublika. Papildomos informacijos
akcininkams gali suteikti AB SEB Vilniaus bankas telefonu nr. 1528.
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21. Emitento mokėjimo agentai
-------------------

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2003 m. gruodžio mėn. AB „Mažeikių nafta” ir Vilniaus banko (dabar SEB „Vilniaus
bankas“) verslo operacijų ir VP apskaitos departamentas (Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius)
pasirašė emitento aptarnavimo sutartį, pagal kurią Bankas perėmė ir tvarko Bendrovės
vertybinių popierių apskaitą.
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai
Akcinė bendrovė „Mažeikių nafta” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Įmonių
įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymu, bei
kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais bei Bendrovės
įstatais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms
24.1. lentelė. Akcinė bendrovė „Mažeikių nafta” dalyvauja šiose asociacijose ir konfederacijose :
Asociacija

Lietuvos pramonininkų
konfederacija.
Lietuvos chemijos
pramonės įmonių
asociacija.

Veikla
Atstovauja ir gina LPK narių
interesus vyriausybinėse,
socialinėse bei tarptautinėse
organizacijose. Stiprina Lietuvos
ekonomiką, padeda įmonėms rasti
naujas rinkas bei sudaryti kuo
palankesnes sąlygas lietuviškų
gaminių eksportui.Siekia, kad
Lietuvoje būtų laikomasi
ekologinių reikalavimų.Gina
socialinius ir teisinius Lietuvos
darbdavių interesus, stiprina
socialinį dialogą. Plėtoja ryšius su
tarptautinėmis pramonės, verslo ir
darbdavių organizacijomis.

Įstojimo
data

Kokiu pagrindu
veikia

1989 m.

Pagal
Konfederacijos
įstatus

1997 m.

Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
asociacija (Mažeikių
filialas)

Verslo
valdymo
konsultacijų
teikimas. Rinkos konjunktūros
tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa. Verslininkų ir darbdavių
organizacijų veikla.

1991 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

Asociacija Tarptautiniai
prekybos rūmai ICC
Lietuva

Dalyvauja ICC tarybos, komisijų,
ICC arbitražo teismo bei kitų darbo
grupių veikloje.

1994 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

1995 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

1996 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

Inžinerinės ekologijos
asociacija

Lietuvos nacionalinė
vežėjų automobiliais
asociacija LINAVA

American Chamber of

Sprendžia ekologijos problemas
Lietuvoje ir visame Baltijos jūros
regione. Organizuoja ekologinių
problemų, projektų,
aplinkosauginių paslaugų
ekspertizę, kokybinį įvertinimą
(sertifikavimą)
Teikia asociacijos nariams ptraktinę
pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant
visų rūšių keleivių ir krovinių
pervežimus automobiliais, juos
plėtoją ir tobuliną.

Atstovauja narių interesus ir

Pagal

Dokumentai
reglamentuojantys asociacjos
veiklą
Savo veikloje vadovaujasi
LR Asociacijų įstatymų (1996
m. kovo 14 d. Nr. I-1231),
kitais LR įstatymais, LR
Vyriausybės nutarimais ir
asociacijos įstatais

Savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos, prekybos, pramonės
ir amatų rūmų įstatymu,
Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų
rūmų
asociacijos
įstatais,
Rūmų
filialo
nuostatais ir kitais LR
įstatymais bei teisės aktais.
Veikia
laikydamasi
LR
Konstitucijos, LR tarptautinių
sutarčių,
LR
civilinio
kodekso,
LR
įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, kitų
teisės aktų ir asociacijos
įstatais.
Savo veikloje vadovaujasi
LR Asociacijų įstatymų (1996
m. kovo 14 d. Nr. I-1231 ir
asociacijos įstatais.
Savo veikloje vadovaujasi
LR
Konstitucija,
LR
Asociacijų įstatymų (1996 m.
kovo 14 d. Nr. I-1231), kitais
LR
įstatymais,
LR
Vyriausybės nutarimais ir
asociacijos
įstatais
bei
asociacijos kongreso bei
prezidiumo sprendimais.
Savo veikloje vadovaujasi
LR
Konstitucijos,
LR
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Commerce

Vidaus auditorių
asociacija

ASTM (Standarts for
Materials, Products,
Systems and Services).
Lietuvos muitinės
tarpininkų asociacija

ASME (Standartai)
Lietuvos jūrų krovos
kompanijų asociacija

CONCAVE (Europos
naftos kompanijų
organizacija)

nuomonę Lietuvos ir JAV verslo
bei valsybinėse institucijose.
Atstovauja Lietuvos vidaus
auditiriams valstybinėse
institucijose ir tarptautinėse vidaus
auditorių organizacijose. Gina
vidaus auditorių profesinius
interesus, formuoja vidaus audtorių
etiką.

1998 m.

asociacijos
įstatus

1999 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

Standartai

1999 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

Informuoja ir konsultuoja muitinės,
užsienio prekybos klausimais.
Vertina veikiančius ir ir naujai
rengiamus įstatymus ir kitus teisės
aktus. Gerina muitinės tarpininkų ir
deklarantų atstovų profesinį
pasirengimą.

2000 m.

Standartai

2000 m.

Verslininkų federacijų ir asociacijų
veikla. Rinkos konjunktūros
tyrimas. Verslo ir valdymo
konsultacijų teikimas. Reklama.

Ekologija ir sauga

Asociacijų įstatymų (1996 m.
kovo 14 d. Nr. I-1231), kitais
įstatymais bei norminiais
aktais ir asociacijos įstatais.
Savo veikloje vadovaujasi
LR Konstitucija, LR
Asociacijų įstatymų (1996 m.
kovo 14 d. Nr. I-1231), LR
civiliniu kodeksu įstatymais,
LR Vyriausybės nutarimais ,
kitų teisės aktais ir asociacijos
įstatais.
JAV įstatymais
Savo veikloje vadovaujasi
LR Konstitucija, LR
Asociacijų įstatymų (1996 m.
kovo 14 d. Nr. I-1231), LR
civiliniu kodeksu įstatymais,
LR Vyriausybės nutarimais ,
kitų teisės aktais ir asociacijos
įstatais.

Pagal
asociacijos
įstatus

2004 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

2005 m.

Pagal
asociacijos
įstatus

JAV įstatymais
Savo veikloje vadovaujasi
LR Asociacijų įstatymų (1996
m. kovo 14 d. Nr. I-1231),
kitais LR įstatymais, LR
Vyriausybės nutarimais ir
asociacijos įstatais.
Asociacija veikia pagal
Belgijos įstatymus.

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas
AB „Mažeikių nafta” yra vienintelė naftos perdirbimo įmonė Lietuvoje ir Baltijos
valstybėse, dirbanti kaip “Typical Complex Refinery” (kompleksinio perdirbimo įmonė).
Nuo 1980 m. veikianti Mažeikių naftos perdirbimo gamykla tuometinėje Tarybų Sąjungoje
buvo pati moderniausia šios pramonės šakos įmonė.
1991 m. sausio 24 d. buvo įregistruota valstybinė įmonė „Mažeikių nafta”, kurios visas
įstatinis kapitalas priklausė valstybei.
1995 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu valstybinė įmonė AB
„Mažeikių nafta” buvo reorganizuota į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta”, suteikiant teisę
Bendrovės darbuotojams išpirkti dalį akcijų.
1998 m. pabaigoje AB „Mažeikių nafta” buvo reorganizuota prie jos prijungiant AB
“Būtingės nafta” ir AB “Naftotiekis”. Šio proceso pasėkoje 1998 m. gruodžio 1 d. bendrovės
įstatinis kapitalas išaugo nuo 584 634 390 iki 693 443 200 litų. Valstybei priklausė 613 703
642 paprastųjų vardinių akcijų, kurios suteikė 88,5% balsų.
1999 m. spalio 29 d. AB „Mažeikių nafta” už 150 mln. JAV dolerių strateginiam
investuotojui “Williams International Company” pardavė 341 546 650 naujai išleidžiamos
akcijų emisijos (emisijos nominali vertė – 341 546 650 litų) paprastųjų vardinių akcijų.
Įsigijęs šias akcijas strateginis investuotojas įgijo 33% balsų, o AB „Mažeikių nafta”
įstatinis kapitalas padidėjo iki 1 034 989 850 litų.
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2002 m. vasario 4 d. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus AB „Mažeikių nafta“ sumažino
akcinį kapitalą 517 495 tūkst. litų suma, taip sumažindama Įmonės sukauptą nuostolį.
Akcinio kapitalo sumažinimas nepakeitė Įmonės akcininkų struktūros.
2002 m. birželio 18 d. AB “Mažeikių nafta” išplatino 189 959 205 paprastųjų vardinių 1
(vieno) lito nominalios vertės akcijų, kurias įsigijo Yukos Finance B.V. (26,85%). Šių
išleistų akcijų suma AB “Mažeikių nafta” padidino įstatinį kapitalą iki 707 454 130 litų. Po
šių akcijų emisijų „Williams International Company“ priklausė 26,85% akcijų, Ūkio
ministerijai - 40,66%.
2002 m. rugsėjo 19 d. „Yukos Finance B.V“. ir „Williams International Company“ pasirašė
sutarčių paketą , pagal kurį Yukos Finance B.V. papildomai įsigijo 189 959 206 AB
“Mažeikių nafta” PVA. Po šio sandorio Yukos Finance B.V. priklauso 53,7% AB “Mažeikių
nafta” PVA, Ūkio ministerijai - 40.66 %.
2003 m.liepos 8 d. buvo pakeistos 1999 m.spalio 29 d. bei 2002 m. birželio 18 d. Investicijų
bei Akcininkų sutartys. Taip pat šalys susitarė sustabdyti 1999 m. spalio 29 d. Valdymo
sutarties galiojimą ir sudarė Paslaugų sutartį tarp Bendrovės ir Olandijos ribotos
atsakomybės bendrovės “Yukos Finance B.V“, kurioje susitarta sumažinti valdymo
mokesčio išlaidas, atsisakant 15 proc. dydžio priedo prie faktinių išlaidų.
2004 m. spalio 15 d. Valdybos posėdyje buvo patvirtinti AB „Mažeikių Nafta“ valdymo
planai. Šio plano pagrindinė dalis - Bendrovės modernizacijos programa, kurios vertė gali
siekti 400 mln. JAV dolerių Ją įgyvendinus, iki 2009 metų visi įmonės gaminami degalai
atitiktų Europos Sąjungos kokybės standartus.
Remiantis Investicijų sutartimi, B.V.“Yukos Finance“ turi Bendrovės valdymo kontrolės
teises. 2005 m. gegužės mėn. B.V.“Yukos Finance“ perdavė savo Bendrovėje turimas
akcijas B.V. „Yukos International UK“.
2006 m.gruodžio 15 d. „Yukos International UK B.V.“ ir LR Vyriausybė pardavė savo
atitinkamai 53,7 proc. ir 30,66 proc. Bendrovės akcijų „ Polski Koncern Naftowy Orlen
S.A.“. 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės du pagrindiniai akcininkai buvo „PKN ORLEN“,
valdanti 84,2 procento Bendrovės akcijų, ir Vyriausybė, valdanti 9,98 procento akcijų (2005
m. – „Yukos International UK B.V.“ valdė 53,7 proc., o Vyriausybė valdė 40,7 proc.
Bendrovės akcijų). Likusios akcijos priklauso įvairiems smulkiesiems akcininkams.

26. Gamybos (paslaugų) charakteristika
AB “Mažeikių nafta” įmonių grupę sudaro keturi pagrindiniai segmentai: naftos
perdirbimo gamykla, naftos terminalas, naftotiekis, degalinių tinklo operatorius.
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26.1. lentelė. „Mažeikių nafta“ įmonių grupės pajamų struktūra :
2006 m.

Pavadinimas

2005 m.

tūkst.Lt

Struktūra,
%

tūkst.Lt

Struktūra,
%

11 633 028

98.1

10 906 071

97.8

Naftos terminalas

49 208

0.4

83 932

0.7

Naftotiekis

53 257

0.4

78 060

0.7

Degalinių tinklo operatorius

129 453

1.1

87 689

0.8

9

0.0

19

0.0

11 864 955

100.0

11 155 771

100.0

Naftos perdirbimo gamykla

Kiti
Pajamos iš viso

26.2. lentelė. Pagrindiniai „Mažeikių nafta“ įmonių grupės veiklos rodikliai

Rodiklis

2006

Pajamos (tūkst..Lt)

11 864 955

11 155 771

EBITDA (tūkst..Lt)

421 854

1 192 375

EBITDA marža, %

3.6

10.7

182 242

1 050 750

1.5

9.4

203 304

1 004 412

1.7

9.0

197 075

885 714

1.7

7.9

4.7

18.5

2.8

2.4

0.5

0.6

Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst.Lt)

2005

Veiklos pelno (nuostolio) marža, %
(Veiklos pelnas/Pajamos × 100)

Pelnas(nuostolis), neatskaičiavus pelno mokesčio
(tūkst.Lt)
Pelno (nuostolio), neatskaičiavus pelno mokesčio
marža, %
Grynasis pelnas (nuostolis) (tūkst.Lt)
Grynojo pelno (nuostolio) marža, %
(Grynasis pelnas/Pardavimai × 100)

Vidutinė turto grąža, %
(Grynasis pelnas/Viso turtas × 100)

Turto apyvartumas
(Pajamos/Viso turtas)

Skolos koeficientas
(Įsipareigojimai iš viso /Viso turtas ×100)

18

2006 METŲ PROSPEKTAS - ATASKAITA

Skolos ir nuosavybės koeficientas
(Įsipareigojimai iš viso /Savininkų nuosavybė iš viso ×100)

Bendrasis likvidumo koeficientas
(Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai)

Nuosavybės pelningumas (ROE), %
(Grynasis pelnas/Savininkų nuosavybė ×100)

Grynasis pelnas akcijai (litais)
(Grynasis pelnas/Akcijų skaičius)

Vidutinis akcijų skaičius, vnt.

1.1

1.4

2.5

2.3

10.0

45.2

0.27

1.26

708 821 122

707 454 130

Pagrindinės priežastys, nulėmusios mažesnį 2006 metų grynąjį pelną, yra šios:
2006 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesiais pasaulinių naftos perdirbimo maržų bei naftos
produktų kainų kritimas;
nuo 2006 m. rugpjūčio Bendrovė nebegavo naftos vamzdynu, o naftos importavimas per
Būtingės naftos terminalą yra santykinai brangesnis nei vamzdynu, be to, negauta pajamų už
naftos transportavimą vamzdynu bei perkrovimą Būtingės naftos terminale (lyginant su
2005 metų tuo pačiu laikotarpiu naftos terminalo pajamos sumažėjo 41,1 proc., vamzdynų –
31,8 proc.);
dėl 2006 m. spalį įvykusio gaisro padarinių sumažėjo naftos perdirbimo efektyvumas, iš
perdirbamos žaliavos buvo išgaunama mažiau šviesiųjų naftos produktų.
Naftos perdirbimo gamykla
2006 m. įmonei buvo sudėtingi tiek valdymo, tiek darbų organizavimo ir jų vykdymo bei
psichologiniu požiūriu. Nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. įmonei nutrauktas naftos tiekimas
„Družba“ vamzdynu. Nepaisant tiekimo sutrikimų gamyklos tikslas – dirbti kiek įmanoma
didesniu pajėgumu, importuojant naftą per Būtingės terminalą.
2006 m. spalio 12 d. naftos perdirbimo gamykloje kilęs gaisras nugriovė mazuto vakuuminį
rektifikacijos įrenginį, kuris buvo naudojamas šviesiųjų naftos produktų gamyboje. Po
gaisro, iki atstatymo plano pirmojo etapo užbaigimo 2007 vasarį, naftos perdirbimo
gamykla galėjo dirbti apytiksliai puse savo pajėgumo. Atstatymo plano pirmasis etapas
buvo užbaigtas 2007 m. vasarį, kuomet pradėjo veikti atnaujintas bitumo gamybos
įrenginio vakuuminės rektifikacijos blokas, kurio naudojimas anksčiau buvo
užkonservuotas. Atnaujintas įrenginys gali perdirbti apytiksliai 50 proc. gaisro apgadinto
įrenginio perdirbamo kiekio. Vadovybės vertinimu, pilnam pajėgumui atstatyti prireiks nuo
12 iki 14 mėnesių.
2006 m. spalio mėn. įvykęs gaisras pakoregavo įmonės planus, naftos perdirbimo įmonė
galėjo dirbti apytiksliai puse savo įprasto pajėgumo. Dėl avarijos ir žalios naftos vamzdynu
tiekimo nutraukimo 2006 m. perdirbimo apimtys sumažėjo iki 8.3 mln.t. Pradėtas pirkti
vakuuminis distiliatas, siekiant padidinti šviesiųjų naftos produktų išeigas bei užtikrinti
optimalų gamybinių įrenginių panaudojimą. Įrenginių panaudojimo pajėgumai 2006 metais
buvo 81.5 %.
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26.3.lentelė. AB “Mažeikių nafta” perdirbtos naftos ir kitos žaliavos apimtys bei dinamika
per paskutinius 3 metus
Naftos ir kitos žaliavos perdirbimo apimtys

Gaminių grupių pavadinimas
Metai

2006 m.

2005 m.

2004 m.

tūkst.t

Struktūra,
%

tūkst.t

Struktūra,
%

tūkst.t

Struktūra,
%

8027.8

96.29

9195.6

99.14

8 661.1

99.72

11.7

0.14

12.7

0.14

0.9

0.01

23.0

0.25

Nuosava žaliava
Nafta
Alkilatas
Mazutas
Vakuuminis distiliatas

219.5

2.63

15.5

0.17

Metanolis

12.4

0.15

21.5

0.23

21.4

0.25

Metilretbutil eteris

43.1

0.52

6.4

0.07

1.8

0.02

RRME

13.2

0.16

Etanolis

5.7

0.07

Dujų kondensatas

3.7

0.04

8337.1

100.0

9274.7

100.00

8 685.2

100.00

Iš viso:

Įmonė gamina degalus transportui ir kurą energetikos bei šildymo reikmėms. Taip pat
gaminama nežymi dalis ne kūrenimui skirtų produktų. 2006 m. produkcijos asortimentas
buvo:
•

Benzinas (markės: 92,95,95 su bio-ETBE,98)

•

Dyzelinas (t.t. arktinis, žemės ūkiui)ir krosnių kuras;

•

Biodyzelinas

•

Aviacinis kuras (Jet A1);

•

Mazutas;

•

Bitumas (kelių, stoginis);

•

Suskystintos dujos (automobilinės bei buitinės);

•

Elementinė siera;

•

Izomerizatas (benzino komponentas).
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26.4.lentelė. AB “Mažeikių nafta” gamybos apimtys pagal baigtinių produktų rūšis bei
dinamika per paskutinius 3 metus:
Gamybos apimtys

Gaminių grupių pavadinimas
Metai

2006 m.

2005 m.

2004 m.

tūkst.t

Struktūra,
%

tūkst.t

Struktūra,
%

tūkst.t

Struktūra
,%

Benzinas

2 285.2

29.5

2 660.4

30.9

2 488.6

30.9

Dyzeliniai degalai

2475.5

31.9

3 041.4

35.4

2 819.8

35.1

Žibalas

542.5

7.0

571.3

6.6

553.4

6.9

Mazutas

1 826.8

23.6

1 637.0

19.0

1 530.8

19.0

Suskystintos dujos

404.6

5.2

452.8

5.3

453.5

5.6

Naftos bitumai

153.5

2.0

162.7

1.9

133.4

1.7

Siera

61.1

0.8

74.3

0.9

67.1

0.8

7749.2

100.0

8 600.0

100.0

8 046.6

100.0

Iš viso:

Suskystintos dujos
5%

Naftos bitumai
2%

Siera
1%
Benzinas
30%

Mazutas
24%

Žibalas
7%
Dyzeliniai degalai
31%

26.1 pav. Gamybos struktūra 2006 m.
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26.2 pav . Naftos produktų gamybos kitimas
26.5.lentelė. AB “Mažeikių nafta” vidutinės pardavimo kainos pagal produktų rūšis bei jų kitimas
per paskutinius 3 metus:
Gaminių grupių
pavadinimas

Kainos, Lt/t
2006 m.

2005 m.

2004 m.

Benzinas

1801.03

1494.73

1114.04

Dyzeliniai degalai

1679.36

1477.22

1050.64

Žibalas

1816.16

1598.02

1142.47

Mazutas

727.43

562.01

352.57

Suskystintos dujos

1439.64

1223.22

978.29

Naftos bitumai

813.53

671.09

479.42

52.1

70.55

70.70

Siera

2006 m. ir toliau augo ne tik pasaulinės naftos, bet ir jos produktų kainos. AB „Mažeikių
nafta“ naftos produktų kainų kitimas pateiktas 26.3 pav.
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26.3 pav. Naftos produktų kainų kitimas

2006 metais Bendrovė tęsė antrojo Modernizacijos etapo įgyvendinimą: į ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą iš viso investavo 313,2 mln. Lt. Kaip ir 2005 metais taip ir
2006-aisiais didžaiusias dėmesys buvo skirtas projektams, kurie užtikrina, kad gaminami
naftos produktai atitiktų naujus Europos Sąjungos reikalavimus švariam kurui ir teršalų
išmetimui.
2006 m. AB „Mažeikių nafta“ pradėjo naujų produktų – biobenzino ir biodyzelino gamybą.
Vykdant Europos Sąjungai direktyvas Lietuva įsipareigojo sunaudoti iki 2 proc. kuro,
pagaminto iš atsinaujinančių energetinių šaltinių. ETBE gamybai naudojamas bioetanolis
yra taip ir traktuojamas – kaip biokuras iš atsinaujinančių šaltinių. Dėl to įmonėje buvo
pastatytos etanolio talpyklos ir pradėtas MTBE įrenginyje gaminti ETBE – E-95 benzino
komponentas. Biodyzelino gamybai naudojamas riebiųjų rūgščių metilo esteris (RRME),
pagamintas iš augalinės kilmės aliejų ar gyvulinės kilmės riebalų. Tuo tikslu 2006 m.
pradėtas eksploatuoti riebiųjų rūgščių metilo esterio (RRME) dozavimo mazgas. Kuro su
biokomponentais gamybos projekto užbaigimui išleista apie 6,5 mln. Lt
Didžioji investicijų dalis buvo skirta modernizacijos projektams. Sparčiu tempu buvo
statomas naujas PRIME G+ įrenginys, skirtas katalizinio krekingo benzino hidrovalymui.
Pradėjus eksploatuoti šį įrenginį, viso Bendrovėje gaminamo benzino sudėtyje bus ne
daugiau kaip 10 ppm sieros. Šio projekto įgyvendinimui 2006 metais išleista 50,4 mln. Lt.
Šviesiųjų naftos produktų pakrovimo į autocisternas terminalo rekonstrukcijos darbams,
leisiantiems sumažinti angliavandenilines emisijas išleista 23,6 mln. Lt. Vienam iš didesnių
efektyvumo didinimo programos projektų - krosnies pakeitimui komplekso LK-2
atmosferinės rektifikacijos įrenginyje 2006 metais išleista 40,6 mln. Lt. KT 1/1 komplekso
modernizavimo paruošiamiesiems darbams išleita 71,6 mln.Lt.
2006 m. nemažai investuota atnaujinant gamybinius įrenginius, likviduojant spalio mėnesį
įvykusio gaisro padarinius: bitumo gamybos įrenginio vakuuminės rektifikavijos bloko
atnaujinimui išleista 29,1 mln. Lt, mazuto vakuuminės rektifikacijos įrenginio atstatymui 5,1
mln. Lt, Būtingės terminalo plūduro (SPM) pakeitimui, 2005 m. gruodžio 29 d. įvykusio
incidento padarinių likvidavimui 16,8 mln.Lt.
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Naftos terminalas

Naftos terminalas buvo pastatytas prie Baltijos jūros kaip papildomas naftos tiekimo į
Lietuvą šaltinis, taip pat, kad suteiktų galimybę eksportuoti naftą į Europą. Projektuojant
terminalą buvo numatyta, kad per jį galima eksportuoti 8 mln. tonų naftos ir importuoti dar 6
mln. tonų naftos kasmet. Nuo 2003 m. padidintas naftos terminalo eksporto/importo
pajėgumas – iki 14 mln. tonų per metus.
Iki 2006 m. liepos pabaigos terminalas buvo naudojamas naftos eksportavimui. Po to, kai
žalios naftos tiekimas Bendrovei vamzdynais per Rusiją buvo sustabdytas, Grupė pradėjo
naudoti savo naftos terminalą žalios naftos importavimui, kuri naudojama naftos perdirbimo
gamyklos gamybos procese.
Per septynis 2006 m .mėnesius per Būtingės terminalą buvo eksportuota 2,9 mln. t naftos.
Nuo 2006 m. liepos mėn. pabaigos pradėtas žalios naftos importas per Būtingės terminalą.
Per šį laikotarpį importuota 2,9 mln.t naftos.
26.6. lentelė. Naftos terminalo transportavimo apimtys bei dinamika per paskutinius 3 metus:

Pavadinimas

2006

2005

2004

tūkst.t

tūkst.t

tūkst.t

Nafta (eksportas)

2927.9

6 126.9

7 242.6

Nafta (importas)

2960.5

-

-

Naftotiekis
Naftotiekio segmentas sudarytas iš „Družba“ naftotiekio dalies, esančios Lietuvos
Respublikos teritorijoje, ir vamzdynų, jungiančių naftotiekį su naftos perdirbimo gamykla
bei naftos terminalu. Naftotiekio operatorius transportuoja naftą bei dyzeliną į naftos
perdirbimo gamyklą ir naftos terminalus, esančius Būtingėje bei Ventspilyje (Latvija).
Iki žalios naftos tiekimo vamzdynais iš Rusijos sustabdymo 2006 m. liepos mėn. Naftotiekis
transportavo žalią naftą į naftos perdirbimo gamyklą ir naftos terminalą Būtingėje bei
dyzeliną į terminalą Ventspilyje (Latvija). Nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. transportuoja tik
dyzeliną į terminalą Ventspilyje. Žalios naftos tiekimo nutraukimas Družbos vamzdynu
lėmė mažesnes transportavimo apimtis Biržų naftotiekiu, lyginant su ankstesniais metais
sumažėjo 28.1 proc. ir siekė 14.5 mln. t. Dyzelino transportavimo apimtys į Ventspilį
padidėjo 22,0 proc .
26.7. lentelė. Naftotiekio transportavimo apimtys bei dinamika per paskutinius 3 metus
2006 m.
tūkst.t
Struktūra,
%

tūkst.t

2005 m..
Struktūra,
%

2004 m
tūkst.t
Struktūra,
%

į Mažeikius
į Ventspilį
į Būtingę

4993.45

34.3

Nafta
8 528.3

30.7

7 013.8

35.7

2856.9

19.7

6 214.0

42.2

7 106.4

36.1

Iš viso:

7850.35

54.0

14 742.2

72.9

14 120.2

71.8

Dyzelinas
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Iš viso:

6690.35

46.0

5 484.7

27.1

5 547.3

28.2

IŠ VISO:

14540.7

100.0

20 226.9

100.0

19 667.5

100.0

Degalinių tinklo operatorius
Bendrovė nuo steigimo pradžios verčiasi mažmenine naftos produktų prekyba bei
mažmenine prekyba plataus vartojimo prekėmis. Bendrovės degalinės veikia su VENTUS
prekiniu ženklu. Su šiuo prekiniu ženklu veikiančių degalinių tinklą 2006 m. pabaigoje
sudarė 25 pilno serviso nuosavos degalinės (2006 m. birželio mėn. buvo parduotos 4
nerentabiliai veikiančios ir neperspektyvios degalinės, bei įsigytos 2 naujos degalinės,
rekonstruotos 2 degalinės) bei 9 franšizės pagrindu veikiančios degalinės.
VENTUS tinklo degalinėse klientai gali ne tik užsipilti degalų, bet ir nusipirkti įvairių
prekių degalinės parduotuvėje. Parduotuvėse klientams nuolat siūloma įvairių akcijų,
atnaujintas prekių ir paslaugų asortimentas, siūlomas "greitas" ir karštas maistas. 2006 m.
pabaigoje veikė automobilių plovyklos įrengtos 6 degalinėse.
2006 m. Bendrovės degalinėse, veikiančiose su VENTUS prekiniu ženklu, buvo parduota
72,9 mln. litrų degalų, t.y. 46% daugiau nei 2005 m. Pardavimai parduotuvėse išaugo 32,5%
lyginant su 2005 m. Bendrovės pardavimai iš pagrindinės veiklos sudarė 173,5 mln. Lt, o
lyginant su 2005 m. išaugo 47,2%. Pagrindinė pajamų išaugimo priežastis – didesni degalų
pardavimai bei išaugusios degalų kainos.
26.8 lentelė. AB „Ventus nafta“ pardavimo apimtys bei dinamika per paskutinius 3 metus
Pavadinimas
Benzinas A-80
Benzinas A-92
Benzinas A-95
Benzinas A-98
Dyzelinas
Susk.dujos
Iš viso:

2006
tūkst.ltr.
2 500.5
14 545.1
658.9
29 858.2
15 388.9
62 951.7

2005
tūkst.ltr.
2 927.8
12 905.5
535.7
21 447.6
11 844.9
49 661.6

2004
tūkst.ltr.
44.1
3 148.5
10 989.9
369.7
16 538.5
7 362.1
38 452.9

Pardavimų augimą lėmė lanksti nuolaidų sistema Bendrovės klientams, pardavimų
skatinimo galutiniam vartotojui akcijos, aktyvi kortelių skyriaus veikla, pritraukiant naujus
verslo klientus, reklama.
Siekiant minimizuoti degalų netekčių riziką 2006 metais Bendrovės dukterinės įmonės AB
„Ventus nafta“ degalinių degalų talpose buvo diegiama moderni elektroninė kuro lygio
matavimo sistema bei video monitoringo sistema.

27. Realizavimo rinkos
Bendrovės produktų pardavimams konkrečiose rinkose, produkcijos kainoms ir Bendrovės
pelningumui didžiulę įtaką turi pasaulinės naftos kainos bei pasaulio ekonomikos
vystymasis.
Produktų pardavimai vykdomi dviem kanalais:
1. Per dukterinę įmonę UAB „Mažeikių nafta“ prekybos namai – regioninėse
rinkose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje;
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2. Per agentą Petroval PTE / SA Singapūre – į Vakarų Europos ir JAV rinkas
iš terminalo AB „Klaipėdos Nafta“ tanklaiviais.
AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“

UAB „Mažeikių nafta“
prekybos namai

MNPN

Latvija

Lietuva

Ukraina

Latvija

Petroval PTE / SA
Singapore

MNPN

MNPN

Estija

Lenkija

Estija

Lenkija

Vakarų
Europa

JAV

27.1 pav. AB „Mažeikių nafta“ pardavimo kanalai ir rinkos

Didžiausią pelningumą galima pasiekti parduodant produktus regioninėse rinkose, nes
sutaupoma dalis transportavimo kaštų. Todėl įmonė ir toliau plėtė pardavimus vietinėse
rinkose. Tačiau 2006 m. spalio 12 d. įvykęs mazuto vakuuminio rektifikacijos įrenginio
gaisras ženkliai pakoregavo MN pardavimo galimybes. Didele dalimi sumažėjo šviesių
produktų ir išaugo mazuto eksportas į Vakarų Europą. Išaugus dyzelino ir suskystintų dujų
paklausai, sumažėjo benzino vartojimas regioninėse rinkose. Kai kurių produktų poreikį
buvo neįmanoma patenkinti, todėl jie buvo importuojami.
27.1. lentelė. AB “Mažeikių nafta” pagrindinių produktų realizavimo rinkos
Šalys

Lietuvoje
Užsienyje:
tame sk. Latvijoje
Estijoje
Rusijoje
Ukrainoje
Baltarusijoje
Lenkijoje
V.Europa
Kitose šalyse
Lietuvoje
Užsienyje:
tame sk. Latvijoje
Lenkijoje
Ukrainoje
Estijoje
V.Europa
Kitose šalyse

Realizuotos produkcijos apimtys
2006 m.
2005 m.
2004 m.
tūkst. t.
tūkst. t.
tūkst. t.
Struktūra,
Struktūra,
Struktūra,
%
%
%
BENZINAS
13.5
334.1
12.6
331.4
287.2
12.1
86.5
2308.9
87.4
2115.0
2095
87.9
235
275.3
0.2
183
0.2
25.3
1368.2
7.8

9.9
246.8
11.6
254.2
0.0
7.7
127.7
0.0
1.1
57.0
57.4
1611.2
0.3
12.0
DYZELINAS

883.5*

34.7

1661.8
260.3*
271.2
20.6
234.4*
874.7
0.6

9.3
9.6

2.2
60.9
0.5

262.0
226.1
0.0
144.3
0.0
107.6
1357.8
17.2

10.7
9.2
0.0
5.9
0.0
4.4
55.5
0.7

821.9

26.8

649.6

23.1

2245.7
65.3
10.2
212.0
10.7
273.8
0.8
13.5
9.2
207.2
34.4
1538.2
0.0
1.0
REAKTYVINIS KURAS

73.2

2156.5

76.9

6.9
8.9
0.4
6.8
50.1
0.0

211.0
205.7
2.4
165.7
1571.0
0.8

7.5
7.3
0.1
5.9
56.0
0.0

4.8
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Lietuvoje

54.1*

Užsienyje:
tame sk. Latvijoje
Estijoje
V.Europa
Kitose šalyse
Lietuvoje
Užsienyje:
tame sk. Lenkijoje
Latvijoje
V.Europa
Lietuvoje
Užsienyje:
tame sk. Latvijoje
Estijoje
Lenkijoje
Kitose šalyse

9.3

529.71
66.2*
34.1*
429.4*
0.01

50.9

9.3

41.1

7.3

90.7
494
11.3
79.4
5.8
25.9
73.6
388.7
0.0
0.0
MAZUTAS

90.7
14.6
4.8
71.3
0.0

524.0
115.6
11.7
369.7
0.0

92.7
20.4
2.1
70.2
0.0

9.5

211.5

13.4

180.1

9.8

147.7

1663.9

90.2

1409
2.5
2.1
0.1
3.6
1661.8
90.1
1402.9
SUSKYSTINTOS DUJOS

90.5
0.2
0.2
90.1

1363.9
0.4
0.8
1362.6

86.6
0.0
0.1
86.5

184.3

45.6

219.7

48.5

216.4

0.5

219.9
8.8
0.8
210
0.3

54.4
2.2
0.2
52.0
0.1

233.6
4.5
0.3
228.8
0.003

51.5
1.0
0.1
50.4
0.0

238.2
5.7
0.0
232.4

0.5
0.0
0.0
0.5

* Tame tarpe yra importuoti produktų kiekiai
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0
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27.1.1 pav. Benzinų pardavimai pagal rinkas 2004 – 2006 m.
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1600
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27.1.2 pav. Dyzelinų pardavimai pagal rinkas 2004 – 2006 m.
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27.1.3 pav. Reaktyvinio kuro pardavimai pagal rinkas 2004 – 2006 m.
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27.1.4 pav. Mazuto pardavimai pagal rinkas 2004 – 2006 m.

28. Tiekimas
2006 metais žaliava perdirbimo įmonei buvo tiekiama iš Rusijos. Nuo 2006 m. rugpjūčio
mėn. buvo sustabdytas žaliavinės naftos tiekimas „Družba“ naftotiekiu ir įmonė naftą
importvo jūra per Būtingės terminalą. Maždaug 60.8 % viso naftos kiekio patiekta
naftotiekiu “Družba”, 35.8 % jūra, 2.6 % naftos atgabenta geležinkeliu - vagonų
cisternomis ir 0.8 % autotransportu. Iš AB “Geonafta” 2006 m. pirkta 64.0 tūkst. t
lietuviškos naftos.
28.1 lentelė. AB “Mažeikių nafta” perdirbimo įmonės pagrindiniai žaliavos tiekėjai 2006 m.
Tiekėjas

Žaliava

Tiekimų apimtys 2006 m.

Glencore Energy UK LTD

nafta

2584.0

31.28

pobūdis
trumpalaikiai

Gunvor International LTD

nafta

1718.2

20.80

trumpalaikiai

Litasko

nafta

1085.6

13.14

trumpalaikiai

TNK Trade Limited

nafta

936.0

11.33

trumpalaikiai

Vitol

nafta

868.6

10.51

Watherway Petroleum LTD.

nafta

402.2

4.87

trumpalaikiai
trumpalaikiai

Petraco Oil Company LTD

nafta

201.4

2.44

trumpalaikiai

Unex Trade LTD

nafta

187.6

2.27

trumpalaikiai

BP Oil International LTD

nafta

100.8

1.22

trumpalaikiai

Belorusneft

nafta

88.0

1.07

trumpalaikiai

AB "Geonafta"
SWS Handellsgesellshaft
mbH
Viso naftos

nafta

64.0

0.77

trumpalaikiai

nafta

24.9

0.30

8 261.3

100.0

15.1

100

Petroval PTE. LTD

alkilatas

tūkst. t

%

Ryšių

trumpalaikiai

trumpalaikiai
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Viso alkilato

15.1

100.0

UAB“Rapsoila“

RRME

7.3

54.48

trumpalaikiai

Energy Solutions SIA

RRME

2.2

16.42

trumpalaikiai

UAB“Legatina“

RRME

0.2

1.49

trumpalaikiai

MAMAS-D SIA

RRME

1.3

9.70

trumpalaikiai

OVI Ltd.

RRME

0.6

4.48

trumpalaikiai

Delta Riga SIA

RRME

1.8

13.43

trumpalaikiai

13.4

100.0

Viso RRME
Ipco Trading SA

vak.distiliatas

144.6

64.61

trumpalaikiai

Petroval PTE. LTD.

vak.distiliatas

31.5

14.08

trumpalaikiai

TNK Trade LTD

vak.distiliatas

47.7

21.31

trumpalaikiai

223.8

100

MTBE

20.76

42.69

MTBE

27.87

57.31

48.63

100.0

2.19

37.06

3.72

62.94

5.91

100.0

3,7

100

3.7

100

Viso vak. distiliato
Citco WarenHandelsgessellschaft
Petroval PTE. LTD
Viso MTBE
Ortus

etanolis

AB“Stumbras“etanolis
AB“Biofuture“
Viso etanolio
Skelton Contruction Estonia
dujų kondensatas
OU
Viso dujų kondensato
Viso žaliavos

trumpalaikiai
trumpalaikiai

trumpalaikiai
trumpalaikiai

trumpalaikiai

8 571,8

2006 m. įmonė pradėjo naujų produktų – biobenzino ir biodyzelino - gamybą. Lietuvai
įsipareigojus Europos Sąjungai, visas variklių kuras naudojamas Lietuvoje turi turėti 2 proc.
biokomponentų. Kaip biokomponentas į dyzeliną maišomas riebalų rūgščių metilo esteris
(RRME), o į benziną – etiltretbutilo eteris (ETBE). RRME įmonė kaip komponentą įsigyja
iš tiekėjų, o ETBE gaminamas iš etanolio rekonstruotame įrenginyje, kuris, priklausomai
nuo poreikio, yra pritaikytas gaminti MTBE arba ETBE .

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės
29.1. lentelė. AB „Mažeikių nafta” nuomoja 1 266,8725 ha bendro ploto žemės, tame tarpe:
Pagal valstybinės žemės
nuomos sutartis (bendras
plotas, ha)

Pagal žemės nuomos
sutartis su privačiais
fiziniais asmenimis
(bendras plotas, ha)

1093,4406

68,77

Palangos
Biržų

58,6846
17,649

0,0613

Joniškio

22,9358

Kiti (Vilniaus, Skuodo, Rokiškio, Zarasų,
Akmenės, Pasvalio, Pakruojo)

5,0542

Rajonas

Mažeikių

0,277
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Taip pat AB „Mažeikių nafta“ turi nuosavybės teise įsigijusi 0,5295 ha žemės sklypą Skuodo rajone,
bei tris sklypus, kurių bendras plotas 0,0175 ha, Mažeikių mieste.
29.2. lentelė. Pagrindinių padalinių vieta
Vieta

Pagrindiniai verslo padaliniai

Projektinis pajėgumas,
tūkst. tonų

Naftos perdirbimo įmonė

Mažeikių r., Juodeikių k.

10 000

Būtingės terminalas

Palangos m., Terminalo
kelias 2

14 000

Biržų naftotiekis

Biržų r., Stačkūnų k.

34 700
210 MW elektros
energijos

Termofikacinė elektrinė

Mažeikių r., Juodeikių k.
675 MW šilumos
energijos

29.3 lentelė. AB „Mažeikių nafta“ (Naftos perdirbimo įmonės, Biržų naftotiekio ir Būtingės
terminalo) ilgalaikis materialus turtas
Pavadinimas

Likutinė vertė, tūkst.Lt

Žemė ir pastatai

118 307

Mašinos ir įrengimai

932 599

Kitas ilgalaikis materialus turtas

103 576

Nebaigta statyba

298 227

Iš viso

1 452 709

29.4. lentelė. Pagrindiniai pastatai, statiniai ir įrenginiai
Pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

Likutinė vertė,
tūkst.Lt

Amžius,
m.

Būklė

4 296

26

Patenkinama

4 503

18

Patenkinama

2 431

28

Patenkinama

5 284

10

Gera

Pagrindiniai pastatai:

Mažeikių
naftos
pagrindinis
administracinis pastatas

Administracinė

Centrinio dispečerinio
punkto pastatas

Administracinė

Remonto-mechanikos
cecho administracinis
pastatas

Administracinė

Būtingės
terminalo
administracinis pastatas

Administracinė

31

2006 METŲ PROSPEKTAS - ATASKAITA

Biržų
naftotiekio
administracinis pastatas
Termofikacinės
elektrinės inžinierinis
korpusas
Termofikacinės
elektrinės pagrindinio
gamybos
korpuso
pastatas

Administracinė
Administracinė

Gamybos

859

28

Patenkinama

1 713

23

Patenkinama

7 849

27

Patenkinama

Pagrindiniai statiniai ir įrenginiai:

Kombinuotas
įrenginys LK-6 Nr.1
Kombinuotas
įrenginys LK-6 Nr.2
Izomerizacijos
įrenginys ,,Penex”
KT-1/1 mazuto
perdirbimo
kombinuotas
įrenginys

Naftos tinklų

53 435

26

Patenkinama

Naftos tinklų

50 859

23

Patenkinama

Naftos tinklų

120 834

3

Gera

Naftos tinklų

36 471

17

Patenkinama*

Naftos tinklų

11 440

17

Patenkinama

Naftos tinklų

25 274

26

Patenkinama

Naftos tinklų

4 638

24

Patenkinama

Naftos tinklų

10 024

26

Patenkinama

Naftos tinklų

9 479

26

Patenkinama

Naftos tinklų

60 700

26

Patenkinama

Būtingės
naftos
rezervuaras TK-101

Naftos tinklų

13 381

7

Gera

Būtingės
naftos
rezervuaras TK-102

Naftos tinklų

13 381

7

Gera

Būtingės
naftos
rezervuaras TK-103

Naftos tinklų

13 381

7

Gera

Būtingės
naftos
rezervuaras TK-104

Naftos tinklų

12 432

2

Gera

Būtingės
naftos
rezervuaras TK-105

Naftos tinklų

12 381

2

Gera

Naftotiekis Polockas –
Biržai - Ventspilis

Naftos tinklų

3 223

38

Patenkinama

Naftotiekis Polockas Biržai - Mažeikiai

Naftos tinklų

2 809

27

Patenkinama

Naftotiekis Mažeikiai Būtingė

Naftos tinklų

126 366

7

Gera

Produktotiekis Ilukstė -

Naftos tinklų

1 431

35

Patenkinama

Vandenilio gamybos
įrenginys
Elementinės sieros
gamybos įrenginys
Kombinuotas bitumo
įrenginys
Suskystintųjų naftos
dujų parkas
Prekių-žaliavų cecho
rezervuarų parkas
Prekių-žaliavų cecho
estakadų baras
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Biržai - Ventspilis
SPM plūduras
Termofikacinės
elektrinės statiniai
įrenginiai

ir

Naftos tinklų
Šilumos ir
elektros
energijos
gamyba

18 678

7

Gera

17 587

21-27

Patenkinama

Pastaba:
* 2006-10-12 gaisro metu sunaikinta KT-1/1 mazuto perdirbimo kombinuoto įrenginio
sekcijos S-001/1 dalis, tame tarpe ir mazuto vakuuminis rektifikacijos įrenginys, kurį
planuojama atstatyti iki 2007 lapkričio mėnesio.
29.5. lentelė. Nebaigtos statybos pagrindiniai projektai

Pavadinimas

Katalizinio krekingo
hidrovalymo įrenginys
LK-2 S-100 naftos
distiliavimo įrenginio
krosnių KR-101, KR101/1
pakeitimas
naujomis
Bitumo gamybos
įrenginio atnaujinimas

Funkcinė paskirtis

Sąmatinė vertė,
tūkst. Lt

Panaudota
dalis, tūkst. Lt

Numatomas
statybos
užbaigimo
terminas

142 510

110 324

2007 05

77 894

40 607

2007 11

85 000

14 744

2007 02

Naftos tinklų

Naftos tinklų

Naftos tinklų

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla
Ekonominiai ir finansiniai rizikos veiksniai
AB „Mažeikių nafta“ veikla yra susijusi su užsienio rinkomis, todėl susiduriama su
reikšminga naftos perdirbėjų maržos, prekių kainos, palūkanų normos, kredito ir užsienio
valiutos rizika. Rizikos valdymą atlieka Bendrovės vadovybė, remiantis rašytinėmis rizikos
valdymo politikomis.
Naftos perdirbėjų maržos rizika
Tai pagrindinė įmonės veiklos rezultatą įtakojanti rizika. Įmonė labai jautri šiai rizikai.
Siekdama sumažinti naftos perdirbėjų maržos riziką Bendrovė parengė modernizacijos
programą. Programoje per ketverius metus numatyta įgyvendinti eilę projektų, kurie leis
padidinti pelningumą iš kiekvienos tonos perdirbtos naftos.
Veiklos tęstinumas
Naftos tiekimo vamzdynais sustabdymo ir gaisro naftos perdirbimo gamykloje bendras
poveikis 2006 m. turėjo ir toliau turės reikšmingos neigiamos įtakos Grupės veiklai. Tačiau,
vadovybės nuomone, remiantis jos veiksmų bei Grupės kapitalo, finansavimo ir veiklos
planais 2007 metams bei tai, kad Bendrovė turi turto ir veiklos nutraukimo draudimus, nėra
pagrindo abejoti dėl veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo.
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Prekių kainos rizika
Bendrovė susiduria su rinkos rizika, susijusia su naftos ir naftos produktų kainų
nepastovumu. Perdirbimo įmonė, siekdama sumažinti riziką, susijusią su kainų svyravimu,
retkarčiais sudaro prekių kainos pasikiteimo sandorius.
Kredito rizika
Finansinės priemonės, dėl kurių Grupei potencialiai iškyla kredito rizikos koncentracija, iš
esmės apima laikinas grynųjų lėšų investicijas ir gautinas sumas. Maksimalią kredito riziką
atspindi finansinio turto apskaitinė vertė; bet kurių tarpusavio sudengimų teisių poveikis yra
nereikšmingas.
Grupė atlieka grynųjų lėšų investicijas tik į aukšto patikimumo finansines institucijas.
Pirkėjų koncentracija naftos pramonėje gali paveikti Grupei iškylančią bendrą kredito riziką,
kadangi šie pirkėjai gali būti panašiai veikiami ekonominių sąlygų pokyčių. Grupė turi
parengusi procedūras, nuolat užtikrinančias, kad pardavimai būtų atliekami pirkėjams tik su
tinkama kreditavimo istorija ir neviršytų priimtinos kredito rizikos ribos, kurią nustato
vadovybė. Vadovybės nuomone, Grupei nėra iškilusi reikšminga nuostolių rizika šalia jau
nustatytų atidėjimų.
Pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos rizika
Grupės pajamos ir pinigų srautai iš pagrindinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo
rinkos palūkanų normų pokyčių. Palūkanų norma už lizingą, kur Grupė yra nuomininkas,
yra nustatoma lizingo pradžioje. Dėl lizingo Grupei iškyla tikrosios vertės palūkanų normos
rizika.Grupės pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos rizika atsiranda dėl
ilgalaikių paskolų. Dėl paskolų, suteiktų su kintamomis palūkanų normomis, Grupei iškyla
pinigų srautų palūkanų normos rizika. Dėl paskolų, suteiktų su fiksuotomis palūkanų
normomis, Grupei iškyla tikrosios vertės palūkanų normos rizika.
Likvidumo rizika
Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų kiekį,
taip pat finansavimą pagal sutartas pakankamas kreditavimo priemones. Grupė siekia
palikyti finansavimo lankstumą, sudarydama kredito linijų sutartis.
Užsienio valiutos rizika
Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, todėl jai yra iškilusi valiutų kursų svyravimo rizika,
pirmiausiai susijusi su Lenkijos zlotais ir Lietuvos litais. Valiutų kursų svyravimo rizika
atsiranda dėl ateities komercinių sandorių, pripažinto turto ir įsipareigojimų bei grynųjų
investicijų į užsienyje veikiančias įmones.
Grupė yra patvirtinusi užsienio valiutų kursų svyravimo rizikos valdymo strategiją, kuri
numato išvestinių priemonių naudojimą, siekiant sumažinti riziką dėl nenumatytų svyravimų
pinigų srautuose iš pardavimų į Lenkiją, kuriuos sąlygojo valiutų kursų pasikeitimai.
Laikas nuo laiko Grupė naudoja ateities ir pasirinkimo sandorius, kurių pagalba valdoma
valiutų kursų svyravimo rizika, atsirandanti dėl ateities komercinių sandorių, pripažinto turto
ir įsipareigojimų. Valiutų kursų svyravimo rizika atsiranda tuomet, kai ateities komerciniai
sandoriai ar pripažintas turtas bei įsipareigojimai yra įvertinti valiuta, kuri nėra įmonės
funkcinė valiuta.
Žaliavos tiekimo rizika
2005 m. vasario mėn. „Yukos” grupė, iki 2006 m. gruodžio 15 d. buvusi Bendrovės
pagrindine akcininke, o vėliau jos pagrindine žaliavinės naftos tiekėja pagal ilgalaikes
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žaliavinės naftos tiekimo sutartis, sustabdė žaliavinės naftos tiekimą Grupei. Vadovybė
ėmėsi veiksmų, skirtų užtikrinti tiekimo tęstinumą, pasirašydama sutartis su keletu atskirų
naftos prekiautojų, ir per 2006 m. naftos perdirbimo įmonei buvo pristatyta 8,2 mln. tonų
žaliavinės naftos (2005 m. – 9 mln. tonų).
Bendrovė anksčiau buvo priklausoma nuo žaliavinės naftos tiekimo vamzdynais, einančiais
per Rusijos Federacijos teritoriją, nors ji taip pat turi galimybę importuoti žaliavinę naftą per
savo Būtingės naftos importo-eksporto terminalą. 2006 m. liepos pabaigoje žaliavinės naftos
tiekimas vamzdynais Bendrovei buvo sustabdytas ir Bendrovė toliau vykdė savo veiklą
importuodama žaliavinę naftą per naftos terminalą.
2007 m. sausio 5 d. Bendrovė pasirašė sutartį su PKN ORLEN, pagal kurią PKN ORLEN
buvo suteiktos išskirtinės teisės tiekti žaliavinę naftą Bendrovei. Šios sutarties pasirašymas
yra susijęs su žaliavinės naftos pirkimų centralizavimu PKN ORLEN grupėje. Sutartis
sudaryta neribotam laikotarpiui.
Įsiskolinimų rizika
Bendrovė savo veiklai finansuoti ir apyvartinėms lėšoms yra paėmusi nemažai paskolų tiek
iš vietinių, tiek iš užsienio kreditorių (žiūrėti lentelėje), kurių bendra suma nors paskutiniu
metu ir pastoviai mažėja, tačiau įsiskolinimo lygis išlieka gana aukštas. Praktiškai visos
Bendrovės paskolos paimtos JAV doleriais. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m.
vasario mėn. litą atsiejo nuo JAV dolerio ir susiejo su euru. 2006 m. dolerio kursas euro
atžvilgiu krito, kas turėjo teigiamą finansinę įtaką Bendrovės veiklai, ko pasekoje sumažėjo
kreditoriniai įsipareigojimai.
Kredito rizika dėl finansinių institucijų patikimumo manoma minimali, kadangi Bendrovė
laiko indėlius finansinėse institucijose, kurios turi aukštus kredito reitingus. Bendrovė vykdo
sutarčių sąlygas ir manoma, kad finanisinės institucijos netaikys Bendrovei tam tikrų
apribojimų ar sankcijų.
30.1. lentelė. Informacija apie „Mažeikių nafta“ grupės ilgalaikių paskolų būklę 2006 m.
gruodžio 31 d.:

Paskolos davėjas/tikslas

Valiuta

Palūkanų norma

Grąžinimo
terminas/perio
diškumas

Paskolos
likutis,tūkst.Lt

Apyvartiniam kapitalui
LR Vyriausybė*

USD

7%

2013.07.31 kas
pusmetį

759 995

AB “Vilniaus bankas”

USD

3 mėn. LIBOR
+1,1%

2013.07.31
kas pusmetį

197 280

LR Vyriausybė

EUR

4.95 %

2011.04.15 kas
pusmetį

3 058

USD

3 mėn. LIBOR
+1,1%

2013.07.31
kas pusmetį

197 280

Investicinei programai
AB “Vilniaus bankas”
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Investicijoms į naftos
terminalą
AB “Hansabankas”

USD

6 mėn.
LIBOR+0.9%

Iki 2009.01.31
kas pusmetį

20 766

Iki 2011.08.31
kas pusmetį

5 832

Investicijoms į degalines
AB bankas „Snoras“

LTL

3 mėn.
LIBOR+1,62%

Ilgalaikės paskolos, iš viso

1 184 211

* Paskolos turi būti pradėtos grąžinti 2009 m.

2006 m. gruodžio 31 d. negrąžintoms paskoloms taikomi tam tikri sutartiniai
įsipareigojimai, tokie kaip išskirtinė paskolų panaudojimo paskirtis ir vadovybės ribotos
galimybės įkeisti, užstatyti ar parduoti turtą, kurio įsigijimas buvo finansuojamas iš paskolų,
per visą paskolų sutarčių galiojimo laikotarpį be skolintojo sutikimo. Vadovybės nuomone,
Grupė laikėsi šių sutartinių įsipareigojimų.
Piniginių srautų subalansavimui Bendrovė sudarė kreditinių linijų sutartis su bankais, pagal
kurias įsiskolinimo limitas gali siekti 120.6 mln.USD.
2006-12-31 AB “Mažeikių nafta“ galiojančios kredito limitų sutartys:
1. 2006 m. kovo 30 d. AB “Mažeikių nafta“ pasirašė garantijų ir akredityvų limito sutartį su
AB „SEB Vilniaus bankas“ ir Skandinaviška Enskilda Banken AB (SEB). Sutarties objektas
– 112,5 mln. JAV dolerių limitas, kurio ribose AB „Mažeikių nafta“ gali leisti akredityvus ir
garantijas. Akredityvų ir garantijų galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2007 m.
liepos 1 d. Kiekvieną kartą išleisdama akredityvą (garantiją) įmonė privalo deponuoti
(sudaryti terminuotą indėlį) ne mažiau kaip 25 proc. prašomo išleisti akredityvo (garantijos)
vertės. AB „Mažeikių nafta“ prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės: atsargų (naftos,
dyzelino, reaktyvinio kuro, bitumo, dujų, mazuto), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 110
mln. JAV dolerių, įkeitimas hipotekos lakštu.
Už naudojimąsi kredito limitu, nuo akredityvo/garantijos išleidimo dienos iki jo
apmokėjimo termino, bendrovė moka įsipareigojimo mokestį, kurio dydis yra 1.35 proc.
metinių palūkanų. Palūkanos po akredityvo apmokėjimo termino – 1 mėn. JAV dolerių
LIBOR + 1.35 proc., fiksuojant kas ketvirtį kitam trijų mėnesių periodui.
2. 2006 m. birželio 23 d. pasirašytas susitarimas Nr.14 prie 2004 m. rugsėjo 23 d. sutarties
Nr. 100081-003-08 su Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG Vilniaus skyriumi.
Susitarimo objektas – 350 mln. JAV dolerių ribose AB “Mažeikių nafta“ gali leisti
akredityvus, kurių galiojimo terminas ne ilgesnis kaip iki 2007 m. liepos 31 d. Tame
skaičiuje iki 90 mln. JAV dolerių akredityvo suma gali būti nepadengta AB „Mažeikių
nafta“ lėšomis, tačiau turi sudaryti ne daugiau kaip 70 proc. nuo prievolės įvykdymo
užtikrinamų lėšų. Šio susitarimo prievolių įvykdymas užtikrinamas piniginių reikalavimo
teisių į gautinas lėšas (pagal komisionieriaus Petroval PTE. LTD sudarytas naftos produktų
pardavimo sutartis) perleidimu bankui.
Už pasinaudojimą limitu iki akredityvo apmokėjimo termino bankui mokamas
įsipareigojimo mokestis - 1.35 proc. metinių palūkanų.
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3. 2006 m. rugsėjo 29 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. DCP 06/09/09 prie 200509-30 bendrosios sutarties dėl akredityvų išleidimo Nr. DC 05/08/01 su Nordea Bank
Finland Plc. Sutarties objektas – 300 mln. eurų ribose arba ekvivalentu kita valiuta AB
“Mažeikių nafta“ gali leisti akredityvus, kurių galiojimo terminas ne ilgesnis kaip iki 2007
m. rugpjūčio 31 d. AB „Mažeikių nafta“ rezervuoja pinigines lėšas, kurių suma yra lygi 25
proc. akredityvo/garantijos dydžio, tačiau akredityvų ir garantijų limito sumos dalis, kurios
nepadengia įkeistas indėlis negali būti didesnė nei 40 mln. Eurų. Prievolių įvykdymas
užtikrinamas įkeičiant bankui rezervuotas lėšas terminuotojo indėlio sąskaitoje, sudarant
indėlio įkeitimo sutartį tarp AB „Mažeikių nafta“ ir banko. Įkeitimo terminas - ne
trumpesnis kaip akredityvo laikotarpis, plius 10 kalendorinių dienų.
Nuo akredityvo sumos dalies, kurios nepadengia įkeistas indėlis, mokamas 1 proc. metinių
palūkanų įsipareigojimo mokestis.
4. 2006 m. spalio 17 d. pasirašytas susitarimas Nr. 05-057569-KL-2 dėl 2005-10-24 kredito
linijos sutarties Nr. 05-057569-KL sąlygų pakeitimo ir papildymo su AB banku
„Hansabankas“. Pagal šį susitarimą bankas suteikia 60 mln. JAV dolerių kredito liniją.
Kredito tikslinė paskirtis - akredityvų, skirtų atsiskaitymui už naftą, atidarymas ir jų
vykdymas. Akredityvų galiojimo terminas – iki 2007 m. spalio 17 d. (imtinai). Prievolės
įvykdymas užtikrinamas: a) reikalavimo teisių į gautinas sumas, pagal tarp AB „Mažeikių
nafta“ ir bankui priimtinų pirkėjų sudarytas tiekimo sutartis, įkeitimu hipotekos lakštu; b)
visų esamų ir būsimų lėšų, kurių suma ne didesnė už kredito sumą, AB „Mažeikių nafta“
sąskaitoje, esančioje AB „Hansabankas“, įkeitimu hipotekos lakštu.
Už pasinaudojimą kreditu iki akredityvo apmokėjimo termino bankui mokamas 1,45 proc.
metinių palūkanų įsipareigojimo mokestis. Kredito metinė palūkanų norma po akredityvo
apmokėjimo termino – 3 mėn. JAV dolerių LIBOR + 1.5 proc.
2004 m. gruodžio 17 d. pasirašyta garantijų limito sutartis Nr. 04-057018-JL su AB banku
„Hansabankas“ dėl 12 mln. Litų garantijų limito. 2005 m. birželio 27 d. pasirašytas
susitarimas Nr. 04-057018-JL-2 dėl 2004-12-17 garantijų limito sutarties Nr. 04-057018-JL
sąlygų pakeitimo. Pagal šį susitarimą bankas suteikia 13,8 mln. Litų garantijų limitą. Limitas
panaudotas garantijų VMI ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijai
išleidimui. Pagal šią sutartį nustatytas 0,55 proc. metinių palūkanų dydžio įsipareigojimo
pagal garantijas mokestis.
5. 2006 m. sausio 30 d. pasirašyta Finansinių įsipareigojimų limito sutartis Nr. 1079-05FI su
AB banku „DnB NORD“. Pagal šią sutartį bankas suteikia 29 mln. JAV dolerių kredito
liniją. Kredito tikslinė paskirtis – apyvartinėms lėšoms ir akredityvų atidarymui ir jų
vykdymui. Finansinių įsipareigojimų limito galiojimo terminas – iki 2007 m. lapkričio 30 d.
(imtinai). Prievolės įvykdymas užtikrinamas: AB „Mažeikių nafta“ vykdoma per DNB
NORD banke atidarytas sąskaitas mėnesinė apyvarta 30 mln. JAV dolerių.
Už pasinaudojimą kreditu bankui mokamas 3 mėn. JAV dolerių LIBOR + 1.1 proc.
Socialiniai rizikos veiksniai
Kaip Lietuvos ekonomikos lyderė „Mažeikių nafta“ siekia pirmauti ir bendrosios socialinės
atsakomybės srityje, kuri įtakoja ne tiktai Bendrovės verslo rezultatus, bet prisideda gerinant
AB „Mažeikių nafta“ darbuotojų bei jų šeimų gyvenimo kokybę, Mažeikių, Biržų ir
Palangos apskrityse gyvenančios bei visos Lietuvos bendruomenės gyvenimo kokybę.
„Mažeikių naftos“ socialinė atsakomybė apima įvairių socialinių programų įgyvendinimą
vidinėje ir išorinėje bendruomenėje.
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Šalies socialinė ir ekonominė gerovė yra ir AB „Mažeikių nafta“ verslo tikslas. Bendrovės
įsipareigojimas siekti aukščiausių verslo praktikos bei socialinės atsakomybės standartų yra
aktualus ir kompanijos akcininkams, ir jos partneriams.
„Mažeikių nafta“, įsipareigojusi įgyvendinti verslo procedūras ir praktikas, pastangas
sutelkia į verslo sąžiningumą ir integralumą bei verslo etikos, aplinkos apsaugos, sveikatos
ir saugos darbe standartus, kurie atitinka ne tik teisinius reikalavimus, bet ir bendruomenės,
klientų, akcininkų, šalies vyriausybės ir visuomenės socialinius, ekonominius ir aplinkos
apsaugos lūkesčius.
Socialinės politikos principai:
•

AB „Mažeikių nafta“ rūpinasi bendruomene.

•

AB “Mažeikių nafta“ yra pajėgi ir privalo prisidėti prie teigiamų pokyčių
Lietuvoje.

•

AB “Mažeikių nafta“, naudodamasi pažangiausia pasaulio socialinių
investicijų praktika, kuria savas socialines programas.

•

AB “Mažeikių nafta“ socialinė politika nuolat padeda spręsti socialines
problemas ir siekti verslo tikslų.

Šių principų įgyvendinimui AB „Mažeikių nafta“ veikloje bus siekiama:
•

Sukurti ir naudoti sistemas rizikos identifikavimui ir valdymui bei pateikti
tikslią informaciją efektyviam sprendimų priėmimui;

•

Mokyti savo darbuotojus ir sudaryti sąlygas, reikalingas socialinės
atsakomybės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

•

Verslo operacijose vadovautis “Dešimt programos „Global Compact“
principų“ nuostatomis;

•

Gerbti suinteresuotų šalių atstovų socialines, ekonomines ir kultūrines teises;

•

Taikyti politikas, standartus ir veikimo praktikas, užtikrinančias nuolatinį
tobulėjimą;

•

Nustatyti veiklos standartus, viršijančius įstatymų reikalavimus. Vertinti
veiklą pagal prisiimtus principus ir standartų nuostatas;

•

Skatinti darbuotojų aktyvumą socialinės atsakomybės srityje;

•

Siekti dalintis sėkme bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis
atitinkamose bendruomenės vystymo programose;

•

Konsultuotis su suinteresuotųjų šalių atstovais jų veiklos srities klausimais;

•

Informuoti apie savo veiklą tiksliai, skaidriai ir laiku.

Darbo užmokesčio išmokėjimo problemų AB „Mažeikių nafta“ darbuotojai neturi, darbo
užmokestis išmokamas visada laiku, du kartus per mėnesį. Neatmetama, kad ši problema
iškiltų tuo atveju, jei Bendrovę paveiktų anksčiau paminėti rizikos veiksniai.
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Techniniai-technologiniai rizikos veiksniai
2006 m. spalio 12 d. naftos perdirbimo gamykloje kilęs gaisras nugriovė vakuuminį
distiliavimo įrenginį, kuris buvo naudojamas šviesiųjų naftos produktų gamyboje. Po
gaisro, iki atstatymo plano pirmojo etapo užbaigimo 2007 vasarį, naftos perdirbimo gamykla
galėjo dirbti apytiksliai puse savo pajėgumo. Atstatymo plano pirmasis etapas buvo
užbaigtas 2007 m. vasarį, kuomet pradėjo veikti atnaujintas senoji vakuuminio distiliavimo
kolona, kurio naudojimas anksčiau buvo sustabdytas. Atnaujinta kolona gali perdirbti apytiksliai
50 proc. gaisro apgadinto įrenginio perdirbamo kiekio. Vadovybės vertinimu, pilnam pajėgumui
atstatyti prireiks nuo 12 iki 14 mėnesių. Bendrovė yra apdraudusi savo turtą ir gamybos sustabdymo
riziką tarptautinėje draudimo rinkoje per draudimo brokerį „AON Limited”, Londone. Turtas
apdraustas jo atkuriamąja verte. Bendrovė taip pat turi civilinės atsakomybės draudimą tarptautinėje
draudimo rinkoje.

2006 metais Bendrovė tęsė pradėtus modernizavimo programos darbus. Programoje
numatytos visos būtinos priemonės, kurias įgyvendinus gamyklos produkcija atitiks Europos
Sąjungos reikalavimus produkcijos kokybei, o emisijos į aplinką taip pat atitiks
griežtėjančius Europos Sąjungos reikalavimus. Pilnai neatlikus modernizacijos darbų išlieka
rizika, kad gaminami produktai gali neatitikti Europos Sąjungoje keliamų produktų kokybės
reikalavimų ir prarasti konkurencingumą.
Ekologiniai rizikos veiksniai
AB “Mažeikių nafta” priklauso ekologiškai rizikingų įmonių grupei. Tai įtakoja tiek
perdirbimo įmonės produkcijos kokybė, žaliavos perdirbimo efektyvumas, tiek Būtingės
filialo veiklos, susijusios su naftos transportavimu Baltijos jūra, saugumas.
AB “Mažeikių nafta” perdirbimo įmonės gamybiniai teršalai pagal pobūdį skirstomi:
• Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmesti teršalai, susidarę
degimo procesų metu - anglies monoksidas, azoto oksidai , kietosios dalelės, sieros
dioksidas;
• Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami teršalai, susidarę
technologinių procesų metu - anglies monoksidas, azoto oksidai , kietosios dalelės,
sieros dioksidas;
• Kiti į atmosferą išmesti teršalai – lakieji organiniai junginiai , mangano dioksidas ,
vanadžio pentoksidas, metanolis, metiltretbutilo eteris, sieros vandenilis, benzinas,
asilenas, toluenas;
• Šiltnamio efektą sukeliančios dujos- anglies dvideginis;
• Į paviršinius vandens telkinius išleidžiami teršalai su išvalytosiomis įmonės
pramoninėmis ir lietaus nuotekomis -BDS7, skendinčios medžiagos, naftos produktai,
bendras azotas, bendras fosforas,ChDS;
• Į paviršinius vandens telkinius išleidžiami teršalai su išvalytomis Mažeikių miesto
nuotekomis- BDS7, skendinčios medžiagos, naftos produktai, bendras azotas, bendras
fosforas,ChDS;
Įmonės veiklai LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
išdavė Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimą Nr.2. Įmonė vykdo leidime
nustatytus reikalavimus. Įmonės poveikis aplinkai aprašytas Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje, kurią parengė UAB „Baltijos konsultacinė grupė“.
AB “Mažeikių nafta” visais laikais skyrė daug dėmesio ekologijai, paruošta ilgalaikė
investicijų programa. 2005 m. įmonėje pradėtas aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standartą diegimas, kuris tęsis iki 2007 m. antrosios pusės. Pagal vadybos sistemos
diegimo reikalavimus, numatyta ir aplinkos apsaugos politika. Aplinkosaugos vadybos
sistema – aplinkosaugos problemų nustatymas ir sprendimai, padedantys įgyvendinti
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aplinkosauginius įsipareigojimus ir verslo veiksmingumą. Šios sistemos diegimas apima
kelis pagrindinius etapus:
Planavimas. Bendrovė turi nustatyti savo įtakos sferoje esančius vadinamuosius aplinkos
apsaugos aspektus, t.y. veiklos, gaminių ar paslaugų elementus, galinčius veikti aplinką.
Tam reikia aplinkos apsaugos požiūriu įvertinti Bendrovės veiklą, naudojamas medžiagas,
vykstančius technologinius procesus, atliekas. Taip nustatomi veiksniai, darantys reikšmingą
poveikį aplinkai bei numatomi aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai.
Aplinkosaugos vadybos sistemos
padalinių darbuotojų parengimo
aplinkosaugos vadybos sistemos
rezultatyviam sistemos veikimui,
įgyvendinimui.

diegimas. Sistemos neįmanoma įdiegti be Bendrovės
ir apmokymo. Dokumentuose turi būti aprašyti
elementai ir jų sąveika, o taip pat reikalavimai
jos vientisumui bei aplinkosaugos politikos tikslų

Tikrinimas ir koregavimas. Bendrovė turės reguliariai įvertinti aplinkos apsaugos rodiklių
ir atitinkamų privalomųjų reikalavimų atitiktį.
Sistemos veikimo analizė. Periodiškai turi būti renkama informacija apie aplinkos apsaugos
vadybos sistemos veikimą ir aplinkos apsaugos rodiklių atitiktį. Remiantis šia informacija,
gali būti priimti sprendimai dėl aplinkos apsaugos politikos, tikslų ar kitų sistemos elementų
keitimo, siekiant didesnio jos efektyvumo.
Aplinkosaugos vadybos sistema suteiks galimybę sistemingai valdyti tiesioginį ir ilgalaikį
Bendrovės produktų ir veiklos poveikį aplinkai, nuosekliai spręsti aktualius aplinkosaugos
klausimus.
2006 m. aplinkos apsaugai – investicijoms buvo išleista 14 975,9 tūkst. Lt bei einamosioms
išlaidoms skirta 16 990,0 tūkst. Lt.
Iš esmės visi modernizacijos projektai turi ekologinį aspektą. Įsigaliojus ES reikalavimams,
pasikeitė situacija dėl perdirbimo atliekų. Dabar jų nebegalima kaupti – būtina iškart
perdirbti. Prie tokių gamybinių atliekų priskiriamas naftos šlamas, susidarantis valant
įmonės nutekamuosius vandenis, bei surinkus išsipylusius naftos produktus. 2006 m.
valstybinė komisija pasirašė išplėstos naftos produktais užteršto grunto regeneravimo
aikštelės priėmimo eksploatacijon aktą. Išplėtus aikštelę, padidėjo ne vien tik jos plotas.
Pagal modifikuotą UAB „Biocentras“ naftos produktais užteršto grunto valymo
technologiją, išplėstos aikštelės pajėgumas išaugo iki 12 000 t grunto per metus. Senosios
aikštelės pajėgumas buvo tik 2 000 t per metus, tai gana ryškus pokytis – bus galima
sparčiau valyti nuo įmonės egzistavimo pradžios šlamo sukauptuvuose ir avariniuose
ambaruose sukauptą šlamą.
2006 metais AB „Mažeikių nafta“ įdiegė šias gamtosaugines priemones, mažinančias
įmonės galimą neigiamą poveikį aplinkai:
2006 m. pradėtas eksploatuoti naujas oro teršalų valymo įrenginys – garų rekuperavimo
įrenginys naftos produktų krovos terminale.
Sieros gamybos įrenginio krosnyje 20 Kr-1 sumontuotas mažai azoto oksidų generuojantis
(„low – NOx“) degikliai.
Einamaisiais metais pradėtas vykdyti I - asis užteršto naftos produktais požeminio vandens
ir grunto valymo etapas.
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2006 m. Bendrovės teritorijoje pakeista 1,76 km geriamo vandens vamzdyno polietileniniais
vamzdžiais, atnaujinta Bendrovės Aplinkos tyrimų laboratorijos įranga.
Itin svarbų dėmesį ekologijos atžvilgiu ir saugumui užtikrinti Bendrovė skiria Būtingės
terminalui. Statant terminalą buvo panaudotos modernios ir pažangios statybos bei
montavimo darbų technologijos, aukštos kokybės medžiagos ir įranga; automatizuotas viso
darbinio proceso valdymas; įdiegtos ir nuolat tobulinamos atskiros automatizuotos
vamzdyno nuotėkio ir krante, ir jūroje aptikimo sistemos. Nuo 2002 metų naudojamos
saugesnės dvigubo karkaso naftos krovos žarnos . Periodiškai organizuojamos pratybos ir
mokymai, kurių metu specialistai praktikuojasi efektyviai ir operatyviai likviduoti bet kokį
incidentą. Naudojamos tarptautiniu mastu pripažintos taisyklės, OCIMF (Oil Companies
Marine Forum“), ISGOTT („International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)
rekomendacijos, HELCOM rekomendacija 20/5 („Nurodymai dėl minimalaus reagavimo į
naftos išsiliejimus naftos terminaluose pajėgumo“). Būtingės terminalas – pirmasis uosto
įrenginys Lietuvoje įgyvendinęs Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodekso
nuostatas.
Terminalas atsakingas už savalaikį aplinkos monitoringo vykdymą, informacijos
patikimumą ir pateikimą visoms suinteresuotoms žinyboms. Kiekvieną ketvirtį monitoringo
rezultatai pateikiami Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Metinė
monitoringo ataskaita ir monitoringo rezultatai pristatomi Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamentui, Palangos m. savivaldybei, Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų
duomenų fondui, o požeminių vandenų monitoringo rezultatai – Lietuvos geologijos
tarnybai. Aplinkos monitoringo rezultatai kasmet aptariami mokslinės-konsultacinės grupės
pasitarime, kuriame dalyvauja aplinkos monitoringą vykdantys specialistai, Aplinkos
ministerijos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Metiniai monitoringo rezultatai yra
pristatomi visuomenei viešai. 2006 metų pradžioje išleistas informacinis bukletas apie
Būtingės terminalo aplinkos būklę per 2000-2005 metus. Visa informacija apie aplinkos
monitoringą kaupiama ir saugoma Būtingės terminale.
AB “Mažeikių nafta” yra atvira visuomenei, čia nuolatos lankosi Lietuvos ir užsienio
valstybių valstybinių įstaigų delegacijos.

31. Gamybos nutraukimas ar sumažėjimas, turėjęs ar turintis esminės
įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius
(ūkinius) metus
2006 metais naftos perdirbimo įmonėje prastovų dėl žaliavos stygiaus nebuvo.

32. Patentai, licencijos, kontraktai
Patentų ir licencijų sąnaudas sudaro įsigyti patentai bei gamybos technologijos, naudojamos
naftos perdirbimo gamykloje. AB “Mažeikių nafta” patentai, licencijos, kontraktai ir kitos
įsigytos teisės Bendrovės balanse apskaitomos kaip nematerialus ilgalaikis turtas. Jiems yra
nustatytas naudingo tarnavimo laikotarpis ir jie apskaitomi savikaina, sumažinta sukauptos
amortizacijos ir vertės sumažėjimo suma.
Įsigytos kompiuterių programinės įrangos licencijos kapitalizuojamos remiantis su
konkrečių programinių įrangų įsigijimu ir parengimu naudojimui susijusiomis išlaidomis.
Šios išlaidos amortizuojamos per jų įvertintą naudingo tarnavimo laikotarpį.
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32.1. lentelė. Informacija apie „Mažeikių nafta“ grupės patentus ir licencijas (tūkst.lt.)
Pavadinimas

2006 12 31

2005 12 31

2004 12 31

Savikaina

50 767

41 910

35 506

Sukaupta amortizacija
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

(31 102)

(30 514)

19 665

11 396

(23 629)
11 877

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
2003 finansiniais metais galutinai išspręstas AB „Mažeikių nafta“ skundas dėl Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarnybos nutarimo (pagal UAB „Klevo lapas“ pareiškimą).
Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo buvo nustatyta jog Bendrovė padarė LR
konkurencijos įstatymo pažeidimą, susijusį su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi
rinkoje, liko nepakeistas. Vykdant atitinkamą Konkurencijos tarybos nutarimą AB „Mažeikių
nafta“ sumokėta 100 tūkst. Lt dydžio bauda negrąžintina. Remiantis šiuo Konkurencijos
tarybos sprendimu kiti AB „Mažeikių nafta“ naftos produktų pirkėjai, kurių veiklai galėjo turėti
įtakos bendrovės veiksmai, pripažinti neatitinkančiais LR konkurencijos įstatymo nuostatų,
potencialiai įgijo galimybę reikalauti padengti dėl to galimai patirtus nuostolius.
BUAB „Klevo lapas“ aukščiau nurodytu pagrindu yra pateikusi teismui civilinį ieškinį, kurio
suma, pagal 2004 m. gruodžio 31 d. būklę, sudarė 741 tūkst. Lt. Nurodytas ieškinys, remiantis
neoficialiais vienašališkais ieškovo atstovų vertinimais, galėtų būti didinamas iki 7 500 tūkst.
Lt, tačiau galima galutinė ieškinio suma didžiąja dalimi priklauso nuo atitinkamos teismo
paskirtos ekspertizės išvadų. Teismo paskirta papildoma ekspertizė dėl BUAB „Klevo lapas“
patirtų nuostolių dydžio nustatymo nebaigta.
Bendrovei nepalankaus teismo sprendimo dėl BUAB „Klevo lapas“ pateikto ieškinio atveju,
bendrovės finansinei padėčiai esminės neigiamos įtakos nebūtų padaryta, įvertinant tai, jog
teismine tvarka yra patenkintas bendrovės ieškinys BUAB „Klevo lapas“ dėl neatsiskaitymo už
pateiktus naftos produktus, kurio suma sudaro 5 298 tūkst. Lt. Atitinkamas teismo sprendimas
dėl atsakovo nemokumo neįvykdytas.
2003 finansiniais metais bendrovei pateiktas fizinio asmens civilinis ieškinys dėl 400 tūkst. Lt
dydžio atlyginimo priteisimo už 1995 metais bendrovei priklausančioje naftos perdirbimo
gamykloje įdiegto tam tikro gamybos proceso patobulinimo, kuris buvo nustatyta tvarka
užpatentuotas Lietuvos Respublikoje, naudojimą 1998 metais. Pirmosios instancijos teisme,
ieškinys atmestas, ieškovo skundas nagrinėjamas apeliacine tvarka. Šiuo metu vykdoma teismo
paskirta pakartotinė ekspertizė.
Priėmus bendrovei nepalankų teismo sprendimą tikėtina, jog analogišku pagrindu bendrovei
gali būti pateikta keletas papildomų ieškinių dėl susijusio dalyko. Kadangi nurodyto
patobulinimo, įskaitant ir susijusius patobulinimus pagal kitus du nustatyta tvarka išduotus
Lietuvos Respublikos patentus, bendraautoriai sudaro, atitinkamai, nuo 7 iki 9 fizinių asmenų
grupę, o bendrovei anksčiau buvo pateikta daugiau panašių reikalavimų už 1996-2001 metų
laikotarpį (nors jie ir nebuvo nagrinėjami teismine tvarka), bendra tokių galimų ieškinių suma,
remiantis paminėtuose reikalavimuose pateiktais vienašališkais potencialių ieškovų vertinimais,
galėtų sudaryti iki 14 000 tūkst. Lt. Tokius reikalavimus bendrovė laiko nepagrįstais, ir jie yra
atmesti.
Teismui nagrinėti perduotoje baudžiamojoje byloje bendrovė pripažinta civiliniu ieškovu dėl 6
556 831, 32 Lt padarytos žalos išieškojimo, kompanijai Porcol Trading Ltd nesumokėjus už
patiektus naftos produktus. Teismui išnagrinėjus bylą ir patenkinus civilinį ieškinį, bendrovė
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įgytų teisę reikalauti nurodytos sumos atlyginimo iš nuteistų asmenų. Baudžiamosios bylos
nagrinėjimas nebaigtas.
Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra pateiktas Bendrovės skundas dėl Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarnybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16, kuriuo
Bendrovė buvo pripažinta pažeidusia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 str., 9 str.
3 p. ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 str., 82 str. c) punktą, taip pat jai paskirta 32
mln. litų dydžio bauda. Skundas dar nėra išnagrinėtas.
2006 m. gruodžio 27 d. Klaipėdos apygardos teismui Bendrovė pateikė civilinį ieškinį prieš
RESORT MARITIME SA, THE LONDON STEAM-SHIP OWNERS’ MUTUAL
INSURANCE ASSOCIATION LIMITED (the London P&I Club), SIGMA TANKERS INC,
CARDIFF MARITIME INC., HEIDENREICH MARINE ir HEIDENREICH MARITIME
INC, HEIDMAR INC. (atsakovų sąrašas gali būti vėliau koreguojamas), kurio preliminari
suma yra 72 775 589 Lt, dėl žalos, patirtos 2005-12-29 Būtingės naftos terminale įvykusios
avarijos - tanklaiviui susidūrus su terminalo SPM plūduru – pasekmėje, atlyginimo. Bylos
nagrinėjimas dar nėra pradėtas.
Bendrovė per 2006 finansinius metus dalyvavo ir kituose teismo procesuose, tačiau šių procesų
baigtis, bendrovės vertinimu, neturėjo ir/ar neturės reikšmingos neigiamos įtakos bendrovės
finansinei padėčiai.

34. Darbuotojai
Bendrovės pagrindine vertybe buvo ir išlieka jos darbuotojai, kurie sunkiu, sąžiningu ir
atsakingu darbu prisidėjo prie praėjusių metų sėkmingų rezultatų.. 2005 m. gruodžio 31 d.
Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 3276. 2006 m. gruodžio 31 d. dirbo 3495 darbuotojai.
Per 2006 metus darbuotojų skaičius natūraliai sumažėjo 44 žmonėmis, tačiau 2006 m.
gruodžio 29 d. prie AB „Mažeikių nafta“ prijungta AB Mažeikių elektrinė, turinti 263
darbuotojus. Prijungus AB Mažeikių elektrinę, bendras darbuotojų skaičius padidėjo 219
darbuotojų.
34.1. lentelė. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius
Padalinys

2006 m.

2005 m.

2004 m.

Mažeikių NPĮ
Vamzdynų ir terminalo
operacijų padalinys

3192

3161

3240

175

197

AB “Mažeikių nafta”

3367

3358

211
3451

2006 metais darbo apmokėjimui išleista 141,0 mln. Lt. Vidutinis darbo užmokestis
Bendrovėje per šiuos metus padidėjo 1.4 proc. ir sudarė 3528 Lt (tame tarpe darbininkų 3000 Lt).
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34.2.lentelė. Informacija apie AB „Mažeikių nafta“ darbuotojų vidutinį atlyginimą

Padalinys

Padidėjimas
(sumažėjimas) %
palyginus
2006m. su 2005
m.

2006 m.

2005 m.

3520

3467

3188

1.5

Vamzdynų ir terminalo operacijų
padalinys

3651

3653

3351

0

AB “Mažeikių nafta”

3528

3478

3198

1.4

Mažeikių NPĮ

2004 m.

34.3.lentelė. Informacija apie AB „Mažeikių nafta „ darbuotojų išsilavinimą (pagal personalo

kategorijas):

Darbuotojų
grupė

Sąrašinis
skaičius

Išsilavinimas

aukštasis

aukštesnysis profesinis

Vidutinis
atlyginim
as,
Lt
vidurinis

nebaigtas
vidurinis

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Vadovai

375

332

268

239

85

70

9

7

13

16

-

-

6609 6404

Specialistai

670

657

404

346

198

246

28

24

40

41

-

-

3878 3790

Tarnautojai

79

87

14

14

15

30

20

19

30

24

-

-

2738 2781

81

100

564

541

822

740

845

788

59

41

3000 2986

3495 3286 767

699

862

887

879

790 928

869

59

41

3528 3478

Darbininkai
Iš viso:

2371 2210

Ypatingas dėmesys bendrovėje skiriamas personalo mokymui ir tobulinimui, psichologiniam
ir profesiniam pasirengimui nuolat vykstantiems pokyčiams.
Viena svarbiausių bendrovės politikos krypčių - darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Bendrovė turi LR ŠMM licenciją mokyti darbuotojus pagal 33 Darbo rinkos profesinio
mokymo programas. 22 programos skirtos saugos darbe mokymui, o 11 programų
aukštesnio lygio - suteikia profesinę kvalifikaciją. Pagal šias programas mokymuose
dalyvavo 88 darbuotojai.
Darbo medicinos tarnyba vykdė Pirmos medicininės pagalbos teikimo ir Higieninio
mokymo kursus. Šiuos kursus baigė ir "Sveikatos žinių pažymėjimus" gavo 193 bendrovės
darbuotojai.
Įmonė, įvertindama darbuotojų mokymo ir profesinio parengimo svarbą, skyrė lėšas
mokymo patalpų įrengimui ir 2006-aisiais metais atvėrė duris šiuolaikine mokymo įranga
aprūpintas mokymo centras. Jame - 4 mokymui skirtos salės, dvi iš jų - kompiuterizuotos.
2005 metais AB "Mažeikių nafta" viena pirmųjų verslo įmonių Lietuvoje pradėjo vykdyti
ES remiamą projektą pagal BPD "Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie
pokyčių ugdymas" priemonę. Šio projekto „ Esamų ir potencialių vadovų profesinės
kompetencijos ugdymo programa“ tęsėsi ir 2006 metais. Šios programos metu 362
darbuotojai dalyvavo verslo etikos, anglų kalbos žinių tobulinimo, naftos perdirbimo
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technologinių procesų valdymo ir efektyvinimo modulio mokymuose. Projektas sėkmingai
įgyvendintas, gauta virš 372 tūkstančių litų LR ir ES paramos lėšų.
Kolektyvinė sutartis
2006 metų birželio 16 dieną AB „Mažeikių nafta“ pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis, kuri
galios iki 2008 metų pabaigos.
Naujoje kolektyvinėje sutartyje įteisintas ankstesnių Bendrovės įsipareigojimų dėl
darbuotojų darbo apmokėjimo, socialinių lengvatų bei garantijų tęstinumas, susitarta dėl
naujos, orentuotos į darbo rinką, darbo užmokesčio politikos, kurios pagrindinis principas –
užtikrinti darbo užmokesčio vidinį teisingumą ir išorinį konkurencingumą. Vadovaudamasi
tuo, Bendrovė įsipareigojo kasmet dalyvauti Lietuvos atlyginimų rinkos tyrimuose ir
užtikrinti ne mažesnį pagrindinį darbo užmokestį nei Lietuvos atlyginimų rinkos
mediana(vidurys). Didinant darbuotojų darbo užmokestį bus atsižvelgiama į tris
pagrindinius faktorius – darbo našumą, infliaciją ir Lietuvos darbo rinkos pokyčius.
Svarbiausios Kolektyvinėje sutartyje darbuotojams numatytos garantijos ir socialinės
lengvatos
Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje skiriama iki 3 (trijų) pagrindinių mėnesinių darbo
užmokesčių dydžio metinė priemoka už Bendrovės veiklos rezultatus. Nurodyta metinė
priemoka mokama pradedant nuo 2006 metų, o konkretus jos dydis priklauso nuo Bendrovės
rezultatų ir nustatomas atsižvelgiant į numatomą Bendrovės grynąjį pelną, įvertinamą pagal
Tarptautinius apskaitos standartus.
Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės laikas iki vieno mėnesio apmokamas vidutiniu
atlyginimu, jei prastova tęsiasi ilgiau – įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovės darbuotojams, išskyrus dirbančius pagal papildomo darbo, laikinas, sezonines
darbo sutartis arba dirbančius Bendrovėje mažiau negu 11 (vienuolika) mėnesių, taikomas
padidintas kasmetinių atostogų apmokėjimas - vieną kartą per kalendorinius metus, einant
kasmetinių atostogų, o imant kasmetines atostogas dalimis - su ne mažesne kaip 14
(keturiolikos) kalendorinių dienų atostogų dalimi - išmokama 900 (devynių šimtų) litų
dydžio priemoka.
Darbuotojai, kurie įspėti apie darbo sutarties nutraukimą dėl Bendrovės ekonominių,
technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių
priežasčių, turi pirmenybę užimti laisvą darbo vietą, jei jie atitinka tai pareigybei keliamus
nustatytus reikalavimus.
Be įstatymu numatytų atvejų, pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai sumažinamas
darbuotojų skaičius, turi Bendrovės darbuotojai, kuriems iki senatvės pensijos liko ne
daugiau kaip penki metai, jei prieš tai jie Bendrovėje be pertraukos dirbo ne mažiau kaip
dešimt metų su sąlyga, kad jų kvalifikacija yra ne žemesnė ir darbinė veikla yra ne blogesnė
kaip kitų tos pačios pareigybės darbuotojų.
Atsižvelgiant į nepertraukiamąjį darbo stažą Bendrovėje, darbuotojams, atleistiems dėl
ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų, išmokamos
didesnės, negu įstatymu numatytos, išeitinės išmokos (išskyrus atvejus, kai darbuotojas
atsisako jam siūlomo kito darbo, atitinkančio jo turimą išsilavinimą ir kvalifikaciją, jei jo
sveikata yra tinkama tam darbui atlikti):
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•
•
•

iki 5 metų
– šeši vidutiniai atlyginimai
nuo 5 iki 10 metų
– devyni vidutiniai atlyginimai
daugiau nei 10 metų – dvylika vidutinių atlyginimų

Darbdavys atleidžiamų darbuotojų perkvalifikavimui ar kitos specialybės įgijimui skiria iki
5 000 (penkių tūkstančių) litų lėšų vienam darbuotojui, per įstatymų nustatytą įspėjimo
laikotarpį darbuotojo pasirinkto mokymo išlaidų padengimui.
Nutraukiant darbo sutartį, kai darbuotojas pagal medicininės ar neįgalumą nustatančios
komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti to darbo ir įmonėje nėra kito darbo, kurį jis
galėtų dirbti(išskyrus nelaimingų atsitikimų buityje atvejus), atsižvelgiant į nepertraukiamąjį
darbo stažą Bendrovėje, išmokamos didesnės, negu įstatymu numatytos, išeitinės išmokos:
• iki 10 metų
– šeši vidutiniai atlyginimai
• virš 10 metų
– dvylika vidutinių atlyginimų;
Darbuotojai, kuriems įstatymai numato sutrumpintą darbo dieną, gauna darbo užmokestį
kaip už pilną darbo dieną.
Sutrumpintą darbo dieną dirbantiems darbuotojams nustatomas didesnis pagrindinis
atlyginimas/valandinis atlygis (perskaičiavimo koeficientas - 1.1).
Darbuotojo ar jo šeimos nario mirties atveju Bendrovė moka laidojimo pašalpą:
•
•
•

Mirus darbuotojui, išmokama dešimties tūkstančių litų dydžio pašalpa, išskyrus
laikinai įdarbintus darbuotojus, kurių darbo stažas Bendrovėje trumpesnis nei vieneri
metai. Šių darbuotojų mirties atveju mokama dviejų tūkstančių litų dydžio pašalpa.;
Mirus darbuotojo sutuoktiniui ar vaikui, išmokama vieno tūkstančio penkių šimtų
litų dydžio pašalpa;
Mirus darbuotojo tėvams, išmokama penkių šimtų litų dydžio pašalpa.

Bendrovė veža nemokamai savo darbuotojus į darbą (iš darbo) iš Mažeikių į Juodeikius, iš
Klaipėdos ir Palangos į Būtingę, iš Biržų į Stačkūnus ir iš Joniškio į Valiūnus.
Darbuotojams, dirbusiems Bendrovėje 5, 10, 15, 20, 25, 30 ir 35 metus ir neturintiems
galiojančių drausminių nuobaudų, taikomas vienkartinis paskatinimas pažymint jų
nepertraukiamą darbą Bendrovėje ir indėlį į jos sėkmę:
•
•
•
•
•
•

už penkių metų nepertraukiamą darbą Bendrovėje suteikiama viena apmokama
poilsio diena;
už dešimties metų nepertraukiamą darbą išmokami penki šimtai litų;
penkiolikos metų nepertraukiamą darbą išmokamas vienas tūkstantis litų;
už dvidešimt metų nepertraukiamą darbą išmokami du tūkstančiai litų;
už dvidešimt penkių metų nepertraukiamą darbą išmokami trys tūkstančiai penki
šimtai litų;
už trisdešimties ir trisdešimt penkių metų nepertraukiamą darbą išmokami penki
tūkstančiai litų.

Kai darbuotojas, likus ne daugiau kaip 1 (vieneriems) metams iki pensinio amžiaus arba
suėjus pensiniam amžiui, per mėnesį nuo tokios datos, dėl šios priežasties savo prašymu
nutraukia darbo sutartį su Bendrove, o tais atvejais, jeigu buvo sudaryta daugiau negu viena
darbo sutartis – visas tokias sutartis, darbuotojui, atsižvelgiant į nepertraukiamąjį darbo
stažą Bendrovėje, išmokama tokio dydžio išeitinė išmoka:
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•

nuo 5 iki 10 metų

– 4 (keturių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

•

nuo 10 iki 20 metų

– 6 (šešių) mėnesių vidutinių darbo užmokesčio dydžio;

•

virš 20 metų

– 9 (devynių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Dėl Bendrovės darbo pobūdžio ir darbo sąlygų Bendrovė visiems darbuotojams suteikia
keturių kalendorinių dienų trukmės papildomas atostogas, išskyrus darbuotojus, kuriems
pagal įstatymus suteikiamos pailgintos atostogos. Jei darbuotojas pagal įstatymą turi teisę į
ilgesnės trukmės, nei keturios dienos, papildomas atostogas už darbo stažą, suteikiamos
ilgesnės papildomos atostogos.
Trys papildomos mokamos dienos suteikiamos tuokiantis, šeimoje gimus vaikui, laidojant
šeimos narius ir artimuosius (tėvus, vaikus, brolius, seseris, sutuoktinius, sutuoktinių tėvus).
Bendrovės darbuotojams, kurie pažangiai mokosi aukštesniosiose ar aukštosiose mokymosi
įstaigose reikalingų specialybių ir jų studijos atitinka darbdavio interesus, suteikiamos
mokamos mokymosi atostogos.
Bendrovė vykdo nemokamą darbuotojų medicininį aptarnavimą ir taiko profilaktines,
reabilitacines priemones darbuotojų sveikatos atstatymui ir stiprinimui Bendrovės darbo
medicinos tarnyboje, atsižvelgiant į Bendrovės turimas licencijas medicinos paslaugoms
teikti, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius pirmosios ir būtinosios medicinos pagalbos
standartus, įskaitant ir nemokamą dantų gydymą.
Darbuotojų įsipareigojimai
Kolektyvinėje sutartyje:

ir

papildomi

reikalavimai

darbuotojams,

sutarti

Darbuotojai įsipareigoja dirbti dorai ir sąžiningai, tinkamai elgtis, laikytis darbo drausmės,
laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas,
laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti
darbdavio turtą.
Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė įsipareigoja gerbti Bendrovės bendro gyvenimo
taisykles, teisingai naudotis įstatymu suteikiamomis teisėmis ir veikti sąžiningai, diegti savo
nariams šeimininkišką požiūrį į darbą, skatinti kelti kvalifikaciją ir darbo kultūrą.
Darbo drausmės pažeidimai, kurie pripažįstami šiurkščiais darbo pareigų pažeidimais (be
įstatymų numatytųjų), už kuriuos darbdavys turi teisę įstatymu nustatyta tvarka nutraukti
darbo sutartį :
• Ginklų, šaudmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymas Bendrovės teritorijoje ar
bandymas juos įnešti į ją neturint tam specialaus leidimo;
• Nelegaliai įgytų narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų laikymas ir platinimas
Bendrovės teritorijoje;
• Alkoholinių gėrimų įnešimas, laikymas, platinimas Bendrovės teritorijoje neturint
tam leidimo;
• Tyčinis saugos darbe procedūrų pažeidimas, bet kokie tyčiniai veiksmai, sukeliantys
traumų arba nuostolių pavojų darbuotojams arba Bendrovės/ kitų asmenų turtui;
• Bendrovės turto, įskaitant transporto priemones, įrengimus, įrankius, produkciją,
medžiagas ar kt. produktus, laikymas Bendrovės teritorijoje (jei tai nesusiję su
atliekamo darbo funkcijų vykdymų), gabenimas ar išvežimas/bandymas išvežti už
jos ribų be nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo ar leidimo;
• Bendrovės administracijos pareigūnų veiksmai ar veikos viršijant darbdavio
suteiktus įgaliojimus veikiant Bendrovės vardu;
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•
•
•
•
•

Bendrovės administracijos pareigūnų amoralus ar nepadorus elgesys darbe, su darbu
susijusiuose renginiuose atstovaujant Bendrovę;
Darbuotojo patekimas į Bendrovės saugomus objektus(teritorijas) bet kokiu būdu
apeinant apsaugos postus;
Rūkymas ne rūkymui skirtoje vietoje, pažymėtoje draudžiančiais ženklais, esant
pavojingoje aplinkoje;
Atvykimas į darbą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
Miegojimas darbo metu.

Siekiant išvengti asmeninių ir Bendrovės interesų konflikto, administracijos pareigūnai
privalo deklaruoti savo ir savo šeimos narių akcijas, dalis, pajus bei turimus kitus
asmeninius interesus bet kuriuose ūkio subjektuose (įmonėse), su kuriais atitinkamam
administracijos pareigūnui gali tekti palaikyti bet kokius santykius pagal darbo (atliekamų
funkcijų) pobūdį, įskaitant verslo sprendimų tokių ūkio subjektų (įmonių) atžvilgiu
įtakojimą ir/ar priėmimą, tačiau tuo neapsiribojant.
Asmenys/darbuotojai, kuriuos sieja giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai,
sutuoktiniai, broliai, seserys, vaikai, įvaikiai, žentai, marčios, dukterėčios, sūnėnai, taip pat
sutuoktinių tėvai, broliai, seserys) negali būti tiesioginiai vienas kitam pavaldūs.
Asmenims/darbuotojams, kuriuos sieja artimi giminystės ryšiai (tėvai, įtėviai, sutuoktiniai,
broliai, seserys, vaikai, įvaikiai, žentai, marčios) neleidžiama dirbti darbo, susijusio tiek su
jų tiesioginiu, tiek ir netiesioginiu pavaldumu vienas kitam.

35. Investicijų politika
Konsoliduotą grupę sudaro Bendrovė, jos keturios dukterinės įmonės ir viena asocijuota
įmonė.
2006 m. sausio18 d. buvo užbaigtos likvidavimo procedūros ir likviduojama UAB
„Biržietiška aibė” išregistruota iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro.
2006 m. spalio 28 d. parengtų reorganizavimo sąlygų pagrindu AB „Mažeikių nafta“ ir AB
Mažeikių elektrinė buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97
straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant AB Mažeikių elektrinę, kuri po
reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie AB „Mažeikių nafta“, kuri po
reorganizavimo tęsia savo veiklą. Po reorganizavimo užbaigimo 2006 m. gruodžio 28 d.,
Bendrovės įstatinis kapitalas padidėjo nuo 707 454 130 Lt iki 708 821 122 Lt, nes pakeitus
AB Mažeikių elektrinė išleistas akcijas į po reorganizavimo veiksiančios AB „Mažeikių
nafta“ akcijas santykiu 0,859757 AB „Mažeikių nafta“ akcijos už 1 AB Mažeikių elektrinės
išleistą akciją ir paskirsčius naujai išleistas AB „Mažeikių nafta“ akcijas pagal akcijų
paskirstymo taisykles, numatytas reorganizavimo sąlygose, AB Mažeikių elektrinės
akcininkams buvo suteiktos 1 366 992 paprastosios vardinės AB „Mažeikių nafta“ akcijos,
kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui.
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35.1. lentelė. Įmonės, kurių įstatiniame kapitale 2006 m. gruodžio 31 d. AB “Mažeikių nafta”
dalis sudaro daugiau kaip 30 procentų
Įmonės pavadinimas

Likviduojama UAB
“Juodeikių nafta”

Likviduojama UAB
“Uotas”

Būstinės adresas

Juodeikiai, Mažeikių r.

Skuodo g. 14,
Mažeikiai

J. Jasinskio g. 16B,
Vilnius

UAB “Mažeikių
naftos” prekybos
namai
J. Jasinskio g. 16A,
Vilnius

Veiklos pobūdis

Likviduojama, veiklos
nevykdo

Likviduojama,
veiklos nevykdo

Mažmeninė prekyba
Naftos produktais

Agentavimo paslaugų
teikimas

1 385 000

107 800 000

-

-

(703 248)

Įstatinis kapitalas
(Lt)
Neapmokėta AB
“MAŽEIKIŲ NAFTA”
dalis įstatiniame
kapitale
2005 m. grynasis
pelnas (nuostolis)
(Lt)
Trumpalaikių
įsipareigojimų ir
trumpalaikio turto
santykis
Visų įsipareigojimų
ir viso turto santykis
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA”
priklausančių akcijų
rūšis ir klasė
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA”
priklausančių akcijų
skaičius
Nominali vertė (Lt)
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA” nuosavybės
teise priklausančių
akcijų suteikiamų
balsų procentas
Balsų, priklausančių
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA” kartu su
veikiančiais
asmenimis,
procentas
2006 m. AB
“MAŽEIKIŲ NAFTA”
išmokėtų dividendų
dydis (Lt)
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA” per 2006
m. suteiktų įmonei
paskolų dydis (Lt)
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA” per 2006
m. gautų iš įmonės
paskolų dydis (Lt)
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA” įsigytų
įmonės skolos
vertybinių popierių
charakteristika
AB “MAŽEIKIŲ
NAFTA” įsigytų
įmonės skolos
vertybinių popierių
bendra nominali
vertė (Lt)

AB „Ventus-Nafta“

53 328 500

Lietuvos ir
Prancūzijos BĮ
UAB “Naftelf”
Šeimyniškių g.22,
Vilnius
Mažmeninė ir
didmeninė prekyba
degalais

7 060 000

12 000 000

-

-

-

(95 581 816)

(167 103)

9 132 710

352 563

0,188

0,814

0,99

0,489

0,026

0,188

0,814

0,28

0,207

0,018

PVA

PVA

PVA

PVA

13 850

107 800

5 257 796

7 060 000

4 080

100

1000

10

1

1000

100 proc.

100 proc.

98,59 proc.

100 proc.

34 proc.

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PVA
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36. Konkurentai
Perdirbant naftą, Bendrovė Lietuvoje konkurentų neturi, tačiau parduodant naftos produktus
artimiausiose rinkose konkuruoja su Rusijos ir Baltarusijos naftos kompanijomis .

37. Išmokėti dividendai
Metai

Išmokėti dividendai
(litais)

Dividendų suma
tenkanti vienai akcijai
(litais)

% nuo akcijos
nominalios
vertės

1995 m.

-

-

-

1996 m.

-

-

-

1997 m.

9 000 000

1998 m.

-

-

-

1999 m.

-

-

-

2000 m.

-

-

-

2001 m.

-

-

-

2002 m.

-

-

-

2003 m.

-

-

-

2004 m.

-

-

-

2005 m.

247 608 946,00

0.35

3.5

2006 m.

-

-

-

0.1539

1.539

2007 m. balandžio 27d. AB „Mažeikių nafta” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu
nutarta iš 2006-ųjų metų pelno dividendų akcininkams nemokėti.

50

2006 METŲ PROSPEKTAS - ATASKAITA

V. FINANSINĖ PADĖTIS
38. Finansinės ataskaitos
2006 m. AB “Mažeikių nafta” ir jos dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė parengta
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Konsoliduotos
finansinės atskaitomybės litais parengtos konsoliduotos finansinės atskaitomybės
JAVdoleriais valiutos pagrindu, kuri yra Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta.

38.1. Konsoliduotas balansas (tūkst.Lt)
38.1.1. lentelė. Konsoliduotas balansas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (tūkst.Lt)
2006 -12 -31

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Prestižas
Investicijos į asocijuotas įmones
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Galimas parduoti finansinis turtas
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui
TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVYBĖ
Bendrovės akcininkams tenkantis kapitalas ir rezervai
Akcinis kapitalas
Akcijų priedai
Rezervai
Sukauptas valiutų perskaičiavimo koregavimas
Nepaskirstytas pelnas
Mažumos dalis
Akcininkų nuosavybė iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams

2005 -12 -31

2004 -12 -31

1 509 174
19 665
12 481
3 848
94 957
75 435

1 481 336
11 396
5 361
3 672
60 798
3
81 478

1 261 702

1 715 560

1 644 044

1 343 335

916 479
246 932
141 068
1 147 859
2 452 338
768
2 453 106

748 268

491 302

420 836

347 661

480

168

1 856 164

997 881

3 025 748

1 837 012

2 773

677

3 028 521

1 837 689

4 168 666

4 672 565

3 181 024

708 821
295 548
50 799
(229 580)
1 142 651
1 968 239

707 454

707 454

283 040

283 040

11 877
3 386
42 184
51
24 135

36 526

437

(30 716)

(211 052)

963 006

358 940

1 959 310

1 138 819

697

2 433

1 739

1 968 936

1 961 743

1 140 558

1 184 211
23 250

1 321 452

1 180 865

24 754

12 634

6 458

32 949

-
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1 213 919

1 379 155

1 193 499

946 631
4 222
18 134
16 824

1 150 833

671 561

107 325

135 053

28 555

30 294

44 954

10 059

985 811

1 331 667

846 967

Įsipareigojimų iš viso

2 199 730

2 710 822

2 040 466

NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

4 168 666

4 672 565

3 181 024

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Paskolos
Atidėjimai kitiems įsipareigojimams

38.2. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst.litų)
38.2.1. lentelė. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita pagal Tarptautinius finansinės

atskaitomybės standartus (tūkst.Lt)
2006 -12 -31

2005 -12 -31

2004 -12 -31

11 864 955
(10 960 665)

11 155 771
(9 302 596)

7 663 481
(6 124 239)

904 290
39 469
(516 210)
(245 307)
182 242
107 655
(86 772)

1 853 175
2 739
(572 270)
(232 894)
1 050 750
41 633
(88 257)

Pelno mokestis
Pelnas už metus

179
203 304
(6 229)
197 075

286
1 004 412
(118 698)
885 714

1 539 242
481
(451 661)
(196 845)
891 217
9 832
(51 249)
(453)
849 347
(128 187)
721 160

Pelnas priskirtinas:
Bendrovės akcininkams

192 058

887 764

721 883

5 017

(2 050)

(723)

197 075

885 714

721 160

Pardavimai pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas
Kitos pajamos
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Veiklos pelnas
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Asocijuotų įmonių pelno (nuostolių) dalis
Pelnas prieš apmokestinimą

Mažumos daliai
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38.3. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tūkst.Lt)
38.3.1. lentelė. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (tūkst.Lt)

2006 -12 -31

2005 -12 -31

2004 -12 -31

Įprastinė veikla
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Sumokėtos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės

1 236
(86 389)
(278 566)

1 538 651

880 592

(78 500)

(73 166)

(170 057)

(1 196)

(363 719)

1 290 094

806 230

(339 297)

(164 224)

(78 714)

-

28 399

36 637

5 743

1 414

7 512

3 606

587

-

(2 478)

(2 552)

(1 817)

-

48

644

71 952

41 723

9 832

-

(16 466)

-

-

(554)

-

-

-

-

44

(111 625)

(25 862)

Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) pirkimai
Pinigų, kurių naudojimas apribotas investicijoms,
pasikeitimas
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto (IMT)
pardavimo
Pajamos iš ilgalaikio turto skirto pardavimui
pardavimo
Nematerialiojo turto pirkimai
Pajamos iš galimo parduoti finansinio turto
pardavimo
Gautos palūkanos
Dukterinės įmonės įsigijimas, atėmus įsigytus
grynuosius pinigus
Dukterinės įmonės įsigijimas iš mažumos dalies
Dividendai, gauti iš asocijuotų įmonių
Kita
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos

(260 474)

Finansinė veikla
Gautos paskolos
Sugrąžintos paskolos
Lizingo pagrindinės dalies mokėjimai
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
Mažumos akcininkų įnašas į dukterinės įmonės
akcinį kapitalą
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos
Pinigų ir banko sąskaitos perviršio (overdraft)
grynasis padidėjimas
Pinigų ir banko sąskaitos perviršis laikotarpio pradžioje
Valiutos kursų pasikeitimo pelno (nuostolio) įtaka
pinigų ir banko sąskaitos perviršio likučiui
Pinigai ir banko sąskaitos perviršis laikotarpio pabaigoje

5 341
(26 242)
(751)
-

7

-

(21 652)

(289 013)

(31 938)

(645 845)

889 456

748 430

1 856 164

969 282

300 092

(64 304)

(2 574)

(79 240)

1 146 015

1 856 164

969 282

2 113

-

(42 624)

(30 612)

(917)

(1 326)

(247 592)

-
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38.4 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst.Lt)
38.4.1. lentelė. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus (tūkst.Lt)

Likutis 2004 m.
sausio 1 d.
Pinigų srautų
apsidraudimo
sandorių tikrosios
vertės pasikeitimai
Pinigų srautų
apsidraudimo
sandorių sukaupto
nuostolio perkėlimas į pelno
(nuostolio) ataskaitą
Valiutų
perskaičiavimo
skitumai
Grynosios
(sąnaudos),
apskaitytos
tiesiogiai
nuosavybėje
Pelnas už metus
Pripažintų pajamų
už 2004 m. iš viso
Nepaskirstytojo
pelno padidėjimas
sumažinus
akcijų
priedus
Likutis 2004 m.
gruodžio 31 d.
Likutis 2005 m.
sausio 1 d.
Valiutų
perskaičiavimo
skirtumai
Grynosios pajamos,
apskaitytos
tiesiogiai
nuosavybėje
Pelnas už laikotarpį
Pripažintų pajamų
už 2005 m. iš viso
Dalies dukterinėje
įmonėje
padidėjimas
Mažumos
dalis,
atsiradusi po verslo
sujungimo
Perkelta
į
privalomąjį rezervą
Dividendai už 2004
m.
Likutis 2005 m.
gruodžio 31 d.
Valiutų

Perkai
nojim
o
rezerv
as

Privalo
mas
rezervas

Tikrosio
s vertės
rezervas

Sukaupti
valiutų
perskaičia
vimo
koregavim
ai

Nepaskirst
ytas
pelnas

Mažum
os dalis

Nuosavyb
ė, iš viso

2 502

515 723

Akcinis
kapitala
s

Akcijų
priedai

707 454

342 484

437

-

35

(114 802)

(422 387)

-

-

-

-

(2 272)

-

-

-

-

-

-

2 237

-

-

-

2 237

-

-

-

-

-

(96 250)

-

(40)

(96 290)

-

-

-

(35)
-

(96 250)
-

721 883

(40)
(723)

(96 325)
721 160

-

-

-

(35)

(96 250)

721 883

(763)

(624 835)

-

(59 444)

-

-

-

-

59 444

707 454

283 040

437

-

-

(211 052)

358 940

1 739

1 140 558

707 454

283 040

437

-

-

(211 052)

358 940

1 739

1 140 558

-

-

-

-

-

180 336

-

904

181 240

-

-

-

-

-

180 336
-

887 764

904
(2 050)

181 240
885 714

-

-

-

-

-

180 336

887 764

(1 146)

1 066 954

-

-

-

-

-

-

-

(442)

(442)

-

-

-

-

-

-

-

2 282

2 282

-

-

-

36 089

-

-

(36 089)

-

-

-

-

-

-

-

-

(247 609)

-

(247 609)

707 454
-

283 040
-

437
-

36 089
-

-

(30 716)
(197 004)

963 006
-

2 433
2

1 961 743
(197 002)

-

(2 272)

-
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perskaičiavimo
skirtumai pripažinti
tiesiogiai
nuosavybėje
Pelnas už metus
Pripažintų pajamų
už 2005 m. iš viso
Perkelta
į
privalomąjį rezervą
Akcinio
kapitalo
didinimas mainais
už mažumos dalį
dukterinėje įmonėje
Perkelti
sukaupti
valiutų
perskaičiavimo
koregavimai
prijungus dukterinę
įmonę
Likutis 2006 m.
gruodžio 31 d.

192 058

5 017

197 075

(197 004)

192 058

5 019

73

-

-

-

14 273

-

-

(14 273)

-

-

1 367

12 508

-

-

-

-

-

(6 755)

7120

-

-

-

-

-

(1 860)

1 860

-

-

708 821

295 548

437

50 362

-

(229 580)

1 142 651

697

1 968 936

39. Finansinių ataskaitų komentarai
Bendrą „Mažeikių nafta“ įmonių grupės finansinę atskaitomybę sudaro motininė įmonė AB
“Mažeikių nafta“( Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių raj.) ir jos dukterinės įmonės
likviduojama UAB „Juodeikių nafta“ ( Juodeikiai, LT- 89467 Mažeikių raj.), likviduojama
UAB „Uotas“ (Laisvės g.30, LT- 89223 Mažeikiai), UAB „Mažeikių naftos“ prekybos
namai (J.Jasinskio g. 16a, LT-01112 Vilnius) ir asocijuota įmonė Lietuvos ir Prancūzijos BĮ
UAB „Naftelf“(Šeimyniškių g. 22, LT- 09312 Vilnius).
„Mažeikių nafta“ įmonių grupės apskaita
Dukterinės įmonės – tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos
politiką, paprastai kontrolė užtikrinama turint daugiau kaip 50 % balsavimo teisę turinčių
akcijų. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių
kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.
Pirkimo metodas taikomas apskaitant Grupės dukterinių įmonių įsigijimą. Įsigijimo
savikaina nustatoma prie tiesioginių įsigijimo išlaidų pridedant perduoto turto tikrąją vertę
bei prisiimtų įsipareigojimų vertę įsigijimo dieną. Verslo sujungimo būdu įsigytas
identifikuojamas turtas ir prisiimti įsipareigojimai bei neapibrėžtieji įsipareigojimai
pradžioje įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną, neatsižvelgiant į bet kurios
mažumos dalies dydį. Įsigijimo savikainos dalis, viršijanti Grupės įsigytos dukterinės
įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies tikrąją vertę, yra apskaitoma kaip prestižas.
Jeigu įsigijimo savikaina yra mažesnė už Grupės įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo
grynojo turto dalies tikrąją vertę, skirtumas pripažįstamas tiesiai pelno(nuostolių)
ataskaitoje.
Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja.
Paprastai reikšminga įtaka užtikrinama nuo 20% iki 50% akcijų, turinčių balsavimo teisę.
Investicijos į asocijuotas įmones yra apskaitomos taikant nuosavybės metodą ir pradžioje
pripažįstamos įsigijimo savikaina. Grupės investiciją į asocijuotą įmonę sudaro prestižas,
nustato,as įsigijimo metu.
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Grupei tenkanti įsigytos asocijuotos įmonės pelno ar nuostolių dalis po įsigijimo
pripažįstama pelno(nuostolių) ataskaitoje, o Grupei tenkanti rezervų pasikeitimų dalis po
įsigijimo pripažįstama rezervuose. Investicijos į asocijuotas įmones pradžioje apskaitomos
įsigijimo savikaina ir apskaitinė vertė yra didinama ar mažinama atspindint Grupei po
įsigijimo dienos tenkantį asocijuotos įmonės pelną ar nuostolius. Jeigu Grupei tenkanti
asocijuotos įminės nuostolių dalis yra lygi arba viršija investicijos įsigijimo vertę, įskaitant
bet kokias kitas negarantuotas gautinas sumas, Grupė nuostolių toliau nebepripažįsta,
išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė įsipareigojimus arba atliko mokėjimus, susijusius
su asocijuotos įmonės įsipareigojimų įvykdymu.
Nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės ir jos asocijuotos įmonės yra eliminuojamos iki
Grupės turimos investicijos dalies asocijuotoje įmonėje. Nerealizuoas nuostolis taip pat
eliminuojamas, jeigu sandoris nėra perleisto turto vertės sumažėjimo įrodymas. Asocijuotų
įmonių apskaitos principai pakeisti, siekiant užtikrinti jų nuoseklumą ir atitikimą Grupės
taikomiems apskaitos principams.

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo
parengta ataskaita
41. Informacija apie auditą
“Mažeikių nafta” įmonių grupės auditą 1998, 1999, 2000 ir 2001 metais atliko UAB “Arthur
Andersen”. 2002 m. rugpjūčio 6 d. sutartimi buvo patvirtinti naujieji auditoriai UAB “Ernst
& Young Baltic”. 2002 m. “Mažeikių nafta” įmonių grupės auditą atliko UAB “Ernst &
Young Baltic” ( įmonės kodas 1087844, audito įmonės licencija Nr. 224) auditoriai.
2003 m. balandžio 30 d. vykusiame akcininkų susirinkime buvo atšaukta audito įmonė UAB
“Ernst&Young Baltic” ir išrinkta bei patvirtinta UAB ”PricewaterhouseCoopers” audito
įmonė. UAB ”PricewaterhouseCoopers” (įmonės kodas 11473315, audito įmonės licencija
Nr. 173 ) įregistruota 1993 m. gruodžio 29 d. Vilniuje. Būstinės adresas – J.Jasinskio g. 16B,
LT – 01112 Vilnius.
“Mažeikių nafta” įmonių grupės 2006 m. finansinės atskaitomybės, parengtos pagal
Tarptautinius finansinės apskaitos standartus, auditas pagal Tarptautinius audito standartus
buvo baigtas 2007 m. balandžio 17 d. Audito išvadą UAB „PricewaterhuoseCoopers“ vardu
pasirašė UAB „PricewaterhuoseCoopers“ partneris Christopher C.Butler ir auditorė Ona
Armalienė (auditoriaus pažymėjimas Nr.000008).
Nuo 2001m. Bendrovėje įsteigtas Vidaus audito skyrius, kuris yra steigiamas ir
likviduojamas Bendrovės Generalinio direktoriaus įsakymu. Vidaus audito funkcijas
Bendrovėje atlieka Vidaus audito skyrius. Vidaus audito skyrius yra atskaitingas Bendrovės
generaliniam direktoriui ir yra steigiamas bei likviduojamas jo įsakymu.
Vidaus audito skyriaus misija yra teikti nepriklausomas bei objektyvias tikrinimo ir
konsultavimo paslaugas, skirtas Bendrovės veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti. Vidaus
audito funkcija padeda Bendrovei sistemingai bei visapusiškai vertinti ir skatinti tobulinti
Bendrovės rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą.
Pagrindinis vidaus audito funkcijos tikslas yra vertinti Bendrovės rizikos valdymo procesų ir
vidaus kontrolės sistemos būklę bei teikti rekomendacijas jų tobulinimui.
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Vidaus audito veikla Bendrovėje vykdoma atsižvelgiant į Tarptautinių vidaus audito
profesinės praktikos standartų bei Vidaus auditorių etikos kodekso reikalavimus.
Kasdieninėje veikloje Bendrovės vidaus auditoriai vadovaujasi Vidaus audito skyriaus
viršininko patvirtinta Vidaus audito metodologija. Metodologijoje yra numatyti šie
pagrindiniai vidaus audito atlikimo principai:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

auditai metų eigoje atliekami pagal patvirtintą metinį vidaus audito planą arba
specialiu Bendrovės vadovybės pavedimu;
metinis audito planas sudaromas naudojant rizikos įvertinimu pagrįstą metodą;
vidaus audito procesas yra skaidomas į keturis etapus: apimties nustatymas,
planavimas, vykdymas, išvadų pateikimas;
apimties nustatymo etape vidaus auditoriai identifikuoja audituojamos srities
rizikas, peržiūri informaciją apie naudojamas kontrolės priemones bei naudojasi
įvairiais šaltiniais siekdami gauti visą reikalingą informaciją apie audituojamą
sritį;
planavimo etape yra parengiamas audito projekto planas, numatomi reikalingi
ištekliai audito atlikimui, su audito klientais yra aptariama audito eiga;
vykdymo etape yra atliekamos vidaus kontrolės sistemai įvertinti reikalingos
procedūros. Šiame etape peržiūrimas vidaus kontrolės dizainas bei atliekamas
reikiamas testavimas kontrolės veiksmingumui patikrinti;
audito metu suformuluotos išvados dokumentuojamos audito ataskaitoje, kuri
pateikiama audito klientams bei Bendrovės aukščiausiajai vadovybei;
su audito klientais bei atsakingais asmenimis yra susitariama dėl reikiamų
veiksmų planų įgyvendinimo;
vidaus auditoriai periodiškai tikrina, kaip yra įgyvendinami numatyti veiksmų
planai.
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VI. Informacija apie emitento valdymo organus
42. Valdymo organų nariai
AB "Mažeikių nafta" valdymo organai yra šie:
 Visuotinis akcininkų susirinkimas;
 Stebėtojų taryba;
 Valdyba;
 Administracijos vadovas.
Bendrovės veiklą kontroliuoja auditorius.
AB "Mažeikių nafta" įstatuose numatyta, kad Stebėtojų tarybą ketveriems metams renka
Visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos narius ketverių metų laikotarpiui skiria
Stebėtojų taryba.
Stebėtojų Taryba (2006 m. sausio 1 d – gegužės 26 d.)
Piotr S. Zolotariov – Stebėtojų tarybos pirmininkas. Rusijos kompanijos OAO
„Ruskye mashini“ generalinis direktorius. GAZ grupės valdybos pirmininkas. Bendrovės
akcijų neturi.
Genovaitė Geleževičienė – Stebėtojų tarybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio
strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vedėja. Bendrovės akcijų neturi.
UAB "Toksika" ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narė; AB "Lietuvos energija"
stebėtojų tarybos narė; AB "Alytaus tekstilė" stebėtojų tarybos pirmininkė; VšĮ Lietuvos
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros tarybos narė.
Vytautas Aršauskas – Stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos
išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. Bendrovės akcijų neturi. AB
“Klaipėdos nafta” stebėtojų tarybos narys.
Oleg Sheyko – Stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.
Vladimir N. Kasterin – Stebėtojų tarybos narys. ZAO naftos dujų kompanijos
„RusNeft“ viceprezidentas naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.
Bruce K. Misamore – Stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.
Pavel P. Ivlev – Stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.
Vladas Kazimieras Gagilas – Stebėtojų tarybos. Ūkio ministerijos Energetikos
išteklių departamento direktorius. Bendrovės akcijų neturi. AB “Lietuvos dujos” valdybos
narys; AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkas.
Stebėtojų Taryba (2006 m. gegužės 26 d – lapkričio 24 d.)
Piotr S. Zolotariov – Stebėtojų tarybos pirmininkas. Išrinktas 4 metų kadencijai.
Rusijos kompanijos OAO „Ruskye mashini“ generalinis direktorius. GAZ grupės valdybos
pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.
Genovaitė Geleževičienė – Stebėtojų tarybos narė. Išrinkta 4 metų kadencijai. Ūkio
ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vedėja.
Bendrovės akcijų neturi. UAB "Toksika" ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narė;
AB "Lietuvos energija" stebėtojų tarybos narė; AB "Alytaus tekstilė" stebėtojų tarybos
pirmininkė; VšĮ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros tarybos narė.
Vytautas Aršauskas – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Ūkio
ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Bendrovės akcijų neturi. AB “Klaipėdos nafta” stebėtojų tarybos narys.
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Oleg Sheyko – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Bendrovės
akcijų neturi.
Vladimir N. Kasterin – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. ZAO
naftos dujų kompanijos „RusNeft“ viceprezidentas naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų
neturi.
Martin Parr – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Yukos Servines
(UK) Ltd. vykdantysis direktorius, renkamas pirmą kartą pirmai kadencijai.
.
Pavel P. Ivlev – Stebėtojų tarybos narys nuo 2002-09-21. Išrinktas 4 metų
kadencijai. Bendrovės akcijų neturi.
Vladas Kazimieras Gagilas – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai.
Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento direktorius. Bendrovės akcijų neturi.
AB “Lietuvos dujos” valdybos narys; AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkas
Stebėtojų Taryba (2006 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 14 d.)
Martin Parr – Stebėtojų tarybos pirmininkas. Yukos Servines (UK) Ltd.
vykdantysis direktorius, renkamas pirmą kartą pirmai kadencijai.
Genovaitė Geleževičienė – Stebėtojų tarybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio
strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vedėja. Bendrovės akcijų neturi.
UAB "Toksika" ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narė; AB "Lietuvos energija"
stebėtojų tarybos narė; AB "Alytaus tekstilė" stebėtojų tarybos pirmininkė; VšĮ Lietuvos
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros tarybos narė.
Vytautas Aršauskas – Stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos
išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. Bendrovės akcijų neturi. AB
“Klaipėdos nafta” stebėtojų tarybos narys.
Oleg Sheyko – Stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.
Vladimir N. Kasterin – Stebėtojų tarybos narys. ZAO naftos dujų kompanijos
„RusNeft“ viceprezidentas naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.
Pavel P. Ivlev – Stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.
Vladas Kazimieras Gagilas – Stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos
Energetikos išteklių departamento direktorius. Bendrovės akcijų neturi. AB “Lietuvos
dujos” valdybos narys; AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkas
Stebėtojų Taryba (2006 m. gruodžio 14-31 d.)
Marek Moroz - Stebėtojų tarybos pirmininkas. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN
ORLEN Kapitalo investicijų departamento direktorius;
Vytautas Aršauskas – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. LR
Ūkio ministerijos naftos skyriaus vyr. specialistas; Bendrovės akcijų neturi. AB “Klaipėdos
nafta” stebėtojų tarybos narys
Czesław Bugaj – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN
ORLEN Generalinio direktoriaus pavaduotojas.
Vladas Kazimiras Gagilas – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai.
LR Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento direktorius; Bendrovės akcijų
neturi. AB “Lietuvos dujos” valdybos narys; AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkas.
Genovaitė Geleževičienė – Stebėtojų tarybos narė. Išrinkta 4 metų kadencijai. LR
Ūkio ministerijos Analizės ir prognozių skyriaus vedėja; Bendrovės akcijų neturi. UAB
"Toksika" ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narė; AB "Lietuvos energija"
stebėtojų tarybos narė; AB "Alytaus tekstilė" stebėtojų tarybos pirmininkė; VšĮ Lietuvos
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros tarybos narė.
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Piotr Kearney – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN ORLEN
Direktorius strategijai
Wojciech Wróblewski - Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN
ORLEN Patarėjas strategijai
Rafał Zwierz - Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Advokatas,
„Weil Gotschal & Manges”
Marcin Wasilewski - Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN
ORLEN projekto vadovas.
VALDYBA (2006 m. sausio 1d. – lapkričio 24 d.)
Nerijus Eidukevičius – Valdybos pirmininkas nuo 2004-04-30. Išrinktas 4 metų
kadencijai. Išsilavinimas aukštasis, VU ekonomisto diplomas. Darbovietės: 1993 -1996
UAB FMĮ „Suprema“, projektų vadovas; 1997 01 – 1999 01 Hansa Investments projektų
vadovas; 1999 01-2000 01 Hansa Investments Generalinis Direktorius; 2000 02 - 2000 12
Deloitte&Touche menedžeris; nuo 2001 01 Ūkio viceministras, nuo 2006 09 03 UAB
„Kauno tiltai“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi. AB „Alytaus tekstilė“
valdybos pirmininkas.
Jurij V. Kalner - Valdybos narys nuo 2002-09-21. Išrinktas 4 metų kadencijai.
OAO „SUEK“ strateginio planavimo centro vadovas. Bendrovės akcijų neturi.
Tomas Gižas - Valdybos narys nuo 2004-04-30. Išrinktas 4 metų kadencijai.
Yukos Finance B.V. atstovybės Lietuvoje direktorius. Valdo 100% UAB „Gibrus“ ir UAB
„Baltijos atliekų tvarkymas“ akcijų.
Michail V. Elfimov – Valdybos narys nuo 2004-04-30. Išrinktas 4 metų kadencijai.
Bendrovės akcijų neturi.
Vladislavas Paulius – Valdybos narys nuo 2002-10-18. Išrinktas 4 metų kadencijai.
Rusijos kompanijos OOO „Objedinionaja neftenaja grupa“ generalinis direktorius.
Bendrovės akcijų neturi.
Petras Lepeška - Valdybos narys nuo 2004-02-26. Išrinktas 4 metų kadencijai. Ūkio
ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas.
UAB „Mažeikių nafta“ prekybos namų valdybos narys.
Gediminas Vaičiūnas – Valdybos narys nuo 2002-09-21. Išrinktas 4 metų
kadencijai. Vyriausybės kanceliarijos patarėjas energetikos klausimais. Bendrovės akcijų
neturi. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarybos pirmininko
pavaduotojas. Kitų Lietuvos įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.
VALDYBA (2006 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 15 d.)
Nerijus Eidukevičius – Valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, VU
ekonomisto diplomas. Darbovietės: 1993 -1996 UAB FMĮ „Suprema“, projektų vadovas;
1997 01 – 1999 01 Hansa Investments projektų vadovas; 1999 01-2000 01 Hansa
Investments Generalinis Direktorius; 2000 02 - 2000 12 Deloitte&Touche menedžeris;
UAB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi. AB „Alytaus tekstilė“
valdybos pirmininkas iki 2006-12-07.
Paul Nelson English - Valdybos narys. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius.
Bendrovės akcijų neturi.
Daniel Feldman - Valdybos narys. Kompanijos Big Sky Energy Corp. direktorius.
Krystian Pater – Valdybos narys. Kompanijos PKN Orlen S.A. vykdantysis
direktorius naftos perdirbimui.
Dariusz Formela – Valdybos narys. Kompanijos PKN Orlen S.A. vykdantysis
direktorius verslo organizavimui.
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Petras Lepeška - Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių
departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. UAB „Mažeikių nafta“ prekybos
namų valdybos narys.
Gediminas Vaičiūnas – Valdybos narys. Vyriausybės kanceliarijos patarėjas
energetikos klausimais. Bendrovės akcijų neturi. Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos tarybos pirmininko pavaduotojas. Kitų Lietuvos įmonių valdyme ir kapitale
nedalyvauja.
VALDYBA (2006 m. gruodžio 15 - 31d.)
Igor Adam Chalupec – Valdybos pirmininkas. Išrinktas 4 metų kadencijai.
Išsilavinimas aukštasis, Varšuvos universiteto diplomas. Kompanijos PKN Orlen S.A.
prezidentas ir valdybos pirmininkas; 2003/2004 Valstybės sekretoriaus pavaduotojas;
Finansinės informacijos departamento prie Finansų ministerijos generalinis inspektorius;
2000/2003 „Bank Polska Kasa Opieki S.A.“ viceprezidentas; 1995/2000 „Bank Polska Kasa
Opieki S.A.“ valdybos narys.
Paul Nelson English - Valdybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. AB „Mažeikių
nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.
Krystian Pater – Valdybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai.Kompanijos PKN
Orlen S.A. vykdantysis direktorius naftos perdirbimui.
Pawel Szymanski – Valdybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Kompanijos PKN
Orlen S.A. Valdybos narys, vyriausias finansininkas;.
Jan Maciejewicz - Valdybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Kompanijos PKN
Orlen S.A. Valdybos vicepirmininkas išlaidų valdymui
Piotr Kownacki – Valdybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Kompanijos PKN
Orlen S.A. viceprezidentas audito reikalams.
Saulius Spėčius – Valdybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Lietuvos
Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo
komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų
tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys.
ADMINISTRACIJA
Paul Nelson English (g.1943 m.) nuo 2002 m. AB “Mažeikių nafta” generalinis
direktorius.
Išsilavinimas aukštasis, mokslinės inžinerinės mechanikos srities bakalauro ( 1972 m.) ir
atominės energijos inžinerijos magistro ( 1975 m.) laipsnį.
1992-1999 dirbo įmonės EL PASO/COASTAL CORPORATION, Coastal Aruba Refining
Co. viceprezidentu ir generaliniu direktoriumi, 1999-2001 EL PASO/COASTAL
CORPORATION,
chemijos padalinio vyresnysis viceprezidentas, 2001-2002 EL
PASO/COASTAL CORPORATION vyresnysis viceprezidentas ir Coastal Aruba Refining
Co naftos perdirbimo& chemijos padalinio direktorius .
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.
Vita Petrošienė (g. 1952 m.) nuo 2002 m. rugsėjo 27 d. AB “Mažeikių nafta”
vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, inžinieriaus diplomas. 1995 05-1995 12
dirbo AB „Mažeikių nafta“ ekonomikos ir finansų direktoriaus pavaduotoja, 1995 12-1999
11 AB „Mažeikių nafta“ ekonomikos ir finansų direktorė, 1999 11-2001 04 AB „Mažeikių
nafta“ finansų direktorė, 2001 04-2002 09 AB „Mažeikių nafta“ vyriausiojo finansininko
pavaduotoja.
Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.
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AB "Mažeikių nafta" neturi informacijos apie valdymo organų narių neišnykusį
teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
---------------

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis
-------------

62

2006 METŲ PROSPEKTAS - ATASKAITA

VII. Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje, jos
perspektyvoje
45. Naujausi įvykiai emitento veikloje
2007-01-04 Dėl AB „Mažeikių nafta“ naujos įstatų redakcijos: Akcinė bendrovė „Mažeikių
nafta“ 2006 m. gruodžio 28 d. įregistravo naują įstatų redakciją, kuri atspindi AB „Mažeikių
nafta įstatinio kapitalo padidinimą nuo 707 454 130 litų iki 708 821 122 litų dėl AB
„Mažeikių elektrinė“ (kuri baigė veiklą) prijungimo prie AB Mažeikių nafta.
2007-01-08 Sutarties pasirašymas su PKN ORLEN dėl naftos tiekimo: Informuojame, kad
2007 m. sausio 5 d. AB „Mažeikių nafta“ („Mažeikių nafta“) pasirašė sutartį su Lenkijos
naftos koncernu Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), didžiausia naftos
perdirbimo kompanija centrinėje Europoje, pagal kurią PKN ORLEN suteikiamos išimtinės
teisės tiekti naftą „Mažeikių naftai“ (toliau - „Sutartis“). Sutarties pasirašymas susijęs su
naftos tiekimo PKN ORLEN grupei centralizavimu, įskaitant tiekimus į Lenkijos, Čekijos ir
Lietuvos naftos perdirbimo įmones. Sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui ir
įsigaliojo jos pasirašymo datą. Su šia Sutartimi susiję naftos tiekimai bus vykdomi per
„Družba“ naftotiekį ir Būtingės terminalą. Sutarties pasirašymo dieną apskaičiuota naftos
tiekimo į „Mažeikių naftą“ sandorio vertė per pirmuosius penkerius metus pasieks beveik 19
milijardų JAV dolerių (t.y. pagal Lietuvos banko JAV dolerio/lito kursą 2007 m. sausio 5
dieną, apie 49,8 milijardo litų). 2007 m. sausio 5 dieną PKN ORLEN priklausė 84.2%
"Mažeikių naftos" įstatinio kapitalo.
2007-01-09 Dėl naujai išleistų AB "Mažeikių nafta" akcijų: 2007 m. sausio 8 d. Lietuvos
centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidarė bendrąją sąskaitą naujai AB "Mažeikių
nafta" akcijų emisijai, kuri išleista dėl AB Mažeikių elektrinės prijungimo prie AB
"Mažeikių nafta": ISIN kodas - LT0000127771; VP rūšis - Nuosavybės vertybiniai
popieriai; Išplatintų VP skaičius - 1 366 992 vnt.; Vieneto nominalioji vertė - 1 litas; Bendra
nominalioji vertė - 1 366 992 litai (395 908 eurai); Naujai išleistos AB "Mažeikių nafta"
akcijos užskaitytos į akcininkų, turinčių teisę; gauti naujai išleistas akcijas, asmenines VP
sąskaitas.
2007-01-22 Dėl AB "Mažeikių nafta" valdybos pirmininko atsistatydinimo: 2007 m. sausio
18 d. AB "Mažeikių nafta" valdybos pirmininkas Igor Chalupec pranešė bendrovei apie savo
atsistatydinimą.
2007-01-31 AB "Mažeikių nafta" valdybos nario rinkimai: 2007 m. sausio 31 d. AB
"Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos posėdyje Dariusz Formela išrinktas AB "Mažeikių nafta"
valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
2007-02-07 AB "Mažeikių nafta" valdybos pirmininko išrinkimas: AB "Mažeikių nafta"
praneša, kad AB "Mažeikių nafta" valdybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu vienerių metų
kadencijai valdybos pirmininku išrinktas p. Piotr Kownacki.
2007-02-15 Dėl privalomo AB "Mažeikių nafta" akcijų pardavimo: AB "Mažeikių nafta"
praneša, kad gautas pagrindinio akcininko PKN ORLEN S.A. pranešimas apie privalomą
akcijų pardavimą (squeeze-out of shares): privalomas akcijų pardavimas pradedamas
įgyvendinti 2007 m. vasario 20 d., vienos akcijos pardavimo kaina - 10,25 litų.
2007-02-20 AB „Mažeikių nafta“ paleido atnaujintą vakuuminio distiliavimo koloną: AB
„Mažeikių nafta“, 2007 m. vasario 14 d. pradėjusi paleidimo ir derinimo darbus, paleido
atnaujintą vakuuminio distiliavimo koloną, esančią bitumo ir sieros gamybos komplekse, ir
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užbaigė pirmąjį gamybos atstatymo plano etapą. Atnaujinta vakuuminio distiliavimo kolona
yra pajėgi perdirbti apie 50 proc. to pirminio distiliavimo mazuto kiekio, kuris buvo
perdirbamas per 2006 m. spalį avarijoje sudegusiame įrenginyje. Atnaujinta kolona leis
ženkliai optimizuoti gamybą ir pagerinti žaliavos perdirbimo efektyvumą.
2007-02-28 2006-ųjų metų preliminarus veiklos rezultatas: Bendrovės 2006-ųjų metų
preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS) yra 192,058 mln. LTL (65,996 mln. USD arba 55,624
mln. EUR). 2005 metų AB „Mažeikių nafta“ uždirbtas konsoliduotas grynasis pelnas siekė
887,764 mln. LTL (319,478 mln. USD arba 257,114 mln. EUR). Bendrovės pajamos per
2006 metus pasiekė 11,865 mlrd. LTL (4,300 mlrd. USD arba 3,436 mlrd. EUR). 2005 m.
bendrovė gavo 11,156 mlrd. LTL (4,006 mlrd. USD arba 3,231 mlrd. EUR) pajamų.
Bendrovė pažymi, kad pagrindinės priežastys, nulėmusios tokį preliminarų grynąjį pelną,
kuris yra mažesnis, nei 2006-10-27 skelbta patikslinta pelno prognozė, yra šios: - 2006 m.
rugpjūčio - gruodžio mėnesiais pasaulinių naftos perdirbimo maržų bei naftos produktų
kainų kritimas; - nuo 2006 m. rugpjūčio Bendrovė nebegavo naftos vamzdynu, o naftos
importavimas per Būtingės terminalą yra brangesnis, nei vamzdynu, be to, negauta pajamų
už naftos transportavimą vamzdynu, bei perkrovimą Būtingės terminale; - dėl 2006 m. spalį
įvykusio gaisro padarinių sumažėjo naftos perdirbimo efektyvumas, buvo išgaunama mažiau
šviesių naftos produktų. Bendrovė nuosekliai didino naftos produktų pardavimus tikslinėse
rinkose. Lietuvos rinkoje 2006 m. buvo parduota 1,834 mln. tonų naftos produktų (benzino,
dyzelino, reaktyvinių variklių kuro, mazuto, bitumo, suskystintų naftos dujų ir sieros), t.y.
4,9 proc. daugiau negu 2005 m.; Latvijos ir Estijos rinkose 2006 m. parduota 1,122 mln.
tonų naftos produktų (3,2 proc. daugiau negu 2005 m.). Per 2006 m. bendrovė pardavė 7,963
mln. tonų naftos produktų (benzino, dyzelino, reaktyvinių variklių kuro, mazuto, bitumo,
suskystintų naftos dujų ir sieros), tuo tarpu 2005 metais parduota 8,511 mln. tonų naftos
produktų. Vakarų Europa išliko didžiausia MN rinka. Jai teko net 39 proc. visų pardavimų
apimčių (3,091 mln. tonų). Kitomis didžiausiomis bendrovės rinkomis išliko Lietuva (23
proc.) bei JAV (16 proc. arba 1,250 mln. tonų). Estijai ir Latvijai teko po 7 proc., o Lenkijai
teko 6 proc. visų pardavimų (atitinkamai 566 tūkst., 556 tūkst. ir 453 tūkst. tonų). Dar 214
tūkst. tonų naftos produktų (3 proc.) parduota Ukrainoje ir Moldovoje. Per 2006 metus
„Mažeikių nafta“ surinko ir sumokėjo daugiau nei 3,489 mlrd. LTL mokesčių, 431 mln.
LTL daugiau nei 2005 metais. Bendrovė taip pat grąžino 25,347 mln. LTL (9,243 mln. USD
arba 7,34 mln. EUR) ilgalaikių paskolų, bei sumokėjo 84,334 mln. LTL (30,795 mln. USD
arba 24,425 mln. EUR) palūkanų, įskaitant 56,302 mln. LTL (20,506 mln. USD arba 16,306
mln. EUR) palūkanų, sumokėtų į Lietuvos biudžetą. AB "Mažeikių nafta" 2006-ųjų metų
audituotos metinės finansinės ataskaitos bus pateiktos 2007 m. balandžio 19 d.
2007-03-19 Dėl AB "Mažeikių nafta" valdybos nario atsistatydinimo: 2007 m. kovo 16 d.
AB "Mažeikių nafta" valdybos narys Jan Maciejewicz pateikė pranešimą, kuriuo Akcinių
bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, prieš 14 dienų, įspėjo bendrovę apie savo
atsistatydinimą iš valdybos narių.
2007-03-22 AB „Mažeikių nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas: AB
„Mažeikių nafta“ valdybos, inicijavusios eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sušaukimą, sprendimu 2007 m. balandžio 27 d., 13 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta“,
įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r., eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB
„Mažeikių nafta“ patalpose, esančiose Juodeikiuose, Mažeikių r. Eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2007 m. balandžio 20 d. AB „Mažeikių nafta“ eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: (i) Dėl AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės
išvadų apie AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB
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„Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę; (ii) Dėl AB
„Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų atskiros metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo; (iii)
Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės
tvirtinimo; (iv) Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų pelno (nuostolių) paskirstymo; (v)
Dėl AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo; (vi) Dėl AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų narių
rinkimo.
2007-04-19 AB „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2007 m.
balandžio 27 d., teikiamos tvirtinti pridedamos finansinė atskaitomybė (nekonsoliduota),
metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada bei konsoliduota finansinė
atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už
2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
2007-04-27 AB "Mažeikių nafta" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m.
balandžio 27 d., sprendimai:
AB „Mažeikių nafta“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:(i) Priimti dėmesin
AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės, UAB „PricewaterhouseCoopers“, parengtas išvadas
apie AB „Mažeikių nafta“ atskirą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus ir AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2006
m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus svarstant šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimus dėl nurodytų finansinių atskaitomybių tvirtinimo;
(ii) Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ atskirą finansinę atskaitomybę už 2006 m.gruodžio 31
d. pasibaigusius metus; (iii) Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotą finansinę
atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus; (iv) Patvirtinti AB „Mažeikių
nafta“ 2006-ųjų metų pelno paskirstymą(pridedama). Pagal patvirtintą pelno (nuostolių)
paskirstymą, pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą, lygi 52 tūkst. USD (132 tūkst. LTL
arba 38 tūkst. EUR), likęs nepaskirstytasis pelnas, lygus 463 918 tūkst. USD ( 1 141 114
tūkst. LTL arba 330 489 tūkst. EUR) perkeliamas į kitus finansinius metus; (v) Išrinkti AB
„Mažeikių nafta“ audito įmone UAB „KPMG Baltics“ 1 (vienerių) metų laikotarpiui, ir
nustatyti 870 000 (aštuonių šimtų septyniasdešimt tūkstančių) litų be PVM atlyginimą už
2007 metų metinių finansinių atskaitomybių auditą bei tarpinių (ketvirtinių) finansinių
atskaitomybių peržiūrą, įskaitant visas su tuo susijusias būtinas išlaidas; (vi) (i) Atšaukti AB
„Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narius Vytautą Aršauską, Vladą Kazimierą Gagilą ir
Genovaitę Geleževičienę iš pareigų, nesibaigus veikiančios stebėtojų tarybos kadencijai; (vi)
(ii) Išrinkti AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nariais Arūną Laurinaitį, Robertą
Tamošiūną, Gediminą Vaičiūną iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
2007 -05-15 AB "Mažeikių nafta" 2007-ųjų metų I ketvirčio preliminarus veiklos rezultatas:
AB "Mažeikių nafta" preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis nuostolis pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) už 2007-ųjų metų I ketvirtį yra
134,988 mln. LTL (51,250 mln. USD arba 39,095 mln. EUR). AB "Mažeikių nafta" 2007ųjų metų I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė bus paskelbta iki 2007 m. gegužės 31 d.
2007-05-15 Dėl AB "Mažeikių nafta" 2007-ųjų metų planuojamo veiklos rezultato:
Šis pranešimas išplatintas reaguojant į naujienų agentūros BNS 2007 m. gegužės 15 d.
paskelbtą klaidinančią informaciją, kurioje teigiama, kad 2007finansiniais metais
planuojami "Mažeikių naftos" nuostoliai yra daugiau nei 500 mln. LTL. AB "Mažeikių
nafta" atsiriboja nuo naujienų agentūros BNS paskelbtos informacijos ir laiko ją klaidinančia
bei ragina rinkos dalyvius vadovautis AB "Mažeikių nafta" oficialiai per biržą skelbiama
informacija. AB "Mažeikių nafta" nenumato skelbti planuojamo 2007 metų rezultato.
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2007-05-16 Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2007-ųjų metų I ketvirčio veiklos rezultato:AB
„Mažeikių nafta“ paaiškina, kad 2007 m. I ketvirčio AB „Mažeikių nafta“konsoliduotas
grynasis nuostolis, paskelbtas 2007 m. gegužės 15 d., ir AB „Mažeikių nafta“ grupės
rezultatas, kurį paskelbė PKN ORLEN, skiriasi daugiausiai dėl to, kad AB „Mažeikių nafta“
ir PKN ORLEN ataskaitose naudojamos skirtingos AB „Mažeikių nafta“ grupės turto
vertės.
AB „Mažeikių nafta“ grupė turtą apskaito istorine įsigijimo verte, tuo tarpu PKN ORLEN jį
įvertina tikrąja rinkos verte. Tikroji AB „Mažeikių nafta“ turto vertė PKN ORLEN
apskaitoje skiriasi todėl, kad AB „Mažeikių nafta“ įsigijimas buvo apskaitomas taikant
pirkimo metodą pagal IFRS 3 "Verslo sujungimai".Tai lėmė didesnį nusidėvėjimo ir
amortizacijos lygį PKN ORLEN finansinėse ataskaitose, nes jose AB „Mažeikių nafta“ turto
vertė taip pat gerokai aukštesnė. Dėl šio fakto skirtumas tarp AB „Mažeikių nafta“ ir PKN
ORLEN finansinės atskaitomybės bus matomas ir ateityje.Todėl AB „Mažeikių nafta“ 2007
m. I ketvirčio rezultatas yra žymiai geresnis nei AB „Mažeikių nafta“ rezultatas, įtakojantis
PKN ORLEN 2007 m. I ketvirčio konsoliduotą atskaitomybę.

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje
2006-01-10 Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas: 2006 m.
sausio 17 d., 11 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta” (įmonės kodas 166451720, buveinės
adresas: Juodeikiai, 98467 Mažeikių rajonas) pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks
AB „Mažeikių nafta”
administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r. Susirinkimo apskaitos
diena: 2006 m. sausio 10 d. Darbotvarkė: 1.Dėl pritarimo AB „Mažeikių nafta”
reorganizavimo sąlygų parengimui.
2006-01-18 Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas: 2006 m.
sausio 17 d. įvykusiame pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
nutarta: 1.Pritarti AB „Mažeikių nafta“ reorganizavimo sąlygų, kai prie veiklą tęsiančios AB
„Mažeikių nafta“ prijungiama po reorganizavimo pasibaigianti AB „Mažeikių elektrinė“,
parengimui ir pavesti bendrovės valdybai taikomų teisės aktų nustatyta tvarka parengti
nurodytas reorganizavimo sąlygas.
2006-02-10 AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų preliminarus veiklos rezultatas: AB
„Mažeikių nafta“ preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) už 2005-uosius metus yra
929,915 mln. litų (269,322 mln. eurų).
2006-02-28 Dėl 2005-ųjų metų metinių finansinių ataskaitų pateikimo: AB „Mažeikių nafta“
2005-ųjų metų metinės finansinės ataskaitos bus gautos iš auditoriaus UAB
„PricewaterhouseCoopers“ ir pateiktos iki 2006 m. kovo 31 d.
2006-03-27 AB „Mažeikių nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas:
AB „Mažeikių nafta“ valdybos, inicijavusios visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
sprendimu 2006 m. balandžio 28 d., 11 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta“, įmonės kodas
166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r., eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB „Mažeikių nafta“
administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r. Susirinkimo apskaitos
diena: 2006 m. balandžio mėn. 21 d. AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė: (i) AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvados apie AB „Mažeikių
nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų
finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas; (ii) AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos
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pasiūlymų ir atsiliepimų apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę
atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą
svarstymas; (iii) AB „Mažeikių nafta“ valdybos parengtos AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų
finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas; (iv) AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų
metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; (v) AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių
metų pelno paskirstymas; (vi) AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus atlyginimo nustatymas
2006-ųjų finansinių metų laikotarpiui; (vii) AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos
rinkimai; (viii) Einamieji klausimai.
2006-04-19 Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinės finansinės atskaitomybės:
2006 m. balandžio 14 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta“ valdyba nusprendė pritarti AB
„Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinei finansinei atskaitomybei, parengtai pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
2006-04-19 AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006
m. balandžio 28 d., sprendimų projektai: (i) Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“
auditoriaus išvadą, tvirtinant AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę
atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą; (ii) Priimti
dėmesin AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus apie AB
„Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“
2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą; (iii) Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ valdybos
parengtą AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą; (iv) Patvirtinti
AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę; (v) Patvirtinti AB
„Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymą; (vi) Nustatyti AB „Mažeikių
nafta“ auditoriui UAB „PricewaterhouseCoopers“ 880 000 (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt
tūkstančių) litų be PVM atlyginimą už audito paslaugas per 2006-uosius finansinius metus;
(vii) Pasibaigus iki šio AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos
funkcijas atlikusios AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos kadencijai, 4 (ketverių) metų
laikotarpiui išrinkti tokios sudėties AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybą: [Bendrovės
akcininkų ir/ar Bendrovės organų, pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas turinčių teisę
siūlyti kandidatūras į Stebėtojų tarybos narius, pasiūlyti asmenys].
2006-04-19 Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo: 2006 m.
balandžio 14 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta“ valdyba nusprendė pritarti AB „Mažeikių
nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo projektui, kartu atkreipiant dėmesį į tai,
kad didžiausieji bendrovės akcininkai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Yukos
International UK B.V., dar nėra pareiškę savo nuomonės dėl pelno paskirstymo: pervesti 14
897 tūkst. LTL (4 314 tūkst. EUR arba 5 119 tūkst. USD 2005 m. gruodžio 31 d. kursu) į
privalomąjį rezervą, o likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
perkelti į kitus finansinius metus.
2006-04-28 Dėl 2006 metų 3 mėnesių finansinių ataskaitų pateikimo: AB „Mažeikių nafta“
2006 metų 3 mėnesių finansinės ataskaitos bus gautos iš auditoriaus UAB
„PricewaterhouseCoopers“ ir pateiktos iki 2006 m. gegužės 31 d.
2006-04-28 Dėl 2006-04-28 AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo:
2006 m. balandžio 28 d. AB „Mažeikių nafta“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
neįvyko nesant kvorumo.
2006-04-28 AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų I ketvirčio preliminarus veiklos rezultatas:
AB „Mažeikių nafta“ preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal
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tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus už 2006-ųjų metų I ketvirtį yra 133,628
tūkst. litų (38,701 tūkst. EUR).
2006-04-28 Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo: 2006 m.
balandžio 27 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta” stebėtojų taryba nusprendė siūlyti AB
„Mažeikių nafta“ visuotiniam akcininkų susirinkimui paskirstyti 2005 finansinių metų pelną
tokiu būdu: pervesti 14 897 tūkst. LTL (4 314 tūkst. EUR arba 5 119 tūkst. USD pagal 2005
m. gruodžio 31 d. oficialų kursą) į privalomąjį rezervą ir paskirti 115 mln. USD (atitinkama
suma LTL bus nustatyta pagal visuotinio akcininkų susirinkimo, paskyrusio dividendus,
dienos oficialų kursą) dividendams išmokėti, o likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje perkelti į kitus finansinius metus. Papildoma informacija: Pagal
2006.04.28. oficialų kursą vienai akcijai tektų 0.45 LTL (0.13 EUR).
2006-05-19 AB „Mažeikių nafta“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio
2006 m. gegužės 26 d., šaukimas: 2006 m. gegužės 26 d., 11 val., šaukiamas AB „Mažeikių
nafta“ (įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai,98467 Mažeikių rajonas)
pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas
vyks AB „Mažeikių nafta“ administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r.
Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. gegužės 19 d. AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkė: (i) AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvados apie AB
„Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta”
2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas; (ii) AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų
tarybos pasiūlymų ir atsiliepimų apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę
atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą
svarstymas; (iii) AB „Mažeikių nafta“ valdybos parengtos AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų
finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas; (iv) AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų
metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; (v) AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių
metų pelno paskirstymas; (vi) AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus atlyginimo nustatymas
2006-ųjų finansinių metų laikotarpiui; (vii) AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos rinkimai;
(viii) Einamieji klausimai.
2006-05-26 AB „Mažeikių nafta“ pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvykusio 2006 m. gegužės 26 d., sprendimai. AB „Mažeikių nafta“ pakartotinis eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: (i) Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“
auditoriaus išvadą, tvirtinant AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę
atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą; (ii) Priimti
dėmesin AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus apie AB
„Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“
2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą; (iii) Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ valdybos
parengtą AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą; (iv) Patvirtinti
AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metines finansines atskaitomybes; (v) Patvirtinti AB
„Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymą, pagal kurį 5 119 tūkst. USD
(13 828 tūkst. LTL arba 4 005 tūkst. EUR) skiriami į privalomąjį rezervą, o nepaskirstytas
pelnas, t. y. 399 068 tūkst. USD (962 755 tūkst. LTL arba 278 833 tūkst. EUR), perkeliamas
į kitus finansinius metus; (vi) Nustatyti AB „Mažeikių nafta“ auditoriui UAB
„PricewaterhouseCoopers“ 880 000 (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be
PVM atlyginimą už audito paslaugas per 2006-uosius finansinius metus; (vii) Išrinkti 4
(ketverių) metų laikotarpiui tokios sudėties AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybą: Vytautas
Aršauskas, Vladas Kazimieras Gagilas, Genovaitė Geleževičienė, Pavel P. Ivlev, Vladimir
N. Kasterin, Oleg V. Šeiko, Piotr S. Zolotariov, Martin Parr.
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2006-05-26 AB „Mažeikių nafta“ valdymo organų rinkimai: 2006 m. gegužės 26 d. AB
„Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos posėdyje Piotr S. Zolotariov išrinktas stebėtojų tarybos
pirmininku. Taip pat AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų taryba 4 (ketverių) metų laikotarpiui
išrinko tokios sudėties AB „Mažeikių nafta“ valdybą: Nerijus Eidukevičius, Michail V.
Jelfimov, Tomas Gižas, Jurij V. Kalner, Petras Lepeška, Vladislavas Paulius, Gediminas
Vaičiūnas.
2006-05-31 Dėl planuojamo 2006 m. AB „Mažeikių nafta“ rezultato: 2006 finansiniais
metais planuojamas AB „Mažeikių nafta“ grynasis pelnas yra 336,5 mln. litų (120,5 mln.
USD).
2006-06-09 AB „Mažeikių nafta” valdybos pirmininko išrinkimas: 2006 m. birželio 9 d. AB
„Mažeikių nafta” valdybos posėdyje Nerijus Eidukevičius išrinktas valdybos pirmininku.
2006-07-26 AB "Mažeikių nafta" 2006 m. 1-ojo pusmečio perdirbimo apimtys: Pirmąjį šių
metų pusmetį AB "Mažeikių nafta" perdirbo 4,7 mln. tonų žaliavos - 6,3 proc. daugiau nei
pernai tuo pat metu (4,4 mln. tonų). Būtingės terminalas šiemet perkrovė 2,528 mln. tonų
naftos - 2,7 proc. mažiau (2,597 mln. tonų).
2006-07-28 AB "Mažeikių nafta" 2006 metų I-ojo pusmečio rezultatas: AB "Mažeikių
nafta" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 2006 metų I-ąjį pusmetį pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 371 mln. litų (133 mln. USD
arba 107 mln. EUR). Per 2006 metų I-ąjį pusmetį gauta 6,83 mlrd. litų (2,43 mlrd. USD
arba 1,98 mlrd. EUR) pajamų.
2006-07-28 AB "Mažeikių nafta" 2006 metų I-ojo pusmečio rezultatas: AB "Mažeikių
nafta" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 2006 metų I-ąjį pusmetį pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 371 mln. litų (133 mln. USD
arba 107 mln. EUR). Per 2006 metų I-ąjį pusmetį gauta 6,83 mlrd. litų (2,43 mlrd. USD
arba 1,98 mlrd. EUR) pajamų.
2006-07-28 Patikslintas planuojamas 2006 m. AB "Mažeikių nafta" rezultatas: Pranešame,
kad 2006 finansiniais metais patikslintas planuojamas AB "Mažeikių nafta" grynasis pelnas
yra 507,8 mln. litų (204,9 mln. USD arba 147,07 mln. EUR).
2006-08-02 Apie naftos tiekimą "Mažeikių naftai": Nepaisant tam tikrų sunkumų, AB
"Mažeikių naftai" finansiniai ir gamybiniai rezultatai per pastaruosius trejetą su puse metų
buvo išties išskirtiniai. Nors "Yukos", pagrindinio AB "Mažeikių naftai" akcininko, veikla
buvo sustabdyta, o naftos tiekimas bendrovei kartais nutrūkdavo, AB "Mažeikių naftai" ir
toliau veikė sėkmingai didindama perdirbimo apimtis nuo 8 mln. iki 10 mln. tonų per metus
arba 830 tūkst. tonų per mėnesį. Dabar AB "Mažeikių naftai" planuose - 830 tūkst. tonų
naftos perdirbimas kiekvieną mėnesį.
Naftos perdirbimo gamykla: AB "Mažeikių naftai" buvo numačiusi perdirbti 830 tūkst. tonų
naftos ir liepos mėnesį, tačiau susidūrė su sunkumais tiekiant naftą vamzdynais. Su Rusijos
tiekėjų ir "Transneft" pagalba AB "Mažeikių naftai" pavyko gauti dalį trūkstamo naftos
kiekio. Be to, pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus bendrovė per jai priklausantį
Būtingės terminalą importavo 100 tūkst. tonų naftos ir liepos mėnesį perdirbo 660 tūkst.
tonų naftos. Rugpjūtį AB "Mažeikių naftai" taip pat planavo perdirbti 830 tūkst. tonų naftos,
kurios didžioji dalis buvo numatyta tiekti vamzdynu. Tačiau dėl avarijos magistraliniame
vamzdyne Rusijos teritorijoje prie Briansko, įvykusioje liepos 29 d., naftos tiekimas buvo
sustabdytas. Iš pradžių buvo planuota, jog tiekimas bus atnaujintas po keleto dienų, tačiau
šiuo metu turimais AB "Mažeikių naftai" duomenimis, remonto darbai gali užtrukti žymiai
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ilgiau ir kol kas neaišku, kada tiekimas bus atnaujintas. Todėl AB "Mažeikių naftai" vėl
planuoja tęsti naftos importą per Būtingės terminalą. AB "Mažeikių naftai" pakoregavo
perdirbimo planus ir numatė perdirbti 730 tūkst. tonų naftos, visą reikiamą naftą rugpjūčio
mėnesį gaudama alternatyviais tiekimo keliais. Lietuvos ir Baltijos šalių kuro poreikis bus
patenkintas. AB "Mažeikių naftai" toliau dirbs sumažintu pajėgumu iki kol bus gauta
daugiau naftos per Būtingės terminalą, tačiau bendrovė planuoja pasinaudoti tuo ir atlikti
gamyklos remonto darbus.
Būtingės terminalas: Kaip anksčiau informavo AB "Mažeikių naftai", 2005 m. gruodžio
mėn. Būtingės terminale tanklaivis kliudė plūdurą ir jį pažeidė, todėl šią vasarą buvo
numatyti plūduro remonto darbai. Siekdama sumažinti laiką, kurio metu terminalas neveiks
dėl numatytų remonto darbų, AB "Mažeikių naftai" nusprendė plūdurą pakeisti nauju.
Planuojama, jog terminalas neveiks 12-13 dienų rugsėjo mėn., priklausomai nuo oro sąlygų.
AB "Mažeikių naftai" įsitikinusi, jog sugebės įveikti visus kilusius sunkumus.
2006-09-19 Būtingės terminale keičiamas plūduras: Nuo šiandien uždarytas Būtingės
terminalas, jame keičiamas terminalo krovos įrenginys (SPM plūduras). 2005 m. gruodžio
mėn. tanklaiviui užplaukus ant SPM plūduro, terminale buvo numatyti šio krovos įrenginio
remonto darbai. Siekdama sutrumpinti remonto laiką, "Mažeikių nafta" nusprendė pakeisti
pažeistą SPM plūdurą nauju. Planuojama, kad terminalas neveiks 10-14 dienų, priklausomai
nuo meteorologinių sąlygų. "Mažeikių nafta" sukaupė tokį žaliavos atsargų kiekį, kurio
pakaks naftos perdirbimo gamyklos darbui užtikrinti, kol vyks Būtingės terminalo SPM
keitimo darbai.
2006-10-13 Gaisras "Mažeikių naftoje" užgesintas: "Mažeikių naftos" gamybiniame
komplekse KT, vakuminio mazuto distiliacijos įrenginyje 14:34 kilęs gaisras buvo visiškai
užgesintas 20:07. Kaip jau buvo pranešta, sustabdyta gamybinio komplekso KT veikla. Kiti
naftos gamyklos įrenginiai dirba minimaliu režimu. Žmonės šio incidento metu nenukentėjo.
Įmonėje sudaryta tyrimo komisija aiškinasi incidento priežastis.
2006-10-13 Dėl gaisro AB "Mažeikių nafta" (papildyta): 2006 m. spalio 12 d. 14.32 val.
mazuto giluminio perdirbimo komplekso vakuuminės distiliacijos bloke, preliminariu
vertinimu, išsihermetino sistema ir įvyko karšto gudrono išsiliejimas į aplinką. Nuo sąlyčio
su oru įvyko savaiminis gudrono užsiliepsnojimas. Liepsna paveikė vakuuminės kolonos
atraminę konstrukciją. Dėl to vakuuminė kolona pradėjo svirti ir nugriuvo ant šilumokaičių
bloko. Išsilieję naftos produktai taip pat užsidegė. Vakuuminis blokas ir visbrekingo
įrenginys buvo sustabdyti avariniu būdu, o vakuuminio distiliato hidrovalymo įrenginys,
katalitinio krekingo įrenginys ir MTBE gamybos įrenginys sustabdyti normaliu režimu.
Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos gaisrą lokalizavo, toliau jis neišsiplėtė. Gaisras visiškai
likviduotas 20.09 val. Naftos perdirbimas tęsiamas. Mažeikių naftos perdirbimo gamykla
perdirba 12 000 tonų žaliavos per parą be mazuto giluminio perdirbimo komplekso. Šiuo
metu vykdomi būtini avarijos pasekmių likvidavimo ir pasirengimo ankstesnių gamybos
apimčių atstatymui darbai. AB "Mažeikių nafta" patirta žala preliminariai bus įvertinta
atlikus būtinus tyrimo veiksmus.
2006-10-13 Dėl gaisro AB "Mažeikių nafta" (papildymas): Visas AB "Mažeikių nafta"
turtas ir nuostoliai dėl veiklos nutraukimo yra apdrausti tarptautinėje draudimo rinkoje per
brokerį Londone AON Limited. Didžiausią draudimo rizikos dalį (46,2 proc.) yra
pasidalijusios trys bendrovės: Liberty International Underwriters (London, UK), AIG
Europe (UK) Limited ir SCOR UK Company Limited. Turtas apdraustas atstatomąja verte.
AB "Mažeikių nafta" civilinė atsakomybė taip pat yra apdrausta tarptautinėje draudimo
rinkoje. Draudimo kompanijoms apie įvykį yra pranešta.
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2006-10-16 AB "Mažeikių nafta" pareiškimas: Po 2006 m. spalio 12 d. įmonėje įvykusios
avarijos AB "Mažeikių nafta" vadovybė parengė avarijos padarinių likvidavimo veiksmų
planą. Įmonės veikla ir aprūpinimas produkcija: Bendrovės darbas organizuotas taip, kad
būtų užtikrintas minimalus avarijos poveikis rinkoms ir Baltijos valstybių (Lietuvos,
Latvijos ir Estijos rinkų) aprūpinimas naftos produktais. Naftos perdirbimo procesas
Bendrovėje vyksta ir toliau. Po avarijos AB "Mažeikių nafta" perdirbimo pajėgumai siekia
15 000 tonų per parą, be vakuuminio įrenginio. Po avarijos prireiks dviejų ar daugiau
gamybos proceso atstatymo etapų. Bendrovės vertinimais grįžimas prie įprasto, optimalaus
27 400 tonų per parą pajėgumo truks nuo 6 iki 9 mėnesių. Finansinis poveikis:
Preliminariais vertinimais avarijos nuostoliai gali siekti nuo 62 mln. iki 131 mln. litų (nuo
22,5 iki 47,5 mln. JAV dol.). Bendrovės grynasis pelnas už 2006 m. dėl šios avarijos gali
pablogėti 105 mln. litų (38 mln. JAV dol.). Draudimas: Kaip jau pranešta, AB "Mažeikių
nafta" yra apsidraudusi tarptautinėje draudimo rinkoje turto ir veiklos pertraukimo
finansinių nuostolių draudimu. Draudimo brokeris - "AON Limited" (Londonas). Didžiausia
draudimo rizikos dalis (46,2%) tenka trims kompanijoms: "Liberty International
Underwriters" (Londonas, D. Britanija), "AIG Europe (UK) Limited" ir "SCOR UK
Company Limited". Turtas apdraustas jo atstatomąja verte. AB "Mažeikių nafta"
atsakomybė taip pat apdrausta tarptautinėje draudimo rinkoje. Tyrimas: Šiuo metu
Bendrovėje vyksta nuodugnus avarijos tyrimas, dalyvaujant valstybinėms institucijoms ir
pasitelkiant atitinkamus specialistus ir ekspertus. Baigus tyrimą ir detaliau įvertinus avarijos
padarytą žalą bus patikslinti avarijos padaryti nuostoliai bei įvardintos jos priežastys ir
numatytos priemonės, padėsiančios išvengti panašių įvykių pasikartojimo ateityje.
2006-10-16 Nepaisant gaisro Fitch Ratings palieka "Mažeikių naftai" nustatytą reitingą su
pozityvia perspektyva: Nežiūrint gaisro "Mažeikių naftos" perdirbimo gamykloje, Fitch
Ratings palieka AB "Mažeikių nafta" nustatytą "B+" reitingą (angl. Issuer Default rating IDR) su pozityvia perspektyva (angl. Rating Watch Positive - RWP). AB "Mažeikių nafta"
trumpalaikių įsipareigojimų reitingas yra "B".
2006-10-27 Dėl 2006-ųjų metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų pateikimo: AB "Mažeikių
nafta" 2006-ųjų metų 9 mėnesių finansinės ataskaitos bus gautos iš auditoriaus UAB
"PricewaterhouseCoopers" ir pateiktos iki 2006 m. lapkričio 30 d.
2006-10-27 "Mažeikių nafta" 2006 metų 2006 m. 9 mėn. veiklos rezultatas ir patikslinta
pelno prognozė 2006 m.:
Preliminarus konsoliduotas 2006 m. devynių mėnesių finansinės veiklos rezultatas: per šį
laikotarpį bendrovė uždirbo 374,034 mln. litų (133,928 mln. JAV dol. arba 108,328 mln.
EUR) grynojo pelno pagal tarptautinius apskaitos standartus (IFRS). Praėjusiais metais per
tą patį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas siekė 776,066 mln. litų (281,804 mln. JAV dol.).
Dėl spalio 12 d. įvykusio gaisro „Mažeikių nafta“ tikslina 2006 m. pelno prognozę:
planuojama per 2006 metus uždirbti 245 mln. litų (88 mln. JAV dol. arba 71 mln. EUR)
grynojo pelno. Bendrovės pajamos per devynis šių metų mėnesius pasiekė 10,017 mlrd. litų
(3,610 mlrd. JAV dol. arba 2,9 mlrd. EUR). 2005 m. per devynis mėnesius bendrovė uždirbo
7,899 mlrd. litų (2,883 mlrd. JAV dol.) pajamų. Nors trečią šių metų ketvirtį pasaulio naftos
rinkoje susiklostė bendrovei nepalanki situacija, nuostolių pavyko išvengti. Staigus naftos ir
naftos produktų kainų kritimas rinkose rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais įtakojo įmonės turimų
atsargų nuvertėjimą, o tai neigiamai įtakojo bendrovės rezultatą net 103 mln. litų (38 mln.
JAV dol.). Per devynis 2006 m. mėnesius bendrovė pardavė beveik 6,44 mln. tonų naftos
produktų, tuo tarpu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį parduota 6,25 mln. tonų
produktų. Vakarų Europa išliko didžiausia „Mažeikių naftos“ rinka. Jai teko net 39 proc.
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visų pardavimų apimčių (2,466 mln. tonų). Kitomis didžiausiomis bendrovės rinkomis išliko
Lietuva (22 proc. arba 1,402 mln. tonų) bei JAV (18 proc. arba 1,173 mln. tonų). Estijai ir
Latvijai teko po 7 proc., o Lenkijai 5 proc. visų pardavimų (atitinkamai 464 tūkst., 438 tūkst.
bei 347 tūkst. tonų). Dar 146 tūkst. tonų produktų (2 proc.) parduota Ukrainoje ir
Moldovoje. Per devynis 2006 m. mėnesius „Mažeikių nafta“ perdirbo beveik 6,77 mln. tonų
naftos ir kitos žaliavos - 45 tūkst. tonų daugiau, nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Per
Būtingės terminalą perkrauta 4,47 mln. tonų naftos - 2,93 mln. tonų eksportuota ir 1,54 mln.
tonų importuota. Per tą patį praėjusių metų laikotarpį nafta buvo tik eksportuojama, eksporto
apimtys siekė beveik 4,2 mln. tonų. Biržų naftotiekiu per devynis 2006 m. mėnesius
transportuota 13 mln. tonų naftos ir dyzelino (14,79 mln. tonų - per tą patį 2005 m.
laikotarpį). Per šį laikotarpį „Mažeikių nafta“ surinko ir sumokėjo daugiau nei 2,5 mlrd. litų
mokesčių. Bendrovė taip pat grąžino 21,1 mln. litų (7,6 mln. JAV dol.) ilgalaikių paskolų,
bei sumokėjo beveik 64 mln. litų (23 mln. JAV dol.) palūkanų, įskaitant 42,5 mln. litų (15,3
mln. JAV dol.) palūkanų, sumokėtų į Lietuvos biudžetą.
2006-10-30 AB "Mažeikių nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas:
AB "Mažeikių nafta" valdybos sprendimu 2006 m. gruodžio 5 d., 11 val. šaukiamas AB
"Mažeikių nafta", įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, LT-89467
Mažeikių r., neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas
vyks AB "Mažeikių nafta" administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r.
Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. lapkričio 28 d. AB "Mažeikių nafta" neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: (i) Dėl AB "Mažeikių nafta" reorganizavimo;
(ii) Dėl naujos AB "Mažeikių nafta" įstatų redakcijos tvirtinimo.
2006-10-30 AB "Mažeikių nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio
2006 m. gruodžio 5 d., sprendimų projektai: (i) Reorganizuoti akcinę bendrovę "Mažeikių
nafta" pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį, prijungimo būdu
prijungiant akcinę bendrovę "Mažeikių elektrinė", po reorganizavimo baigsiančią savo
veiklą kaip juridinis asmuo, prie akcinės bendrovės "Mažeikių nafta", kuri po
reorganizavimo tęs savo veiklą, pagal akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" ir akcinės
bendrovės "Mažeikių elektrinė" reorganizavimo sąlygas. (ii) Patvirtinti po akcinės
bendrovės "Mažeikių elektrinė" ir akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" reorganizavimo
veiklą tęsiančios akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" naują įstatų redakciją.
2006-10-30 Pranešimas apie numatomą reorganizavimą: Akcinės bendrovės ,Mažeikių
nafta“, kodas 166451720, valdyba 2006 m. spalio 28 d. posėdyje patvirtino akcinės
bendrovės ,,Mažeikių nafta“ ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimo
sąlygas.
2006-10-30 Dėl avarijos AB "Mažeikių nafta" mazuto giluminio perdirbimo komplekse
padarinių likvidavimo plano: Planuojama vakuuminės kolonos, esančios AB "Mažeikių
nafta" bitumo ir sieros gamybos komplekse, eksploatavimą atnaujinti iki gruodžio mėn.
pabaigos. Tai leis papildomai padidinti šviesiųjų naftos produktų išeigas 22 proc. ir
sumažinti tamsiųjų naftos produktų išeigas.
2006-11-10 Dėl AB "Mažeikių nafta" valdybos narių atsistatydinimo: 2006 m. lapkričio 9 d.
keturi AB "Mažeikių nafta" valdybos nariai pateikė pranešimus, kuriais Akcinių bendrovių
įstatymo nustatyta tvarka įspėjo bendrovę apie savo atsistatydinimą. Po 14 dienų nuo
nurodytų pranešimų pateikimo dienos keturiems valdybos nariams atsistatydinus, valdybos
narių liks mažiau kaip 2/3 bendrovės įstatuose nurodyto jų skaičiaus.
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2006-11-13 Dėl AB "Mažeikių nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo:
AB "Mažeikių nafta" generalinio direktoriaus sprendimu (AB "Mažeikių nafta" akcininko,
Yukos International UK B.V., iniciatyva) 2006 m. gruodžio 14 d., 11 val., šaukiamas AB
"Mažeikių nafta" (įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, 89467 Mažeikių
rajonas) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks
AB "Mažeikių nafta" administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r.
Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. gruodžio 7 d. AB "Mažeikių nafta" neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos
narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo į AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybą.
2006-11-14 Dėl AB "Mažeikių nafta" veiklos: Siekdama sumažinti spalio 12 d. gaisro
nuostolius įmonė rinkoje perka vakuuminį distiliatą. Be to veiklą atnaujino KT gamybinio
komplekso vakuuminio distiliato hydrovalymo įrenginys ir katalizinio krekingo įrenginys.
Tai leido 4 proc. (iki 53 proc.) padidinti šviesiųjų produktų išeigą. AB "Mažeikių nafta"
atnaujino prekybą automobilinėmis suskystintomis dujomis. Per mėnesį rinkai patiekti
planuojama 5000 tonų suskystintų automobilinių dujų. Kaip ir planuota, per parą įmonė
perdirba beveik 18 000 tonų naftos ir kitos žaliavos.
2006-11-16 Dėl AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo: 2006 m.
lapkričio 14 d. AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos pirmininkas Piotr S. Zolotariov
pateikė pranešimą, kuriuo Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, prieš 14 dienų,
įspėjo bendrovę apie savo atsistatydinimą iš stebėtojų tarybos narių.
2006-11-17 Dėl AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo: 2006 m.
lapkričio 14 d. AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos narys Oleg V. Šeiko pateikė
pranešimą, kuriuo Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, prieš 14 dienų, įspėjo
bendrovę apie savo atsistatydinimą iš stebėtojų tarybos narių.
2006-11-24 AB "Mažeikių nafta" valdymo organų sudėties pasikeitimas: 2006 m. lapkričio
24 d. AB "Mažeikių nafta" stebėtojų taryba vietoj atsistatydinusių AB "Mažeikių nafta"
valdybos narių Michail V. Jelfimov, Tomo Gižo, Vladislavo Pauliaus ir Jurij V. Kalner į
bendrovės valdybą išrinko Big Sky Energy Corp. direktorių Daniel Feldman, PKN Orlen
S.A verslo organizavimo departamento vykdantįjį direktorių Dariusz Formela, PKN Orlen
S.A vykdantįjį direktorių perdirbimui Krystian Pater ir AB "Mažeikių nafta" generalinį
direktorių Paul Nelson English. AB "Mažeikių nafta" stebėtojų taryba atšaukė Piotr S.
Zolotariov iš stebėtojų tarybos pirmininko pareigų ir išrinko Martin J. Parr naujuoju
stebėtojų tarybos pirmininku.
2006-12-05 AB "Mažeikių nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006
m. gruodžio 5 d., sprendimai: AB "Mažeikių nafta" neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas nusprendė: 1. Reorganizuoti akcinę bendrovę Mažeikių elektrinę po
reorganizavimo baigsiančią veiklą kaip juridinis asmuo, prijungimo būdu, prijungiant ją prie
akcinės bendrovės "Mažeikių nafta", kuri po reorganizavimo tęs veiklą, pagal akcinės
bendrovės "Mažeikių nafta" ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimo
sąlygas. 2.1. Patvirtinti po akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimo veiklą
tęsiančios akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" naują įstatų redakciją. 2.2. Įgalioti AB
"Mažeikių nafta" generalinį direktorių Paul Nelson English pasirašyti pakeistus bendrovės
įstatus ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.
2006-12-05 AB "Mažeikių nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio
2006 m. gruodžio 14 d., sprendimų projektai: Atšaukti AB "Mažeikių nafta" stebėtojų
tarybos narius [asmenys bus nurodyti Yukos International UK B.V. neeilinio visuotinio
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akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. gruodžio 14 d., metu arba anksčiau] ir AB
"Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos nariais, iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos
pabaigos, išrinkti [kandidatus į AB "Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos narius nurodys
asmenys, turintys teisę siūlyti kandidatūras į bendrovės stebėtojų tarybą, neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. gruodžio 14 d., metu arba anksčiau].
2006-12-14 AB "Mažeikių nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006
m. gruodžio 14 d., sprendimai. AB "Mažeikių nafta" neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas nusprendė: 1. Atšaukti Pavel I. Ivlev, Vladimir N. Kasterin ir Martin Parr iš
bendrovės stebėtojų tarybos nuo 2006 m. gruodžio 14 d. 2. AB "Mažeikių nafta" stebėtojų
tarybos nariais išrinkti Marek Moroz, Czeslaw Bugaj, Wojciech Wroblewski, Piotr Kearney,
Rafal Zwierz ir Marcin Wasilewski.
2006-12-14 AB "Mažeikių nafta" valdymo organų rinkimai: 2006 m. gruodžio 14 d. AB
"Mažeikių nafta" stebėtojų tarybos posėdyje Marek Moroz išrinktas stebėtojų tarybos
pirmininku. Taip pat AB "Mažeikių nafta" stebėtojų taryba atšaukė Daniel Feldman, Dariusz
Formela, Krystian Pater ir Paul Nelson English iš Bendrovės valdybos narių ir išrinko
naujus: Jan Maciejewicz, Krystian Pater, Paul Nelson English ir Pawel Szymanski.
2006-12-15 AB "Mažeikių nafta" valdymo organų rinkimai: 2006 m. gruodžio 15 d. AB
"Mažeikių nafta" stebėtojų taryba atšaukė Nerijų Eidukevičių, Gediminą Vaičiūną ir Petrą
Lepešką iš Bendrovės valdybos narių ir išrinko naujus: Igor Chalupec, Piotr Kownacki ir
Saulių Spėčių. AB "Mažeikių nafta" valdybos pirmininku išrinktas Igor Chalupec.
2006-12-15 AB "Mažeikių nafta" 84,36% akcijų paketo pardavimas: 2006 m. gruodžio 15 d.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN ORLEN) iš Yukos International UK B.V.
įsigijo 379.918.411 AB "Mažeikių nafta" akcijų ir iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įsigijo 216.915.941 AB "Mažeikių nafta" akcijų. Po šių sandorių PKN ORLEN priklauso
596.834.352 (84,36%) AB "Mažeikių nafta" akcijų.
2006-12-15 PKN Orlen įsigijo AB "Mažeikių nafta". Valdybos pirmininku išrinktas Igor
Chalupec: Šiandien PKN ORLEN tapo 596.834.352 AB "Mažeikių nafta" akcijų valdytoju.
Nominali vienos akcijos vertė yra vienas litas. PKN Orlen valdomas akcijų paketas sudaro
84,36 proc. AB "Mažeikių nafta" įstatinio kapitalo ir suteikia PKN ORLEN 596.834.352
balsus arba 84,36 proc. visų balsų "Mažeikių naftos" visuotiniame akcininkų susirinkime.
PKN Orlen įsigijo 379.918.411 AB "Mažeikių nafta" akcijų iš Yukos International už
1.492.000.000 JAV dolerių ir 216.915.941 akciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės už
851.828.900,31 JAV dolerio. Šiandien vykusiame "Mažeikių naftos" stebėtojų tarybos
posėdyje Igor Chalupec, Piotr Kownacki ir Saulius Spėčius išrinkti bendrovės valdybos
nariais. Po stebėjų tarybos posėdžio vykusiame valdybos posėdyje Igor Chalupec išrinktas
AB "Mažeikių nafta" valdybos pirmininku.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius
finansinius (ūkinius) metus
2007 metais naftos perdirbimo įmonėje numatoma perdirbti 6,5 mln. t žaliavos, per Būtingės
naftos terminalą importuoti 5,8 mln. t naftos, o Biržų naftotiekiu transportuoti 6,8 mln. t
dyzelino Ventspilio kryptimi. 2007 m. numatoma rekonstruoti kai kurias AB “VentusNafta” degalines, įrengti naujas plovyklas bei padidinti pardavimus: degalų – 21 proc.
prekių – 15 proc.
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2007 metų sausio 5 d. Bendrovė pasirašė sutartį su PKN ORLEN, suteikiančią PKN ORLEN
išskirtines teises aprūpinti Bendrovę žaliavine nafta. Sutartis pasirašyta neterminuotam
laikotarpiui ir susijusi su žaliavinės naftos pirkimų centralizacija PKN ORLEN Grupėje.
Viena pagrindinių naujojo Bendrovės akcininko iniciatyvų – Vertės kūrimo programa,
pradėta 2007 m. pradžioje. Ji nustatys perspektyvinę Bendrovės ir jos Grupės įmonių
strategiją ir veiklos kryptis. Ši programa taip pat turėtų padėti gerinti Bendrovės valdymo
procesus, mažinti kaštus, tobulinti ir diegti naujas gamybines technologijas, siekiant
ambicingų ilgalaikių tikslų.
Programos dalyviai kels ir generuos idėjas, vėliau virsiančias tinkamai paruoštomis
iniciatyvomis verslo komandose, apimančiose gamybos ir jos tobulinimo, logistikos,
didmeninės ir mažmeninės prekybos, personalo, tiekimo ir kaštų valdymo, informacinių
technologijų, finansų valdymo bei kitas Bendrovės veiklos sritis.
Bendrovėje 2007 metais bus tęsiamas Modernizacijos programos įgyvendinimas.
Numatoma, kad įgyvendinus šiuos projektus padidės naftos perdirbimo gilumas, išaugs
vienos perdirbtos žaliavos tonos pelningumas.
Bendrovė kryptingai sieks pagrindinių užsibrėžtų tikslų. Pagrindiniai tikslai:






Finansiniai - optimalaus pelno siekimas, akcininkų turto vertės maksimizavimas;
Ekonominiai - finansinės kontrolės ir analizės stiprinimas, siekimas didesnių pajamų
ir kaštų mažinimas kiekviename padalinyje;
Gamybiniai – pilnas esamų gamybinių pajėgumų išnaudojimas, gamybinės veiklos
procesų tobulinimas, norint pasiekti finansinius tikslus ir užtikrinti tinkamą
pasiruošimą pažangai ateityje;
Pardavimų ir merketingo srityje – rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis į naujas
pelningas rinkas, paslaugų vystymas;
Valdymo - kuo efektyviau panaudoti Bendrovėje dirbanti personalą, kuris bus toliau
stiprinamas vykdant karjeros planavimą bei apmokymą.

Bendrovė ir toliau sieks naudos savo akcininkams ir stengsis įgyvendinti užsibrėžtus tikslus
naftos perdirbimo, gamybos, marketingo, logistikos, finansinės veiklos valdymo ir
organizacinės veiklos gerinimo srityse, tapdama viena sėkmingiausių ir efektyviausių naftos
bendrovių Šiaurės Rytų Europoje.
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