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NepnKlatls0ut0 alldttoriaus tstlada
UAB,,GLASSBEL BALTIC" akcininkams
Nuomone

Mes atlikome UAB ,,GLASSBEL BALTIC" (toliau
finansines ataskaitas sudaro:

-

lmoné) finansiniq ataskaitq audirq. lmones

2017 m. gruodZio 31 d. balansas,
tq dienq pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita,
tq dienq pasibaigusiq metq nuosavo kapitalo pokyöiq ataskaita,
tq dienq pasibaigusiq metq pinigq srautq ataskaita, ir
finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas, jskaitant reikSmingq aps kaitos metodq santraukq
Músq n uomone, pridetos f inansinés ataskaitos parodo tikrq ir teisingq vaizdq apie lmonès 2017 m
gruodZio 31 d, finansing buklg ir tq dienq pasibaigusiq metq f inansini us veiklos rezultatus ir pinigq
srautus pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus
Pagrindas nuomonei pareikëti

Auditq atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Músq atsakomybè pagal ðiuos
standartus i5samiai apibudinta Sios iövados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansinit¿
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos i5leistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau TBESV kod-eksas) ir
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos
Respublikos f inansiniq ataskaitq audito jstatymu ir TBESV kodeksu, Mes tikime, kad müsq surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mûsq nuomonei pagrjsti,
Kita informacija
Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta lmonés metiniame prane5ime, taÕiau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir mr.rsq auditoriaus iðvados apie jas, Vadovybê yra atsakinga uZ kitos
informacijos pateikimq.

Müsq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame lokios
formos uZtikrinimo iðvados apie jq, iöskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansiniq ataskaitq auditq, müsq atsakomybe yra perskaityti kitq informacijq ir
apsvarstyti, ar yra reikËmingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba musq
2inioms. pagrjstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikSmingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi
atliktu darbu pastebime reikðmingq kitos informacijos i5kraipymq, mes turime atskleisti Sjfaktq.
Mes neturime su tuo susijusiq pastebèjimq.

@201B,,KPMG Baltlcs", UAB yra Lletuvos rlbotos atsakomybés ¡monê lr
neprlklausomq KPMG lmonlq nârlq, priklâusanë¡q Svelcarilos lmonel
,KPMG lntêrnatlonâl Cooperatlve" ("KPMG lnternatlonal"), tlnklo narê.
Vlsos telsês saugomos.

lmonês kodas: 1 1'1616158
PVM mokètojo kodas: LT1'14949716
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Mes taip pat privalome jvertinti, ar lmonès met¡niame praneðime pateikta finansiné informacija
atitinka tq paðiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar metinis praneðimas buvo parengtas
laikantis taikomq teisiniq reikalavimq. Mûsq nuomone, pagrjsta finansiniq ataskaitq audito metu
atliktu darbu, visais reikðmingais atZvilgiais:

o
.

imonés metiniame praneðime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq paðiq finansiniq
metq finansiniq ataskaitq duomenis; ir
tmonés metinis praneðimas buvo parengtas laikantis LR jmoniq finansinés atskaitomybés
jstatymo reikalavimq.

Vadovybés ir uZ valdymE atsakingq asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas
Vadovybé yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq, kurios parodo tikrq ir teisingQ vaizdq,
parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartuò ir tokiq
vidaus kontrolç, kokia, vadovybés nuomone, yra bütina finansinéms ataskaitoms parengti be
reikðmingq iSkraipymq dél apgaulés ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti lmonés gebéjimq tçsti veiklq ir
atskleisti (jei bûtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tçstinumo apskãitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti
Jmonç ar nutraukti veiklQ
arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.
UZ valdymq atsakingi

asmenys privalo priZiüreti lmones finansiniq ataskaitq rengimo procesg.

Auditoriaus atsakomybê

uZ finansiniq ataskaitq auditq

Müsq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reikðmingai iSkraipytos dèl apgaulès ar klaidos, ir iðleisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateikiama
mÛsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukðto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad
reikðmingq i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
TAS. lðkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima
pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu iie gali turéti didelès jtakos vartotojq ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.
Atlikdami auditq pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomes
profesinio skeptiðkumo principo. Mes taip pat:

o

o
r

Nustatome ir jvertiname finansiniq ataskaitq reikðmingo i$kraipymo dél apgaulés arba klaidq
rizikq, planuojame ir atliekame proceduras kaip atsakq j tokiq rizikqir surenkame pakankamq
tinkamq audito jrodymq müsq nuomonei pagrjsti. Reikëmingo iðkraipymo dêl apgaules
neaptikimo rizika yra didesné nei reik5mingo iékraipymo dél klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali búti sukðiavimas, klastojimas, tyðinis praleidimas, klaidingas aiÈkinimas arba
vidaus kontroliq nepaisymas.
lgyjame supratimq apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galètume suplanuoti
konkreöiomis aplinkybémis tinkamas audito procedûras, taðiau ne tam, kad galêtume
pareik5ti nuomonç apie lmonés vidaus kontroles veiksmingumq.
lvertiname taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybés atliktq apskaitiniq vertinimq
bei su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.

@2018 ,,KPMG Baltlcs", UAB yra Lletuvos rlbolos åtsakomybès lmonè lr
neprlklausomq KPMG lmonlq narlq, prlklausanðlq SvêlcariJos lmon€l
,,KPMG Internatlonal Coop6ratlve" ("KPMG lnternâtlonal"), tlnklo naré.
Visos telsês saugomos.
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o

Padarome i5vadq del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo
tinkamumo ir dél to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijçs
reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikðmingq abejoniq oòt'imones gebejimo
tçsti ieiklq.
Jeigu padarome i5vadq, kad toks reikðmingãs neuþioreztrras egzisluojá,
audiioriaus
iðvadoje privalome atkreipti demesjj susijusius at;kleidimus finansinese
ataskaitose arba,
jeigu tokitl atskleidimq nepakanka, turime
modifikuoti savo nuomong. Musq isvados yra
pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus
iévadoi datos. TaÕiau busimi
jvykiai ar sqlygos gali lemti, kad
Jmoné negales toliau tçsti savo veiklos

lvertiname bendrq f inansiniq ataskaitq pateikimq, struktúrQ ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir
tai, ar finansinése ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandäriai ir jvy-kiaitaip,
kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, informuojame uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito
apimtj ir
atlikimo laikq bei reikðmingus audito pastebejimus, jskaitanisvarbius vidaus kontroles
trukumus,
kuriuos nustatome audito metu.

,,KPMG Baltics", UA

vardu

!-

Rokas Kaspe
CIUS
Partneris
Atestuota auditorius
Klaipeda, Lietuvos Respublika
2018 m, geguZes 11 d.

@2018 ,,KPMG Balllcs", UAB yra Ll€tuvos rlbotos atsakomybês imonè lr
neprlklausomq KPMG imonlq narlq, prlklausanðlq Svelcar¡Jos imonel
,,KPMG lnternatlonal Cooperatlve" ("KPMG lntêrnâtlonal"), tlnklo narè.
Vlsos telsês saugomos.
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UAB „GLASSBEL BALTIC“ FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

BALANSAS
Eil.
Nr.
A.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
B.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
C.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto
statybos (gamybos) darbai
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Sumokėti avansai
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

Pastab
os Nr.
1,2
3-6

21
7

8

9

Ataskaitinis
laikotarpis
8.444.971
23.471
23.471
8.421.500
4.554.100
2.984.631
137.337
307.841

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
8.577.345
14.876
14.876
8.562.469
4.758.908
3.435.083
51.773
302.855

437.591

13.850

6.472.039
1.855.013
1.102.009
232.825
16.208
9.961
494.010
4.411.022
4.317.597
93.425
106.902

6.054.845
1.546.713
1.246.041
166.397
31.802
87.776
14.697
4.425.377
4.165.131
260.246
82.755

99.102

21.252

14.917.010

14.653.442
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UAB „GLASSBEL BALTIC“ FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20
1.21
1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

Straipsniai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų
eliminavimas
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas
Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų
sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas
(padidėjimas)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas
(padidėjimas)
Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas
(padidėjimas)
Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)
Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)
Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų
sumažėjimas (padidėjimas)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)
Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų
sumažėjimas (padidėjimas)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas
(sumažėjimas)
Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų
sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas
(sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų
padidėjimas (sumažėjimas)
Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų
sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas
(sumažėjimas)
Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų
padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų
padidėjimas (sumažėjimas)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pastabos
Nr.

1,3

21

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

990.032
1.483.083

9.395.565
1.479.658

(248.082)

(92.277)

(260.513)

(8.536.188)

-

(6.790)

-

-

-

-

-

402.314

171.013

(44.203)

(479.313)
182.733

19.894
(1.218.611)

-

-

166.821
-

(244.805)
-

(77.850)

(9.439)

-

-

-

(76.366)

-

-

-

-

289.203

201.460

-

-

-

-

-

-

(10.506)

29.183

(259.536)

(111.667)

(6.014)

106.314

1.941.111

1.294.042
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UAB „GLASSBEL BALTIC“ METINIS PRANE6IMAS PRIE FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI DALIS
UAB „Glassbel Baltic“ (toliau - Bendrovė) , įmonės kodas 300630728, buvo įregistruota 2007 m. sausio
4 d. Bendrovės registracijos adresas ir buveinė yra Pramonės g. 11, Klaipėda, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, kurie prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi
gruodžio 31 d.
Įmonės pagrindinė veikla yra architektūrinio ir fasadinio stiklo apdirbimas.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių bei asocijuotų
įmonių neturi.
2017 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 181 darbuotojai, 2016 m. gruodžio 31 d.– 179 darbuotojai.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 2.545.265 eurų.
Bendrovės įstatinis kapitalas paskirstytas į 87.889 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra
28,96 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.
Bendrovės vienintelis akcininkas - Glastech Industries Ltd.Co, Nr.7053726-22 (Teksaso Valstija),
registruota buveinė 3131 West Alabama, Suite 101, Houston, Texas 77098, JAV, valdanti 100 proc.
akcijų. Bendrovė nepriklauso įmonių grupei.

Finansinių ataskaitų patvirtinimas
Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2018 m. balandžio 14 d. Bendrovės akcininkai
turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės
parengti naujas finansines ataskaitas.

2. APSKAITOS POLITIKA
Atitikimas įstatymams
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys parengtos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos
standartus (VAS) bei kitus Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Ataskaitų parengimo pagrindas
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip.
Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais, o finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis
istorine savikaina, jeigu nenurodyta kitaip žemiau apskaitos politikoje.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
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UAB „GLASSBEL BALTIC“ METINIS PRANE6IMAS PRIE FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
Rengdama finansines ataskaitas pagal VAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus
prielaidoms, kurios turi įtakos apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusiems skaičiams. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi
ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto
ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių.
Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys, kaip ir ankstesniais metais.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė priklauso vidutinių įmonių kategorijai, nes
pagal LR finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas paskutinę finansinių metų dieną
neviršija dviejų iš šių dydžių:
1)

balanse nurodyto turto vertė – 20.000.000 eurų;

2)

pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40.000.000 eurų;

3)

vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250
darbuotojų.

Vidutinių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: balansas; pelno (nuostolių)
ataskaita; pinigų srautų ataskaita; nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.

Užsienio valiuta
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu.
Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta įvertinami eurais balanso sudarymo dieną
esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas,
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Finansinės rizikos valdymas
Kredito rizika
Kredito rizika arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir
procedūrų kontrolę. Bendrovė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, susijusią su gautinomis
sumomis. 2017 m. gruodžio 31 d. gautinos sumos iš susijusių įmonių sudaro 19 proc. visų gautinų sumų:
pirkėjų įsiskolinimas iš UAB „Glassbel EU“ sudaro 14 proc. (2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 21 proc.), o
iš OOO Zavod Steklopaketov i architecturnogo stekla sudaro 5 proc. (2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 24
proc.) visų prekybos gautinų sumų. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Bendrovė
mano, kad maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinoms sumoms, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo
nuostolius balanso sudarymo datą.
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Užsienio valiutos keitimo rizika
Bendrovė laikosi politikos derinti pinigų srautus iš tikėtinų pardavimų ateityje su pirkimais bei kitomis
išlaidomis kiekviena užsienio valiuta. Šiuo metu Bendrovė nenaudoja jokių išvestinių finansinių
instrumentų užsienio valiutos kurso kitimo rizikos valdymui.
Didžioji dalis Bendrovės sandorių, sudarytų 2017 ir 2016 m., yra įvertinti eurais, todėl Bendrovė išvengia
reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos.
Įmonės balanse nėra apskaitytų reikšmingų sumų kita užsienio valiuta nei eurais.
Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėti finansavimą per
atitinkamą kreditą.
Palūkanų normos rizika
Bendrovės paskoloms taikomos fiksuotos ir kintamos palūkanos, susijusios su EURIBOR (žr. 13-ą
pastabą).
Bendrovė nenaudoja finansinių priemonių apsidraudimui nuo palūkanų normos rizikos.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito
mėnesio pirmos dienos po to, kai nematerialusis turtas pripažįstamas tinkamu naudoti, tiesiniu metodu.
Amortizacija neskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto nurašymo ar kai visa
nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina perkeliama į sąnaudas ar į kito turto vertę.
Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos suteiktų paslaugų savikainai.
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms.
Ilgalaikis nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiniu metodu per numatytą naudingo tarnavimo
laiką. Bendrovės taikoma minimali ilgalaikio nematerialiojo turto vertė yra 290 eurų.
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami Bendrovės veiklos
sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje kitos veiklos dalyje parodomas
sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.
Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis:
Nematerialiojo turto grupė
Programinė įranga

Vidutinis turto naudingo
tarnavimo laikotarpis (metais)
6
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Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto grupės, tokios kaip transporto priemonės ir kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai apskaitomi įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.
Bendrovės pasigaminto turto savikainą sudaro medžiagų savikaina, tiesioginės darbo sąnaudos ir
proporcingai paskirstytos netiesioginės darbo sąnaudos.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra
eliminuojamas, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo
mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba
perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam
materialiajam turtui pradėjus veikti, yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių)
ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio
ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir/arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas,
išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Bendrovės
taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 580 eurų.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai ilgalaikis materialusis
turtas pripažįstamas tinkamu naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas
naudojant tiesinį metodą, atsižvelgiant į šiuos nustatytus ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo
laikotarpius:

Pastatai ir statiniai

Vidutinis turto naudingo
tarnavimo laikotarpis (metais)
15-25

Mašinos ir įranga

10

Transporto priemonės

4-6

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

4-5

Materialiojo turto grupė

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka
numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.
Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 580 eurų arba naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei
1-eri metai, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje įsigijimo momentu.
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nusidėvėjimo sąnaudos paskirstomos tarp bendrųjų ir administracinių
sąnaudų ir pardavimo savikainos pagal tai, kokioje veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas.
Dalis nusidėvėjimo sąnaudų priskiriama balanso Atsargų straipsniui.
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo savikaina. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertės bei kitos
tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nusidėvėjimas nebaigtai statybai neskaičiuojamas.
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Lizingas – Įmonė nuomininkė
Ilgalaikio turto nuoma, kai nuomininkui perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turtu,
laikoma lizingu. Lizingo būdu išsinuomotas ilgalaikis turtas parodomas apskaitoje remiantis to turto
vertės dengimo suma, t.y. įvertinta minimalių lizingo įmokų dabartine verte. Nuomos mokesčiai, t.y.
skirtumas tarp visų minimalių įmokų pagal lizingo sutartį ir palūkanų sąnaudų, yra parodomi
įsipareigojimuose. Nuomos mokestis paskirstomas tarp įsipareigojimų bei palūkanų sąnaudų taip, kad
sudarytų pastovią periodišką palūkanų normą likusiam lizingo įsipareigojimų likučiui. Palūkanos,
tenkančios nuomos mokesčiui, yra apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą lizingo laikotarpį.
Lizingo būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo laikotarpį.

Finansinis turtas
Ilgalaikės investicijos (išskyrus investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones) yra skirstomos į skirtas
parduoti ir laikomas iki išpirkimo termino. Investicijos su fiksuotais ar galimais nustatyti mokėjimais,
kurias Bendrovė neabejotinai ketina ir gali laikyti iki išpirkimo termino, išskyrus iš
Bendrovės veiklos atsiradusias gautinas sumas ir suteiktas paskolas, yra priskiriamos iki išpirkimo
termino laikomoms investicijoms.
Investicijos, kurios buvo įsigytos siekiant gauti pelno iš kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas,
nepriskiriamas prie finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino, ar paskolų ir gautinų sumų, laikomos
skirtu parduoti finansiniu turtu.
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos kaip ilgalaikis turtas, nebent jų išpirkimo
terminas neviršija dvylikos mėnesių nuo balanso dienos. Investicijos, skirtos pardavimui, apskaitomos
kaip trumpalaikis turtas, jei vadovybė ketina jas realizuoti per dvylika mėnesių nuo balanse užfiksuotos
įsigijimo datos.
Paskolos ir ilgalaikės gautinos sumos (kurios nėra išvestinė finansinė priemonė) yra finansinis turtas su
fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje.
Toks turtas yra apskaitomas diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ir
nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje amortizuojant paskolas ir gautinas sumas, jas
nurašant arba apskaitant jų vertės sumažėjimą.
Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami sandorio dieną. Iš pradžių investicijos yra
apskaitomos įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant sandorio sudarymo
sąnaudas.

Atsargos
Atsargos yra apskaitomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo
to, kuri mažesnė. Grynoji galimo realizavimo vertė yra pardavimo kaina, atėmus įvertintas produkcijos
gamybos užbaigimo ir pardavimo išlaidas.
Atsargų įsigijimo savikainą sudaro įsigijimo kaina bei susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus
atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu.
Produkcijos pasigaminimo savikainą sudaro žaliavų įsigijimo savikaina, tiesioginės darbo užmokesčio
išlaidos bei kitos tiesioginės ir netiesioginės su produkcijos gamyba susijusios išlaidos.
Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikainą sudaro jų įsigijimo ir transportavimo bei
paruošimo naudojimui sąnaudos.
Į pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos pastovios ir kintamos pridėtinės
gamybinės išlaidos, atsižvelgiant į normalias gamybos apimtis.
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Gautinos sumos
Pirminio pripažinimo metu pirkėjų ir kiti įsiskolinimai pripažįstami savikaina, o vėliau amortizuota
savikaina, įvertinant vertės sumažėjimą pagal gautinų sumų įsisenėjimą ir atskirų gautinų sumų
įvertinimą. Ilgalaikės gautinos sumos apskaitomos diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo
nuostolius.

Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigus sudaro grynieji pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai yra
trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų
terminas
neviršija
trijų
mėnesių,
o
vertės
pokyčių
rizika
yra
labai
nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose, pinigai kelyje
ir indėliai bei kitos trumpalaikės investicijos, kurių terminas sutarties sudarymo datą neviršija 3 mėnesių.

Vertės sumažėjimas
Bendrovės turto, išskyrus atsargas ir atidėtojo pelno mokesčio turtą, vertinimo sumos peržiūrimos
kiekvieno balanso sudarymo dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas,
apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba jam
priklausančio grynuosius pinigus uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi
dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Vertės sumažėjimo atstatymas
Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi tik tuomet, kai yra įrodymų, jog vertės sumažėjimo nebėra ir kai
atsiperkamosios vertės nustatymui taikomi įvertinimai yra pakeisti.
Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi taip, kad turto likutinė vertė neviršytų tos likutinės vertės, kuri
būtų nustatyta, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atskaičius amortizaciją ar
nusidėvėjimą.

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas
Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: tikroji vertė atėmus pardavimo
išlaidas ir turto naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų
srautus iki jų dabartinės vertės, taikant priešmokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos
prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu.

Įstatymo numatytas rezervas
Vadovaujantis įstatymais, kasmet į įstatymo numatytą rezervą turi būti pervedama ne mažiau kaip 5%
nuo grynojo pelno iki rezervas sudarys 10% akcinio kapitalo. Šis rezervas gali būti naudojamas tiktai
sukauptiems nuostoliams padengti.

Dividendai
Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau – „dotacijos“), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam
turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Dotacijos, susijusios su
turtu, suma finansinėse ataskaitose pripažįstama panaudota dalimis tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija
susijęs turtas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos
dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos
panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų arba kiek apskaičiuojama
negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.
Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutėje „Dotacijos ir subsidijos“.

Atidėjiniai
Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi atitinkamame balanso straipsnyje, kai tikėtina, kad dėl
praeityje įvykusių įvykių atsiradusiems teisiniams įsipareigojimams ar neatšaukiamiems pasižadėjimams
įvykdyti reikės papildomų lėšų ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei įtaka reikšminga,
atidėjiniai yra nustatomi, diskontuojant būsimus pinigų srautus, taikant ikimokestinę diskonto normą,
atspindinčią dabartinį pinigų vertės rinkoje įvertinimą ir, jei reikia, su tuo įsipareigojimu susijusias rizikas.

Paskolos ir kitos skolos
Paskolos ir kitos skolos iš pradžių yra apskaitomos jų įsigijimo verte, kurią sudaro skolos tikroji vertė,
atėmus paskolos gavimo sąnaudas.
Po pradinio pripažinimo skolos yra įvertinamos amortizuota verte naudojant efektyvios palūkanų normos
metodą. Amortizuota vertė yra apskaičiuojama atėmus bet kokias išleidimo sąnaudas ir bet kokias
atsiskaitymo nuolaidas ar premijas.
Pelnas ar nuostoliai įtraukiami į grynąjį pelną ar nuostolius, kai įsipareigojimas išnyksta, arba jo vertė
sumažėja, taip pat amortizavimo proceso metu.

Mokėtinos sumos
Pirminio pripažinimo metu mokėtinos sumos pripažįstamos savikaina. Po pirminio pripažinimo
mokėtinos sumos apskaitomos amortizuota savikaina. Trumpalaikės mokėtinos sumos
nediskontuojamos.
Skolos yra priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos sudaryta finansavimo
sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datą pagal pobūdį buvo ilgalaikis.

Išmokos darbuotojams
Trumpalaikės išmokos darbuotojams yra pripažįstamos kaip laikotarpio, kurio metu darbuotojai teikė
paslaugas, einamosios išlaidos. Jas sudaro atlyginimai ir darbo užmokestis, socialinio draudimo įnašai,
premijos, apmokamos atostogos ir kitos išmokos. Ilgalaikių išmokų darbuotojams nėra. Visi pensijų
įsipareigojimai priklauso valstybei.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Pardavimo pajamos
Pajamos, pardavus prekes ir suteikus paslaugas, pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos
pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima
patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos pardavus prekes ir suteikus paslaugas pripažįstamos atėmus
PVM ir suteiktas nuolaidas.
Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.
Rizikos ir naudos, susijusios su nuosavybe, perdavimai yra skirtingi ir priklauso nuo kiekvienos
pardavimo sutarties sąlygų. Pardavimo pajamas sudaro stiklo gaminių pardavimo pajamos, gaminių
transportavimo pajamos bei kitos pardavimų pajamos.

Pardavimo savikaina
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tada, kai
neįmanoma išlaidų tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, jos pripažįstamos sąnaudomis tą
patį laikotarpį, per kurį buvo patirtos.
Pardavimo savikainą sudaro metų pirkimai bei atsargų pokytis per metus, nusidėvėjimas ir darbo
užmokesčio sąnaudos, patirtos siekiant uždirbti pajamas.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant pridėtinės vertės
mokesčio (toliau - PVM). Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra
išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.

Pardavimo ir bendrosios administracinės sąnaudos
Pardavimo ir bendrąsias administracines sąnaudas sudaro
administracijai, vadovybei, biuro patalpoms bei biuro išlaidos.

išlaidos

pardavimo

personalui,

Segmentai
Bendrovės akcijomis nėra prekiaujama atviroje rinkoje, todėl Bendrovė netaiko 34 VAS „Segmentų
atskleidimas finansinėse ataskaitose“. Dėl šios priežasties informacija apie segmentus nėra pateikiama
pagal 34 VAS reikalavimus.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Kitas veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro kita, nepagrindinė Bendrovės veikla. Šias pajamas gali
sudaryti gautos išmokos iš draudimo kompanijų, naudoto ilgalaikio materialiojo turto perleidimo
rezultatas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansines pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos palūkanos, realizuotas ir nerealizuotas
valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostolis, kurie susiję su skolomis ir įsiskolinimais užsienio valiuta.
Netesybos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis tada, kai jie yra apmokami.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Pelno mokestis
Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai.
Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuojamas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant
galiojančius ir taikomus balanso sudarymo dieną tarifus.
Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinuosius skirtumus tarp turto ir
įsipareigojimų sumų finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo mokesčio suma
priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų padengimo ateityje bei numatomų tada
galiosiančių mokesčių tarifų.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė turės
pakankamai apmokestinamojo pelno, kuris leis išnaudoti mokesčio turtą.
Bendrovei, vykdančiai veiklą Klaipėdos Laisvojoje Ekonominėje zonoje, kurioje kapitalo investicijos
pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. eurų sumą, 6 metus, t.y. iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 0 proc. pelno
mokesčio tarifas, o sekančius 10 metų, t.y. iki 2030 m. sausio 1d. – 50 proc. sumažintas pelno mokesčio
tarifas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Įsipareigojimai, kurie
neapibrėžtaisiais.

neatitinka

įsipareigojimų

ir

atidėjimų

pripažinimo

kriterijų,

vadinami

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie
juos pateikiama aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas yra toks turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti
Bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos.
Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie jį
pateikiama aiškinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai
Bendrovė nustatė, kad jos finansinės ataskaitos koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai turi tiesioginę
įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. Informacija apie poataskaitinius įvykius, dėl kurių
finansinės ataskaitos neturi būti koreguojamos, pateikiama aiškinamajame rašte.
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas (eurai)
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje
Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)

Programinė
įranga
14.876

Patentai,
licencijos

Iš viso
-

14.876

41.853

1.071

42.924

19.909

-

19.909

61.762

1.071

62.833

26.977

1.071

28.048

11.314

-

11.314

38.291
-

1.071
-

39.362
-

23.471
23.471

-

23.471
23.471

2017 m. ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 11 tūkst. eurų (2016 m. - 4 tūkst. eurų)
sąnaudų, kurios finansinėse ataskaitose yra apskaitomos Bendrosiose ir administracinėse sąnaudose.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio nematerialiojo turto vertės sumažėjimo
nebuvo nustatyta.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įkeisto nematerialaus turto.

2 pastaba. Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas
Turto grupės pavadinimas
Patentai, licencijos ir pan.
Programinė įranga

Įsigijimo
savikaina
2017-12-31
1.071
21.111

Įsigijimo
savikaina
2016-12-31
1.071
17.813
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3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas (eurai)
Rodikliai

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įranga

Transporto
priemonės

Kiti
įrenginiai,
prietaisai ir
įrankiai

Nebaigta
statyba

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje

4.758.908

3.435.083

51.773

302.855

Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

6.574.414

11.855.851

51.773

782.764

13.850

19.278.652

-

726.640

122.549

168.430

510.927

1.528.546

62.058

19.450

-

6.478

(87.986)

-

-

-

10.184

-

-

10.184

-

(746.006)

-

(179.997)

-

(926.003)

- turto įsigijimas
- turto modernizacija
- išankstiniai apmokėjimai
- perleistas ir nurašytas turtas
(-)
Perklasifikavimas
Finansinių metų pabaigoje
Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto tikrosios vertės
padidėjimas
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio
į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų
nusidėvėjimas
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas ()
Finansinių metų pabaigoje
Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio
į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje

13.850

8.562.469

-

-

-

(800)

800

-

6.636.472

11.855.935

184.506

776.875

437.591

19.891.379

-

-

-

-

-

-

-

1.815.506

-

8.420.768

-

-

-

-

-

479.909

-

10.716.183

266.866

1.078.322

47.169

126.581

-

1.518.938

-

(627.786)

-

(137.456)

-

(765.242)

2.082.372

8.871.304

47.169

469.034

-

11.469.879

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.554.100

2.984.631

137.337

307.841

437.591

8.421.500
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3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas (eurai) (tęsinys)
Per 2017 m. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 1.018 tūkst. eurų (2016 m. - 230 tūkst. eurų), atlikta
modernizacijos darbų už 512 tūkst. eurų (2016 m. - 126 tūkst. eurų).
2017 metais 1.429 tūkst. eurų ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų (2016 metais – 1.444 tūkst. eurų)
apskaityta savikainoje, 43 tūkst. eurų ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų ir 47 tūkst. eurų automobilių
amortizacija pagal veiklos nuomos sutartis apskaityta Bendrųjų ir administracinių sąnaudose (2016
metais apskaityta 31 tūkst. eurų).
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo nustatyta
nebuvo.

4 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos)
sutartis
Turto grupės pavadinimas
Transporto priemonės (finansinė nuoma)

Likutinė vertė
2017-12-31

Likutinė vertė
2016-12-31

137.337

51.773

5 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas
Likutinė vertė
2017-12-31

Likutinė vertė
2016-12-31

Įkeitimo pabaigos
data

Pastatai ir statiniai

4.554.100

4.758.908

2021-01-31

Mašinos ir įranga

2.984.631

3.465.856

2021-01-31

Įkeisto turto likutinė vertė iš viso

7.538.731

8.224.764

Įkeisto turto pavadinimas

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. turtas yra įkeistas AB „Citadele“ banko naudai pagal
ilgalaikio kreditavimo sutartį.

6 pastaba. Naudojamas nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas
Turto grupės pavadinimas
Mašinos ir įranga, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Iš viso:

Įsigijimo
savikaina
2017-12-31
205.996
47.997
253.993

Įsigijimo
savikaina
2016-12-31
216.725
20.516
237.241

7 pastaba. Atsargos ir sumokėti avansai
Bendrovės atsargas 2017 m. ir 2016 m. sudaro žaliavos bei komplektavimo gaminiai, pagaminta
produkcija, nebaigta gamyba bei prekės, skirtos perparduoti.
2017 m. gruodžio 31 d. išankstinius apmokėjimus už 479 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. - 15 tūkst.
eurų) sudaro Bendrovės sumokėti avansai už žaliavas.
Per 2017 metus pardavimo savikainos sąnaudomis pripažinta atsargų, kurių vertė sudaro 12.474 tūkst.
eurų (2016 m. – 9.366 tūkst. eurų).
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7 pastaba. Atsargos ir sumokėti avansai (tęsinys)
Rodikliai

Žaliavos,
medžiagos ir
komplektavimo
gaminiai

Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
Atsargos grynąja verte
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
Įkeistų atsargų vertė

Nebaigta
produkcija ir
vykdomi
darbai

Pirktos
prekės,
skirtos
perparduoti

Produkcija

Iš viso

1.370.426

166.397

31.802

87.776

1.656.401

1.212.193

232.825

16.208

9.961

1.471.187

124.385

-

-

-

124.385

110.184
1.102.009

232.825

16.208

9.961

110.184
1.361.003

1.246.041

166.397

31.802

87.776

1.532.016

1.102.009
-

232.825
-

16.208
-

9.961
-

1.361.003
-

8 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos
Pirkėjų įsiskolinimas įsigijimo savikaina
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (-)
Pirkėjams patiektos grąžintinos taros vertė (-)
Pirkėjų įsiskolinimas grynąja verte a)
Atskaitingi asmenys
Kitos gautinos sumos
Gautinos dotacijos b)
Deponuotos paskolos lėšos pagal kredito sutartį a)
Kitos gautinos sumos
Iš viso per vienerius metus gautinų sumų

2017-12-31

2016-12-31

4.997.940
(680.343)
4.317.597

4.969.213
(89.528)
(714.554)
4.165.131

197
69.995
23.233
93.425

7.483
2.763
250.000
260.246

4.411.022

4.425.377

a) 2017 m. gruodžio 31 d. 4.318 tūkst. eurų pirkėjų įsiskolinimas (2016 m. gruodžio 31 d. - 4.165 tūkst.
eurų) buvo įkeistas AB „Citadelė“ banko naudai, pagal 2016 m. vasario 19 d. pasirašytą kreditavimo
sutartį. Pagal šią kredito sutartį Bendrovė AB „Citadelė“ banke deponuotų piniginių lėšų nebuvo (2016
m. gruodžio 31 d. – 250 tūkst. Eur).
b) 2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0003 „UAB „Glassbel Baltic“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas“ sutartis, kuria skiriama finansuoti iki 237 907,86 Eur (dviejų šimtų trisdešimt septynių
tūkstančių devynių šimtų septynių eurų 86 ct) tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Sutartis galioja
iki 2020-11-25. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 23 tūkst. eurų gautiną dotaciją, kuri atitinka
pripažinimo kriterijus, nurodytus 21-ame LR verslo apskaitos standarte „Dotacijos ir subsidijos“.

9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai bankuose
Gryni pinigai kasoje
Iš viso

2017-12-31
106.902
106.902

2016-12-31
82.742
13
82.755
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10 pastaba. Įstatinio kapitalo struktūra
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 2.545.265 eurų.
Bendrovės įstatinis kapitalas paskirstytas į 87.889 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra
28,96 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendrovės akcininkas - Glastech Industries Ltd.Co,
Nr.7053726-22 (Teksaso Valstija), registruota buveinė 3131 West Alabama, Suite 101, Houston, Texas
77098, JAV, valdanti 100 proc. akcijų.
Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra sudaromas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet
pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Šis
rezervas gali būti naudojamas tiktai sukauptiems nuostoliams padengti. 2017 m. gruodžio 31 d.
privalomasis rezervas yra pilnai suformuotas.

11 pastaba. Pelno paskirstymo projektas
Straipsniai

Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje
Pelno paskirstymas:
- Pervesta į privalomąjį rezervą
- Išmokėti dividendai
- Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus (privalomasis)
– dividendai
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje

1.994.174
(254.527)
107.141
990.032
2.836.820
2.836.820

12 pastaba. Įsipareigojimų būklė
Rodikliai
Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Skoliniai įsipareigojimai:
Įsipareigojimai pagal faktoringo sutartį
Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Skolos tiekėjams
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos
sumos
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai:
Mokėtinas darbo užmokestis ir susiję
mokesčiai
Atostoginių kaupimai
Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai:
Sukauptos sąnaudos
Mokėtini mokesčiai
Atskaitingi asmenys ir kitos mokėtinos
sumos
IŠ VISO

2017-12-31
Per
Po vienerių metų,
vienerius
bet ne vėliau kaip
finansinius
per penkerius
metus
metus
834.035
102.786
814.272
-

2016-12-31
Per
Po vienerių metų,
vienerius
bet ne vėliau kaip
finansinius
per penkerius
metus
metus
499.593
26.609
479.033
-

19.763

102.786

20.560

26.609

1.009.554
2.023.661

3.690.951
-

1.356.906
1.699.605

4.469.610
-

-

684.977

-

1.015.337

232.962

-

68.815

-

558.572

-

569.078

299.549

-

266.824

-

259.023

-

302.254

-

142.900

-

302.136

100.300
40.267

-

212.503
85.574

-

2.333

-

4.059

-

4.801.684

4.478.714

4.496.133

5.511.556
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12 pastaba. Įsipareigojimų būklė (tęsinys)
• 2012 metais Bendrovė sudarė finansinės automobilių nuomos sutartis. Bendrovės finansinės nuomos
įsipareigojimams taikoma fiksuota palūkanų norma. 2017 m. atnaujintos finansinės automobilių nuomos
sutartys. Sutarčių periodas yra 60 mėn. 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės automobilių nuomos
įsipareigojimas sudaro 122 tūkst. Eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 47 tūkst. Eurų).
• 2007 – 2011 metais Bendrovės stiklo apdirbimo gamyklos statybos, stiklo apdirbimo įrangos įsigijimas
ir apyvartinės lėšos buvo finansuojamos BAB banko SNORAS.
2016 m. vasario 12 d. UAB „Baltijos kredito sprendimai“ perėmė visas BAB banko SNORAS reikalavimo
teisės. 2016 m. vasario 15 d. Bendrovė ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pasirašė papildomą
susitarimą Nr. 12, kuriame buvo numatyta, kad:
- Bendrovė grąžins įsiskolinimo dalį ne mažesnę nei 5.900 tūkst. eurų;
- Bendrovės įsipareigojo grąžinti likusią kredito dalį (500 tūkst. eurų) iki 2017 m. gruodžio 31 d. Jei
Bendrovės akcininkas išlieka Glasstech Industries LTD CO, UAB „Baltijos kredito sprendimai“
atleis Bendrovę nuo pareigos grąžinti likusią kredito dalį.
2016 m. vasario 19 d. Bendrovė ir AB „Citadele“ bankas pasirašė kredito sutartį, kuria Bendrovei suteiktas
5.650 tūkst. eurų kreditas. Kredito paskirtis – UAB „Baltijos kredito sprendimai“ (buvusios BAB SNORAS
banko) paskolos refinansavimas. Galutinis AB „Citadele“ banko kredito grąžinimo terminas 2021 m.
sausio 19 d. Nustatyta palūkanų norma – šešių mėnesių termino EURIBOR, pridedant banko maržą.
2017 m. gruodžio 31 Bendrovė įvykdė sąlygas ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ atleido Bendrovę nuo
pareigos grąžinti likusią 500 tūkst. Eur kredito dalį. 2016 m. vasario mėn. Bendrovė įvykdė
papildomo susitarimo Nr. 12 įsipareigojimą grąžinti įsiskolinimo dalį ne mažesnę nei 5.900 tūkst. eurų.
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi kitų šio susitarimo sąlygų.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi paskolos sutartyje numatytų finansinių
rodiklių.
Pagal paskolos sutartis su AB „Citadele“ bankas yra įkeistas šis turtas:
-

Bendrovės valdomos žemės sklypo subnuomos teisės;

-

Bendrovės pastatai ir statiniai, kurių balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 4.554 tūkst. eurų
(balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. – 4.758 tūkst. eurų);

-

Bendrovės mašinos ir įrengimai, kurių balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 2.985 tūkst. eurų
(balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. – 3.465 tūkst. eurų);

-

Bendrovės gautinos pirkėjų skolos, kurių balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 4.318 tūkst.
eurų (balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. – 4.165 tūkst. eurų).

2017 m. gruodžio 31 d. finansines skolas kredito įstaigoms sudaro AB „Citadele“ banko suteikta 4.557
tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. - 5.327 tūkst. eurų) paskola pagal sutartį Nr. KS/1408 ir
bankrutavusio BAB banko SNORAS reikalavimo likusios dalies nebebuvo (2016 m. gruodžio 31 d. - 500
tūkst. Eur).
• 2007 metais Bendrovės pasirašė paskolos sutartį su Glastech Industries LTD CO. Paskolos suma –
2.999 tūkst. eurų. 2017 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai susijusiai šaliai sudarė 685 tūkst. eurų. (2016
m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai susijusiai šaliai sudarė 1.015 tūkst. eurų). Paskola bus grąžinta, kai
bus apmokėti įsipareigojimai kreditoriui AB „Citadele“ bankas pagal ilgalaikio kreditavimo sutartį.
Paskolai gautai iš susijusios šalies Glastech Industries LTD CO palūkanos apskaičiuotos naudojant
3,5% diskonto normą.
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12 pastaba. Įsipareigojimų būklė (tęsinys)
• 2016 m. kovo 14 d. Bendrovė ir AB „Citadele“ bankas pasirašė 556 tūkst. eurų faktoringo su regreso
teisę sutartį pirkėjų įsipareigojimų finansavimui. Sutarties galiojimo terminas iki 2017 m. kovo 14 d. 2017
m. gegužės 2 d. faktoringo sutartis buvo pakeista ir bendras klientų limitas padidintas iki 725 tūkst. eurų.
Nustatyta palūkanų norma – šešių mėnesių termino EURIBOR, pridedant banko maržą. 2017 m. gruodžio
31 d. panaudoto faktoringo likutis sudarė 98 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. - 479 tūkst. eurų). 2017
m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi faktoringo sutartyje numatytų įsipareigojimų.
• 2017 m. gegužės 15 d. Bendrovė ir AB „Citadele“ bankas pasirašė 300 tūkst. eurų atviro kredito sutartį
apyvartinių lėšų papildymui. Sutarties galiojimo terminas iki 2019 m. liepos 14 d. Nustatyta palūkanų
norma – šešių mėnesių termino EURIBOR, pridedant banko maržą. 50% palūkanų kompensuoja Invega.
2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo panaudojusi atviro kredito. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė
laikėsi atviro kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų.
• 2017 m. liepos 13 d. Bendrovė ir AB „Citadele“ bankas pasirašė 230 tūkst. eurų atviro kredito sutartį
naujam stiklo kraštinių apdirbimo įrenginiui įsigyti. Sutarties galiojimo terminas iki 2022 m. liepos 1 d.
Nustatyta palūkanų norma – šešių mėnesių termino EURIBOR, pridedant banko maržą. 50% palūkanų
kompensuoja Invega. 2017 m. gruodžio 31 d. panaudoto atviro kredito sudarė 144 tūkst. eurų. 2018 m.
planuojama panaudoti 86 tūkst. eurų. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė laikėsi atviro kredito sutartyje
numatytų įsipareigojimų.
• 2017 m. kovo 17 d. Bendrovė ir AB „Swedbank lizingas“ pasirašė 750 tūkst. eurų faktoringo su regreso
teise sutartį pirkėjų įsipareigojimų finansavimui. Sutarties galiojimo terminas iki 2019 m. kovo 30 d.
Nustatyta palūkanų norma – šešių mėnesių termino EURIBOR, pridedant banko maržą.
2017 m. gruodžio 31 d. panaudoto faktoringo likutis sudarė 563 tūkst. eurų. 2017 m. gruodžio 31 d.
Bendrovė laikėsi faktoringo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

13 pastaba. Pardavimo pajamos
Stiklo gaminių pardavimo pajamos
Transportavimo paslaugų pajamos
Pardavimo nuolaidos
Kitos pajamos
Iš viso

2017 m.
20.769.198
2.107.464
(68.206)
55.704
22.864.160

2016 m.
18.830.684
1.351.221
(108.655)
60.366
20.133.616

2017 m
12.419.031
2.888.053
1.949.212

2016 m.
9.366.396
2.829.067
1.602.380

1.429.043

1.444.469

487.672
421.877
34.973
20.474
20.042
(217.115)
179.454
19.632.716

530.137
433.699
34.450
17.012
13.758
(185.622)
347.347
16.433.093

14 pastaba. Pardavimo savikaina
Žaliavų sąnaudos
Gamybos darbo užmokesčio sąnaudos
Transporto sąnaudos
Gamybinio ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto
nusidėvėjimas
Elektros energijos sąnaudos
Technikos priežiūra, eksploatacija, remontai
Darbo rūbai
Mažavertis inventorius gamybai
Sertifikavimas
Nuolaidos, grąžinimai
Kitos sąnaudos
Iš viso
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15 pastaba. Pardavimų sąnaudos
Pardavimų sąnaudos:
Prekės ženklo sąnaudos (a)
Komercijos skyriaus darbo užmokesčio ir su juo susijusios
sąnaudos
Marketingo komisiniai
Gaminių pavyzdžių sąnaudos
Komercijos skyriaus komandiruočių sąnaudos
Skelbimai ir reklama
Kitos pardavimų sąnaudos
Pardavimų sąnaudos iš viso:

2017 m.

2016 m.

666.667

500.000

363.164

346.489

341.658
57.949
157.384
1.354
1.588.176

333.957
43.431
19.736
2.222
52
1.245.887

a) 2014 metais Bendrovė pasirašė sutartį su Bendrovės akcininku, pagal kurią Bendrovė moka prekės
ženklo mokestį, kuris apskaičiuojamas kaip fiksuotas procentas nuo pardavimų, tačiau negali būti
didesnis kaip 600 tūkst. Eur atskaičius mokesčius.

16 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos:
Atlyginimų ir soc. draudimo sąnaudos
Teisinių paslaugų, apskaitos ir audito sąnaudos
Verslo aplinkos mokesčio sąnaudos (LEZ)
Mokymai
Vandens sąnaudos
Ilgalaikio turto amortizacija ir nusidėvėjimas
Draudimo sąnaudos
Apsauga
Nuomos sąnaudos
Automobilių remontas ir eksploatacija
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Banko komisiniai
Reprezentacinės sąnaudos
Ryšių paslaugos
Šildymo sąnaudos
Ūkinės sąnaudos
Programų priežiūra
Aplinkos priežiūra, valymas
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas
Beviltiškų skolų nurašymo sąnaudos
Kita
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:

2017 m.

2016 m.

471.650
68.163
40.590
50.243
1.072
54.041
44.804
33.814
13.423
53.744
36.028
5.447
12.057
18.120
12.221
8.133
15.702
51.099
15.296
(14.201)
(58)
187.574
1.178.962

561.928
96.393
62.298
49.308
49.262
35.190
32.763
32.709
29.605
29.134
16.625
13.450
12.571
11.528
11.305
8.391
7.209
6.222
5.872
(21.964)
196.581
1.246.380
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17 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Baudos, delspinigiai, palūkanos
Teigiama valiutų kursų įtaka
Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos a)
Kitos palūkanų ir panašios pajamos:
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Palūkanų sąnaudos
Baudos ir delspinigiai
Neigiama valiutų kursų įtaka
Kitos finansinės - investicinės veiklos sąnaudos
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos:
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
REZULTATAS

2017 m.

2016 m.

5.385
23.405
500.000
528.790

38.933
374
8.806.922
8.846.229

(233.948)
(15.187)
(10.274)
(36.500)
(295.909)

(235.760)
(34.974)
(19.474)
(50.373)
(340.581)

232.881

8.505.648

a) 2016 m. vasario 15 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 12 tarp UAB „Baltijos kredito
sprendimai“ ir UAB „Glassbel Baltic“, kuriame buvo numatyta, kad iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovei
grąžinus 5.900 tūkst. eurų, UAB „Baltijos kredito sprendimai“ sutinka atsisakyti likusios savo reikalavimo
dalies, kuri sudaro 8.806 tūkst. eurų.
2016 m. vasario 19 d. Bendrovė ir AB „Citadele“ bankas pasirašė kredito sutartį, kuria Bendrovei
suteiktas 5.650 tūkst. eurų kreditas. Kredito paskirtis – UAB „Baltijos kredito sprendimai“ paskolos
refinansavimas. Bendrovei įvykdžius papildomame susitarime (žr. 12-ąją pastabą) UAB „Baltijos kredito
sprendimai“ numatytus įsipareigojimus, UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2016 m. vasario 29 d.
patvirtino, kad atsisako reikalavimo į paskolos dalį, kuri yra 8.807 tūkst. Eurų, 2017 m. gruodžio 31 d.
atsisakė reikalavimo į paskolos dalį kuri yra 500 tūkst. Eur.

18 pastaba. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Rodikliai
A.
1.
2.
B.
1.
2.
C.
1.
2.
D.
1.
2.
E.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
1.
2.
H.
1.
2.

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Bendrovės suteiktos paskolos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Gautos paskolos:
Iš vadovų
Iš kitų susijusių asmenų
Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Suteiktos įvairios garantijos Bendrovės vardu:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Kiti reikšmingi įsipareigojimai Bendrovei:
Vadovų
Kitų susijusių asmenų
Parduotas turtas:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

Finansinia
i metai

Praėję
finansiniai metai

Finansinių metų
pabaigoje

417.936

334.329

30.276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735

-

3

5
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18 pastaba. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
(tęsinys)
Bendrovės vadovybę 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 3 asmenys – Generalinis direktorius, Direktorius,
Finansų vadovė. Bendrovės vadovybę 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 asmenys – Generalinis
direktorius, Vykdomoji direktorė, Direktorius, Finansų direktorė, Gamybos direktorius.

19 pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Bendrovės susijusios šalys yra šios:
a) Zavod steklopaketov i architekturnogo stekla (bendri akcininkai), buveinė-Selickogo g.13a,
Minskas, Baltarusija. 2017 m. ir 2016 m. su šia įmone buvo atliekami žaliavų bei pagamintos
produkcijos pirkimo ir pagamintos produkcijos bei žaliavų pardavimo sandoriai.
b) Glastech Industries LTD CO (vienintelis „GLASSBEL BALTIC“, UAB akcininkas), buveinė-3131
West Alabama luite 101, Houston, Texas, USA. Ši įmonė yra suteikusi paskolas. Šiai įmonei
2017 m. ir 2016 m. mokėtas prekės ženklo mokestis.
c) UAB „Glassbel EU“ (bendri akcininkai), buveinė – Pramonės g. 11, Klaipėda, Lietuva. 2017 m.
ir 2016 m. su šia įmone buvo atliekami pagamintos produkcijos pardavimo sandoriai, įvairių
paslaugų, ilgalaikio turto pardavimo sandoriai.
d) UAB „Glassbel projects“ (bendri akcininkai), buveinė – Sėlių g. 18-45, Vilnius, Lietuva. 2017
m. ir 2016 m. su šia įmone buvo atliekami pagamintos produkcijos pardavimo sandoriai bei įvairių
paslaugų pardavimo sandoriai.
e) Larisos Sobolevskojos individuali įmonė, buveinė – Kolcovo g. 187, Minskas, Baltarusija.
2017 m. ir 2016 m. jokie sandoriai nevyko.
Operacijos su susijusiomis šalimis 2017 finansiniais metais:
Įmonė

Gautos
paskolos
grąžinimas

Pirkimai
Ilgalaikis
turtas

-

-

244.182

3.385.472

-

22.000

1.565.194

-

250.000

-

600.095

-

-

-

-

-

882.435

-

20.100

1.600.474

-

-

-

-

-

-

67.955

-

250.000

244.182

4.868.002

-

42.100

3.233.623

Gautos
paskolos

Zavod steklopaketov
I architekturnovo
stekla
Glastech Industries
Ltd CO
UAB Glassbel EU
UAB Glassbel
projects
Viso:

Atsargos ir
paslaugos

Pardavimai
IlgalaiPrekės,
kis
paslauturtas
gos

Gautos
paskolos
grąžinimas

Operacijos su susijusiomis šalimis 2016 finansiniais metais:
Įmonė

Zavod steklopaketov
I architekturnovo
stekla
Glastech Industries
Ltd CO
UAB Glassbel EU
UAB Glassbel
projects
Viso:

Gautos
paskolos
grąžinimas

Pirkimai
Ilgalaikis
turtas

-

-

25.630

1.289.095

-

10.300

1.031.189

140.000

390.000

-

500.000

-

-

-

-

-

-

731.530

105.470

-

-

-

-

-

-

554.117

140.000

390.000

25.630

2.520.625

105.470

18.800

8.034.121

Gautos
paskolos

Atsargos ir
paslaugos

Gautos
paskolos
grąžinimas

Pardavimai
IlgalaiPrekės,
kis
paslauturtas
gos

8.500

6.448.815
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19 pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis (eurai) (tęsinys)
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. gautinų ir mokėtinų sumų su susijusiomis šalimis
likučiai:
Gautinos sumos
2017-12-31
2016-12-31
Zavod steklopaketov I
architekturnovo stekla
Glastech Industries Ltd CO
UAB Glassbel projects
UAB Glassbel EU
Iš viso

231.572
623.123
854.695

982.856
88.741
868.543
1.940.140

Mokėtinos sumos
2017-12-31
2016-12-31
738.569
68.554
807.123

1.042.837
1.042.837

20 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Per laikotarpį nuo 2013 iki 2017 metų mokesčių inspekcija nėra atlikusi Bendrovės pilno mokestinio
patikrinimo. Pagal galiojančius įstatymus mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu patikrinti Bendrovės
apskaitos registrus ir įrašus už 5 metus, einančius prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, bei gali
apskaičiuoti papildomus mokesčius ir sankcijas.
Bendrovės vadovybei nėra žinoma apie jokias aplinkybes, dėl kurių Bendrovei galėtų būti apskaičiuoti
papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.

21 pastaba. Pelno mokestis bei atidėtasis pelno mokestis
Bendrovei, vykdančiai veiklą Klaipėdos Laisvojoje Ekonominėje zonoje, kurioje kapitalo investicijos
pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. eurų sumą, 6 metus, taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas, o
sekančius 10 metų, 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas. Lengvatinis tarifas pradedamas taikyti,
kai Bendrovė atitinka šiuos Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatyme nurodytus reikalavimus:
1) Bendrovės kapitalo investicija pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. eurų sumą;
2) ne mažiau kaip 75 proc. Bendrovės atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudaro Laisvojoje
Ekonominėje zonoje vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos;
3) Bendrovė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.
Apskaičiuojant einamąjį pelno mokestį už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m.
gruodžio 31 d. Bendrovė taikė 0 proc. pelno mokesčio tarifą.
Rengiant finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31
d. atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimui pritaikytas 7,5 proc. pelno mokesčio tarifas.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. atidėtojo pelno mokesčio nuo sukaupto mokestinio
nuostolio nebuvo apskaitytas dėl abejonės jį realizuoti.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas:
Atidėtojo pelno mokesčio turtas:
Dėl atsargų vertės nurašymo
Dėl atostogų rezervo
Dėl vertės sumažėjimo abejotinoms skoloms
Viso atidėtojo mokesčio turtas:
Nepripažinta atidėtojo pelno mokesčio dalis

2017-12-31

2016-12-31

8.264
25.834
34.098
(34.098)

9.329
22.669
6.175
38.713
(38.713)
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2017 METUS
UAB „Glassbel Baltic“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 2007 m. sausio 4 d. Lietuvoje, remiantis Lietuvos
Respublikos įstatymais. Įmonės kodas 300630728, PVM mokėtojo kodas LT100002864516, buveinė –
Pramonės g. 11, Klaipėda.

Pagrindinė Įmonės veikla
Pagrindinė Įmonės veikla – architektūrinio/fasadinio stiklo apdirbimas, stiklo paketų gamyba. Tai viena
didžiausių stiklo apdirbimo Įmonių Europoje. Įmonė dirba visiškai naujais ir pažangiais įrengimais. Šiuo
metu Įmonė naudoja Austrijos kompanijos LISEC Austria GmbH, Italijos kompanijos „Keraglass
engineering“, Italijos kompanijos „Forel“ įrengimus.

Įmonės būklė, veiklos vykdymo apžvalga
Įmonėje yra įdiegta ir naudojama ISO-9001 (kokybės vadybos sistema) ir ISO -14001 (aplinkos
apsaugos valdymo sistemos) gamybos valdymo procedūra. Įmonėje daug dėmesio skiriama gaminių
kokybei gerinti, griežtai kontroliuojamas užsakymo įvykdymas pagal nustatytus terminus.
Europoje stiklo pramonė sparčiai evoliucionuoja. Fasadinis stiklas architektams, modernioje
architektūroje tapo pagrindine medžiaga. Šiuo metu įmonė savo, kaip gamintojo, pozicijas rinkoje vertina
kaip itin konkurencingas dėl itin gerų naujų ir esamų klientų įvertinimų. „Glassbel Baltic“ turi pasirašytų
kontraktų už 15 mln. Eur (2018 m. kovo mėnesio duomenimis), kuriuos vykdys 2018 m.

Darbuotojai
2017 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 181 darbuotojai, 2016 m. gruodžio 31 d.– 179 darbuotojai.
Visus įrengimus aptarnauja aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Gamyboje nuolat vyksta reikalingi
apmokymai, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą įrengimų darbą ir aukštą gaminių kokybę. Įmonėje
suformuota stipri ir profesionali darbuotojų komanda, gebanti greitai, kvalifikuotai ir kompetentingai
reaguoti į klientų poreikius.

Aplinkosauga
Įmonėje veikia tik nauji įrengimai, todėl aplinkos teršimo rizikos nėra. Visos, gamybos procese,
susidariusios atliekos, kaip stiklo duženos, popierius, medinės dėžės ir kitos, yra perduodamos
atitinkamoms įmonėms nukenksminti ir perdirbti.

Rizikų, su kuriomis susiduria Įmonė, apibūdinimas
Rizikos su kuriomis susiduria Įmonė yra būdingos ir kitoms šios srities įmonėms. Prie pagrindinių rizikų
priskiriamos: veiklos rizika, rinkos rizika, darbuotojų rizika ir finansinė rizika.
Veiklos rizika – rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su netinkamais ar
neefektyviais veiksmais. Iki 2012 metų Bendrovės veikla buvo nuostolinga. 2012-uosius metus
Bendrovė baigė pelningai, daugiausia dėl pardavimų augimo 60 proc. lyginant su 2011 metais. 2014
metais Bendrovės pardavimai pasiekė planuotus 14,9 mln. eurų ir lyginant su 2013 metais, augo 26
proc. 2015 metais Bendrovės pardavimai augo iki 16,1 mln. eurų ir viršijo planuotus 15,4 mln. eurų,
lyginant su 2014 metais, pardavimai augo 9 proc. 2016 metais Bendrovės pardavimai toliau ženkliai
augo iki 20,1 mln. eurų ir viršijo planuotus 17 mln. eurų, lyginant su 2015 metais, pardavimai augo 25
proc. 2017 metais Bendrovės pardavimai ženkliai augo iki 22,9 mln. eurų ir viršijo planuotus 22 mln.
eurų, lyginant su 2016 metais, pardavimai augo 14 proc.
Rinkos rizika apima riziką, susijusią su įsigyjamų žaliavų ir parduodamų gaminių kainų svyravimu.
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Rizikų, su kuriomis susiduria Įmonė, apibūdinimas (tęsinys)
Prekių/paslaugų kokybės rizika – tai rizika, kad Įmonės parduodamų prekių/paslaugų kokybė taps
prastesnė. Be to, egzistuoja rizika, kad prekių/paslaugų kokybė nebus išlaikyta tinkamo lygio. Siekiant
to išvengti, Įmonėje numatytos priemonės, užkertančios kelią nekokybiškų užsakymų atlikimui. Gaminių
kokybė didžiąja dalimi priklauso nuo darbuotojų. Siekiant pagerinti gaminių kokybę, Įmonėje nuolat
tobulinami darbuotojų profesiniai bei bendravimo įgūdžiai.
Darbuotojų rizika – tai rizika, kad kvalifikuoti darbuotojai paliks Įmonę. Specialistų trūkumas gali pakenkti
užsakymų kokybei bei klientų poreikių tenkinimui. Tai gali atsiliepti Įmonės reputacijai ir taip sumažinti
pardavimų apimtis. Darbuotojų rizikos valdymas Įmonėje atliekamas gerinant darbo sąlygas.
Finansinė rizika – rizika, dėl skolininkų nesugebėjimo (ar nenoro) atsiskaityti. Įmonė gali nesugebėti
vykdyti savo finansinių įsipareigojimų tiekėjų ar valstybės biudžeto atžvilgiu. Siekiant to išvengti, Įmonėje
numatytos šios priemonės: reguliariai bendraujama su užsakovais, kontroliuojami jų atsiskaitymai
nustatytais terminais, taikoma išankstinių apmokėjimų sistema. Nuo 2014 metų įmonė draudžia pirkėjų
skolas tarptautinėje draudimo bendrovėje COFACE.

Informacija apie įsigytas ir perleistas akcijas
Bendrovės įstatinį kapitalą 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 700.600 litų. Įstatinis kapitalas padalintas į
7.006 vienetų 100 Lt. (vieno šimto lito) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. 2012 m. kovo 29
dieną Juridinių asmenų registre įregistruotas bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas iki 8.788.900 Lt
(įstatinio kapitalo išraiška eurais – 2 545 441,38 eurų), paskirstytas į 87 889 vnt. paprastųjų vardinių
akcijų 100 Lt nominalios vertės (išraiška eurais – 28,96 eurų). Visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.
Įmonės akcininkas- Glastech Industries Ltd.Co, Nr.7053726-22 (Teksaso Valstija, Valstijos Sektorius),
registruota buveinė 3131 West Alabama, Suite 101, Houston, Texas 77098, JAV, valdanti 100 proc.
akcijų.
2015 m. gruodžio 31 d. priimtas akcininko sprendimas dėl įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus:
- Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiška litais konvertuojama į jų išraišką
eurais ir nustatoma, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 2 545 265,44 eurų ir kad jis yra
padalintas į 87 889 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 eurų;
2016 m. rugpjūčio 4 d. Bendrovė VĮ Registrų centre įregistravo įstatų pakeitimus dėl:
− įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus: Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į
87 889 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 eurų, visa įstatinio kapitalo suma
sudaro 2 545 265,44 eurų;
− Bendrovės Valdybos sudarymo. Nuspręsta suformuoti Bendrovėje naują valdymo organą –
Valdybą, kurią sudarytų 3 nariai, renkami 4 metų kadencijai. Bendrovės Valdybos nariais išrinkti:
Dmitri Sobolevski, Larissa Sobolevskaya, Valdas Virbalas. Naujoje įstatų redakcijoje numatyta,
kad Bendrovės valdymo organai yra: Visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės Valdyba ir
Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius), Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės Valdybos
nariai savo veiklą pradėjo nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo dienos.

Informacija apie Įmonės filialus ir atstovybes
Įmonė neturi filialų ir atstovybių.

Įmonės veiklos rezultatų analizė
2017 m. Įmonės pardavimai buvo 22.864 tūkst. eurų – 14 proc. didesni nei 2016 metais. 2016 m. Įmonės
pardavimai buvo 20.134 tūkts. eurų – 25 proc. didesni nei 2015 metais.
Bendrovė 2017 metais uždirbo 490 tūkst. eurų pelno prieš mokesčius (eliminavus Kitos finansinės-
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Informacija apie Bendrovės vadovo, valdybos narių einamas vadovaujamas pareigas
Įmonės,
įstaigos
ir
organizacijos
pavadinimas

Įmonės
kodas

Buveinės
adresas

Dimitri
Sobolevski

Larissa
Sobolevskaya

Valdas
Virbalas

UAB „Glassbel
Baltic“

300630728

Pramonės
11,
Klaipėda

Generalinis
direktorius,

Valdybos narys

Direktorius,

Pramonės
11,
Klaipėda

-

-

Direktorius

Glastech Industries
LTD CO

3131 West
Alabama,
Suite 101,
Houston,
Texas
77098 JAV

Įgaliotas
asmuo

-

-

Larisos
Sobolevskojos
individuali įmonė

Kolcovo g.
187,
Minskas,
Baltarusija

-

Vadovė

-

Pramonės
11,
Klaipėda

-

-

Direktorius

UAB „Glassbel
EU“

UAB “Glassbel
projects”

302781903

304080744

Valdybos
narys

Valdybos
narys
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