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NepriKlatlsoirlo atldttolatls tstlada
UAB ,,GLASSBEL EU" akcininkui
Nuomone

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

o
.
¡

-

lmoné) atskirq finansiniq ataskaitq audirq. lmonès

2017 m. gruodZio 31 d. sutrumpintas balansas,
tE dienQ pasibaigusiq metq pelno (nuostolir¿) ataskaita, ir
finansiniq ataskaitq aiðkinamasis raðtas, jskaitant reikËmingq apskaitos metodq santraukq.

Müsq nuomone, pridetos f inansinés ataskaitos parodo tikrq ir teisingq vaizdq apie !mones 2017 m.

gruodZio 31 d. f inansinç büklç ir tq dienq pasibaigusiq metq f inansinius veiklos rezultatus pagal

Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.
Pagrindas nuomonei pareikSti

Auditq atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau -TAS). Musr.¡atsakomybé pagalsiuos
standartus i5samiai apibudinta ðios iðvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmonès pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartll valdybos iðleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) 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 musq nuomonei pagrjsti.
Vadovybes ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakornybè uZ finansines ataskaitas
Vadovybê yra atsakinga uZ 5iq f inansiniq ataskaitq, kurios parodo tikrq ir teisingq vaizdq,
parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokiq
vidaus kontrolç, kokia, vadovybés nuomone, yra butina finansinèms ataskaitoms parengti be
reikSmingq iëkraipymq del apgaulès ar klaidos.
Rengdama f inansines ataskaitas vadovybê privalo jvertinti Jmonés gebejimq tgsti veiklq ir
atskleisti (jei butina) dalykus, susijusius su veiklos tçstinumu ir veiklos testinumo apskaitos
principo taikymu, iðskyrus tuos atvejus, kai vadovybé ketina likviduoti lmong ar nutraukti veiklq
arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.
UZ valdymq atsakingi

asmenys privalo pri2iùreti lmones finansiniq ataskaitq rengimo procesQ.

@2018 ,,KPMG Balllcs", UAB yra Liêtuvos rlbotos atsakomybès lmonê lr
neprlklausomrt KPMG imonlq narlq, prlklausanëltt Sveicarllos lmonel
,,KPMG lnternatlonal Cooperatlvê" ("KP¡rG lnternatlonal"), tlnklo nârè.
Vlsos telsês saugomos.

lmonês kodas: 11 1616158
PVM mokètojo kodas: 1T114949716

Auditoriaus atsakomybe

uZ finansiniq ataskaitq auditq

Musq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq dèl to, ar finansinés ataskaitos kaip visuma nera
reikðmingai iSkraipytos del apgaulès ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateikiama
- tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad
reikðmingq iðkraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal
TAS. lSkraipymai, kurie gali atsirasti dél apgaulès ar klaidos, laikomi reikðmingais, jeigu galima
pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turèti didelés jtakos vartotojq ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.

müsq nuomonê, Pakankamas uZtikrinimas

Atlikdamiauditq pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomès
profesinio skeptiËkumo principo. Mes taip pat:

I

o
e
o

r

Nustatome ir jvertiname finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgaulès arba klaidq
rizikq, planuojame ir atliekame procedüras kaip atsakq j tokiq rizikqir surenkame pakankamq
tinkamq audito jrodymq müsq nuomonei pagrjsti, ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesnè nei reikðmingo i5kraipymo dél klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali búti suköiavimas, kìastojimas, työinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba
vidaus kontroliq nepaisymas.
lgyjame supratimq apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galétume suplanuoti
konkreðiomis aplinkybémis tinkamas audito procedüras, taöiau ne tam, kad galètume
pareik5ti nuomong apie lmones vidaus kontroles veiksmingumq.
lvertiname taikomq apskaitos metodr¿ tinkamumq ir vadovybés atliktq apskaitiniq vertinimq
bei su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.
Padarome iðvadq del taikomo veiklos testinumo apskaitos principo tinkamumo ir dél to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijçs reikðmingas
neapibreZtumas, dêl kurio gali kilti reikémingq abejoniq dél lmonès gebejimo tçsti veiklq.
Jeigu padarome iðvadq, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus
iSvadoje privalome atkreipti demesi j susijusius atskleidimus f inansinése ataskaitose arba,
jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonç, Mùsq i5vados yra
pagr¡stos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Taöiau busimi
jvykiai ar sqlygos gali lemti, kad lmone negalés toliau tçsti savo veiklos.

lvertiname bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, strukturq ir turlnj, jskaitant atskleidimus, ir
tai, ar finansinése ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykt¿, privalome informuoti uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimtj
ir atlikimo laikq bei reikðmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolès
trúkumus, kuriuos nustatome audito metu,
rdu

,,KPM

IUS

Part

Atestuotas

itorius

Klaipéda, Lietuvos Respublika
2018 m. balandZio 30 d.

@2018,,KPMG Baltlcs", UAB yra Lletuvos r¡botos atsakomybés ¡monè lr
niprlklausomq KPMG imonlq narlq, prlklausanðiLt ðvelcarlos ¡monel
,,KPMG lnternatlonal Cooperãtlve" ("KPMG lnternâtlonâ1"), tlnklo naré.
Vlsos telsês saugomos.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.

BENDROJI DALIS

UAB „Glassbel EU“ (toliau – Bendrovė) , įmonės kodas 302781903, buvo įregistruota 2012 m.
gegužės 15 d. Bendrovės registracijos adresas ir buveinė yra Pramonės g. 11, Klaipėda, duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Bendrovės finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Bendrovės pagrindinė veikla yra didmeninė prekyba, architektūrinio ir fasadinio stiklo apdirbimas,
moksliniai tyrimai bei kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla.
Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių bei asocijuotų įmonių neturi.
UAB „Glassbel EU“ įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. yra 75.296
Eur.
2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 21 darbuotojas, 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 21
darbuotojų.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Glassbel EU“ vienintelis akcininkas buvo
Glastech Industries LTD CO. 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 finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos, Įmonių
finansinės atskaitomybės įstatymais bei Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartais (VAS).

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.
Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos
tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai
finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.
Rengdama finansines ataskaitas pagal VAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus
prielaidoms, kurios turi įtakos apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
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.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė priklauso mažų įmonių kategorijai, nes
pagal LR finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas paskutinę finansinių metų dieną
neviršija dviejų iš šių dydžių:
1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;
2) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus –
50.
Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) balansas arba sutrumpintas balansas;
2) pelno (nuostolių) ataskaita;
3) aiškinamasis raštas.

Užsienio valiuta
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos finansinės atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos
kursą. Gautinos ir mokėtinos sumos, finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos
valiutos kursą. 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, nes Bendrovė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją su keletu
partnerių. Bendrovės suteikti laidavimai už susijusios įmonės įsipareigojimų įvykdymą atskleisti 16oje pataboje.
Bendrovė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinoms sumoms balanso sudarymo
dieną. 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. patiria reikšmingą kredito rizikos
koncentraciją, kadangi 80 proc. visų gautinų sumų sudaro gautinos sumos iš trijų pirkėjų.

Užsienio valiutos keitimo rizika
Bendrovė laikosi politikos derinti pinigų srautus iš tikėtinų pardavimų ateityje su pirkimais bei
kitomis išlaidomis kiekviena užsienio valiuta 2017 m. ir 2016 m. Bendrovė nenaudojo jokių
išvestinių finansinių instrumentų užsienio valiutos kurso keitimo rizikos valdymui.

Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėti
finansavimą per atitinkamą kreditą.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją
ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. 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 580 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

Vidutinis turto naudingo
tarnavimo laikotarpis (metais)

Programinė įranga

3

Kitas nematerialusis turtas

4

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto grupės apskaitomos taikant įsigijimo savikainos metodą. Toks ilgalaikis
materialusis turtas apskaitomas 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.
Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito
mėnesio 1 dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas naudojant tiesinį
metodą, atsižvelgiant į šiuos nustatytus ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo
laikotarpius:
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
Materialiojo turto grupė

Mašinos ir įrengimai
Kitas materialusis turtas
Transporto priemonės

Vidutinis turto naudingo
tarnavimo laikotarpis (metais)
5
3-6
6

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 veiklos sąnaudų ir
pardavimo savikainos pagal tai, kokioje veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas. Dalis
nusidėvėjimo sąnaudų priskiriama balanso Atsargų straipsnyje.
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo savikaina. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertės bei
kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nusidėvėjimas nebaigtai statybai neskaičiuojamas tol, kol
statyba nėra baigta.

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.

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 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.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
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 naudojamas tiktai
sukauptiems nuostoliams padengti.

Dividendai
Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami.

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“.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
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.
Kiekvienam Bendrovės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio amžiaus, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso 2 mėnesių atlyginimų dydžio išmoka. Bendrovėje išmokų
darbuotojams įsipareigojimas pripažįstamas balanse ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę balanso
sudarymo datą.

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.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
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, bendrosios ir administracinės sąnaudos
Veiklos sąnaudas sudaro išlaidos pardavimo personalui, administracijai, vadovybei, biuro
patalpoms bei biuro išlaidos.

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.

Pelno mokestis už ataskaitinius metus
Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai.
Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuojamas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant
galiojančius ir taikomus balanso sudarymo dieną tarifus. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
2017 metais Bendrovės pelno apmokestinimui taikomas 15% mokestis (2016 m. - 15%).
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.
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2. APSKAITOS POLITIKA (TĘSINYS)
Pelno mokestis už ataskaitinius metus (tęsinys)
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė turės
pakankamai apmokestinamojo pelno, kuris leis išnaudoti mokesčio turtą.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami
neapibrėžtaisiais. 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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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo
savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
b) 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
c) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija
Finansinių metų pabaigoje
d) 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

Programinė
įranga
18.681

Kitas
nematerialusis
turtas
18.608

Iš viso
37.289

134.500
134.500

74.432
74.432

208.932
208.932

-

-

-

-

-

-

115.819

55.824

171.643

18.681
134.500

18.608
74.432

37.289
208.932

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017 m. 37 tūkst. Eur ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos sąnaudų finansinėse ataskaitose
yra apskaitytos Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. 2016 metais 63 tūkst. Eur
ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos sąnaudų buvo apskaityta Bendrųjų ir administracinių
sąnaudų straipsnyje.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įkeisto nematerialaus turto.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikiam nematerialiam turtui vertės
sumažėjimo apskaityta nebuvo.
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4.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas, modernizavimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
-išankstiniai apmokėjimai už turtą
Finansinių metų pabaigoje
b) 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
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) 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

Mašinos ir
įrengimai

Kitas
materialu
sis turtas

448.311

10.543

Transporto Nebaigta
priemonės statyba

Iš viso

11.564

269.038

739.456

12.853

269.038

1.236.652

927.567

27.194

(3.510)

(1.351)

(12.853)

924.057

25.843

-

4.055

4.055
(17.714)

-

273.093

1.222.993

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479.256

16.651

1.289

-

497.196

192.507

6.175

-

198.909

(2.278)

(1.090)

669.485

21.736

-

-

691.223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

254.570

4.107

227
(1.516)

-

(4.884)

273.093

531.768

2017 metais ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 190 tūkst. Eur (2016 m. - 191
tūkst. Eur) apskaitytos savikainoje ir 4 tūkst. Eur (2016 m. - 8 tūkst. Eur) bendrosiose ir
administracinėse sąnaudose. Nusidėvėjimo sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamos
subsidijų susijusių su ilgalaikiu materialiu turtu amortizacija 50 tūkst. Eur (2016 m. - 50 tūkst. Eur),
bei SMART-FLEX projekto gautos subsidijos panaudota dalimi 5 tūkst. Eur (38 tūkst. Eur) (žr. 9ąją pastabą).
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4. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (TĘSINYS)
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo naudojamo nusidėvėjusio
ilgalaikio materialaus turto.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikiam materialiam turtui vertės sumažėjimo
apskaityta nebuvo. Bendrovės vadovybė įvertino, kad nenaudojamo turto, taip pat turto, kurio
naudingumo vertė yra sumažėjusi arba turto, kuris gali būti artimiausiu metu nebenaudojamas
veikloje, Bendrovė neturi.
2017 m. gruodžio 31 d. nebaigtą statybą sudaro iš saulės energijos elektrą generuojančio pastato
fasado prototipas, kurios vertė 273 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 269 tūkst. eurų).

5. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮKEITIMAS
Įkeisto turto pavadinimas

Balansinė vertė
2017-12-31, Eur

Mašinos ir įrengimai

253.797

Įkeisto turto vertė iš viso

253.797

Balansinė vertė
2016-12-31, Eur

Įkeitimo
pabaigos data

198.496

2021-01-19

198.496

2017 m. gruodžio 31 d. įkeistą turtą sudaro visas ilgalaikis turtas, kurio balansinė vertė 253 tūkst.
Eur. Turtas įkeistas pagal 2017 m. birželio 6 d. UAB „Glassbel Baltic“ ir AB „Citadele“ banko
pasirašytą kredito sutartį. 2016 m. gruodžio 31 d. įkeistą turtą sudaro spalvoto kompiuterinio
spausdinimo įrengimas GlassJet AR6000W. Turtas įkeistas pagal 2016 m. vasario 19 d.
Bendrovės ir AB „Citadele“ banko pasirašytą laidavimo už susijusią įmonę UAB „Glassbel Baltic“
sutartį. Įkeisto turto likutinė vertė 73 tūkst. eurų.

6. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
Rodikliai
Atsargų vertė
Išankstiniai mokėjimai
Iš viso atsargų ir išankstinių mokėjimų

Ataskaitinis
laikotarpis
45.410
11.983
57.393

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
42.214
19.967
62.181

Bendrovės atsargas 2017 m. ir 2016 m. sudaro žaliavos bei komplektavimo gaminiai, prekės
skirtos perparduoti.
Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės 2017 m. ir 2016 m. apskaityta nebuvo.
Atsargų vertė, pripažinta 2017 m. pardavimo savikainos sąnaudomis, sudaro 1.471 tūkst. Eur
(2016 m. – 6.180 tūkst. Eur).
2017 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas sudaro 12 tūkst. eurų
(2016 m. gruodžio 31 d. – 20 tūkst. eurų).
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7. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų skolos
Abejotinų skolų vertės sumažėjimas (-)
Pirkėjams patiektos ir grąžintinos taros vertė
Pirkėjų įsiskolinimas

377.260
(5.698)
(17.200)
354.362

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
361.778
(29.045)
(120.400)
212.333

Gautinos dotacijos
Kitos gautinos sumos
Abejotinų skolų vertės sumažėjimas (-)
Kitos gautinos sumos
Iš viso per vienerius metus gautinų sumų

64.309
39.055
103.364
457.726

108.275
108.275
320.608

Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinis
laikotarpis

2017 m. gruodžio 31 d. vadovybė atliko gautinų sumų įvertinimą ir nurašė 23 tūks.eurų gautinų
sumų iš klientų, kadangi nebesitiki šių sumų atgauti.
2017 m. gruodžio 31 d. 64 tūkst. eurų gautina dotacija už SMART-FLEX mokslinių tyrimų projektą.

8. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Ataskaitinis
laikotarpis
Pinigai bankuose
Iš viso

15.718
15.718

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
39.543
39.543

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pinigai esantys bankuose nėra įkeisti.

9. ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 2.600
nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 EUR. 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.
2017 m. ir 2016 metais įstatinio kapitalo struktūra nesikeitė.
Privalomasis rezervas
2017 m. ir 2016 m. privalomasis rezervas nebuvo suformuotas.
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10. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS
Straipsniai
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Pelno paskirstymas:
- pervesta į privalomąjį rezervą
- išmokėti dividendai
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

Suma (Eur)
(142.454)

4.692
(137.762)

(137.762)

11. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
Dotacijų (subsidijų) rūšis
1) Naujų technologinių linijų
diegimo finansavimas
2) SMART-FLEX mokslinių
tyrimų projektas
IŠ VISO

Likutis
laikotarpio
pradžioje

Gauta
dotacijų

Gautinos
dotacijos

Panaudota
dotacijų /
Dotacijų
amortizacija

Likutis
laikotarpio
pabaigoje

108.457

0

0

50.013

58.444

112.432

0

64.309

40.194

136.547

220.889

0

64.309

90.207

194.991

1) 2013 m. birželio 5 d. Bendrovė pasirašė projekto „Naujų Technologinių linijų diegimas plečiant
stiklo gamybos pajėgumus“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-02-022, finansavimo ir
administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Projekto biudžete nustatyta
didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.430 tūkst. Eur, neįskaitant pridėtinės vertės
mokesčio.
Bendrovei Projektui įgyvendinti skirta iki 728 tūkst. Eur finansavimo, finansavimo intensyvumas iki
29,99 proc., finansavimo šaltinis – 2007 – 2013 m. ES struktūrinė parama.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2013 m. sausio 15 d., pabaiga - 2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. liepos 31 d. Bendrovė pasirašė LVPA dėl projekto „Naujų technologinių linijų diegimas
plečiant stiklo gamybos pajėgumus“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-02-022 sutarties pakeitimo
susitarimą Nr.1 kuriuo susitarta:
a) sumažinti Projekto biudžete nustatytą Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą nuo 2.430
tūkst. Eur iki 834 tūkst. Eur;
b) Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirti iki 243 tūkst. Eur finansavimo, finansavimo
intensyvumas iki 29,16 proc.
c) proporcingai sumažintam Projekto biudžetui sumažinti Sutartyje numatytus Projekto vykdytojo
įsipareigojimus dėl: sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus iki 21; pritrauktų privačių investicijų
sumą iki 590 tūkst. Eur.
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11. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS (TĘSINYS)
Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė panaudojo 100 proc. t.y. 243 tūkst. Eur suteiktos dotacijos. Iš
projekto lėšų buvo finansuotas skaitmeninio spalvoto stiklo dažymo linijos įsigijimas (įrengimas
GlassJetAR6000W), linijos tobulinimas įdiegiant plovimo įrangą (įrengimas HWM33B8 AERO) bei
įrengiant švaros patalpą, įsigytas tiltinis atraminis kranas ABUS ELK Q-4t. Gautos dotacijos
amortizacija 2017 m 50 tūkst. Eur ir 2016 m. 50 tūkst. Eur, kuria yra mažinamos įrengimo
nusidėvėjimo sąnaudos. Dotacija bus nudėvėta iki įsigyto turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos.
2) 2013 m. spalio mėnesį Bendrovė pasirašė partnerystės sutartį tarptautiniame ES finansuojame
projekte (Projekto Nr. 322434, projekto akronimas SMART-FLEX): iš saulės energijos elektrą
generuojančių fasadų kūrimas "vienu klavišo paspaudimu". 2013 m. gruodžio mėnesį buvo gauta
117 tūkst. Eur, 2014 m. – 38 tūkst. Eur, 2015 m. -196 tūkst. Eur dotacija, skirta projekto
vykdomiems darbams finansuoti. Projektui finansuoti skirtos Europos Sąjungos 7-osios bendrosios
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos lėšos. Projekto
finansavimo intensyvumas - 50 proc. Projekto trukmė - 3 metai.
Iki 2017 m. gruodžio 31 d. SMART-FLEX projekto darbai buvo vykdomi pagal numatytus terminus,
vykdomos kitos projekto sąlygos bei reikalavimai. Dotacija priskirta dotacijoms susijusioms su
pajamomis ir apskaitoje rodoma mažinant su projekto vykdymu susijusias sąnaudas: projekto
išlaidoms kompensuoti panaudota 279 tūkst. Eur, likusi 137 tūkst. Eur finansavimo dalis bus
panaudota sukurto ilgalaikio turto nusidėvėjimui mažinti, todėl dotacija bus nudėvėta iki įsigyto turto
tarnavimo laiko pabaigos.
2017 m. gruodžio 31 d. gautina 64 tūkst. eurų dotacija ilgalaikio turtui(2016 m. gruodžio 31 d.
gautinų dotacijų nebuvo).

12. BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ
Rodikliai
Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis
1. Finansinės skolos:
2. Skolos tiekėjams
3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
Mokėtinas darbo užmokestis ir susiję mokesčiai
Atostoginių kaupimai
5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:
Mokėtinas pelno mokestis
IŠ VISO

Per vienerius finansinius metus
2017-12-31
672.489
216.656
54.375
35.107
19.268
597
597
944.117

2016-12-31
959.866
51.236
49.247
29.203
20.044
1.137
1.137
1.061.486
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13. PARDAVIMO PAJAMOS
Ataskaitinis
laikotarpis
Stiklo gaminių pardavimo pajamos
Transportavimo paslaugų pajamos
Skaitmeninio spaudinimo paslaugų pajamos
Pardavimo nuolaidos
Kitos pajamos
Iš viso

14.

1.551.364
215.492
472.268
(7.101)
163.574
2.395.597

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
6.473.659
456.706
545.825
(2.374)
191.267
7.665.083

PARDAVIMO SAVIKAINA

1.471.394

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
6.180.026

Transporto ir muitinimo sąnaudos

206.610

446.519

Gamybinio ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos

139.632

102.986

Ataskaitinis
laikotarpis
Parduotų prekių savikaina

Technikos priežiūra, eksploatacija, remontai
Iš viso

120.417

60.633

33.706
1.971.759

31.858
6.822.022

15. PARDAVIMŲ IR BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Ataskaitinis
laikotarpis
Pardavimų sąnaudos:
Marketingo komisiniai
Komandiruočių sąnaudos
Prekinio ženklo naudojimo sąnaudos
Atlyginimų ir soc. draudimo sąnaudos
Dalyvavimas parodose
Pardavimų sąnaudos iš viso:

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

19.111
135.646
2.774
157.531

151.705
111.759
100.000
45.062
7.701
416.227

Atlyginimų ir soc. draudimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija
Nuomos sąnaudos
Banko komisiniai
Vertės sumažėjimo abejotinoms skoloms sąnaudos
Audito, teisinės ir kitų konsultacijų sąnaudos
Kita
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:

121.874
41.766
38.684
836
2.194
1.578
49.784
256.716

174.194
71.491
43.791
22.512
5.898
4.706
73.425
396.017

Veiklos sąnaudos iš viso:

414.247

812.244

Bendrosios ir administracinės sąnaudos:
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16. PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS
Ataskaitinis
laikotarpis
Palūkanų sąnaudos
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

58
4.370
14
4.442

Baudos ir delspinigiai
Kitos
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos:

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
13.888
9.997
1.428
440
25.753

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 jokie sandoriai nevyko;
b) Glastech Industries LTD CO (vienintelis UAB „Glassbel EU“ akcininkas), buveinė-3131
West Alabama luite 101, Houston, Texas, USA. Šiai įmonei 2017 m. ir 2016 m. mokėtas
prekinio ženklo mokestis;
c) UAB „Glassbel Baltic“ (bendri akcininkai), buveinė – Pramonės g. 11, Klaipėda, Lietuva;
2017 m. ir 2016 m. su šia įmone buvo atliekami pagamintos produkcijos pirkimo sandoriai,
paslaugų, ilgalaikio turto pirkimo – pardavimo sandoriai;
d) UAB „Glassbel projects“ (susiję akcininkai), buveinė – Sėlių g. 18-45, Vilnius, Lietuva;
įmonė veiklą pradėjo 2015 metais. 2017 m. ir 2016 m. su šia įmone vyko įvairių paslaugų
pardavimo, pirkimo sandoriai.
e) Larisos Sobolevskojos individuali įmonė, buveinė – Kolcovo g. 187, Minskas,
Baltarusija. 2016 m. sudaryta paslaugų sutartis. 2017 m. ir 2016 m. su šia įmone vyko
įvairių paslaugų pirkimo sandoriai.
Operacijos su susijusiomis šalimis 2017 finansiniais metais:

Įmonė
UAB „Glassbel
Baltic“
UAB „Glassbel
projects“
Glastech
Industries Ltd
CO
Larisos
Sobolevskojos
individuali įmonė
Viso:

Pirkimai
Už 2017 metus
Gautos
Gautos
paskolos Ilgalaikis
paskolos grąžinimas turtas

Pardavimai
Už 2017metus
Atsargos,
prekės ir
paslaugos

Suteiktos Ilgalaikis
paskolos turtas

-

-

20.100

1.600.474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.571

-

-

Prekės,
paslaugos
882.435
6.000

-

19.111
-

-

20.100

1.686.156

-

-

888.435
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17. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS (TĘSINYS)
Operacijos su susijusiomis šalimis 2016 finansiniais metais:

Įmonė
UAB „Glassbel
Baltic“
UAB „Glassbel
projects“
Glastech
Industries Ltd
CO
Viso:

Pirkimai
Už 2016 metus
Gautos
Gautos
paskolos Ilgalaikis
paskolos grąžinimas
turtas

Pardavimai
Už 2016 metus
Atsargos,
prekės ir Suteiktos Ilgalaikis
paslaugos paskolos turtas

-

-

8.500

6.467.494

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

8.500

6.567.494

-

-

Prekės,
paslaugos
712.851
27.625

-

740.476

Gautinų/mokėtinų sumų su susijusiomis šalimis likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio
31 d. detalizuojami taip:

UAB „Glassbel projects“
UAB „Glassbel Baltic“
Iš viso

Gautinos sumos
2017.12.31
2016.12.31
5.445
605
5.445
605

Mokėtinos sumos
2017.12.31
2016.12.31
623.123
868.543
623.123
868.543

Gautų/sumokėtų avansų su susijusiomis šalimis likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio
31 d. gali būti detalizuojami taip:
Gautų avansų likučiai
2017.12.31
2016.12.31
Larisos Sobolevskojos
individuali įmonė
Iš viso

Sumokėtų avansų likučiai
2017.12.31
2016.12.31

-

-

11.200

19.111

-

-

11.200

19.111

18. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI
Minimalūs ateities mokėjimai, susiję su patalpų nuomos sutartimis, yra pateikiami žemiau:
Straipsniai

Patalpų nuoma
Iš viso

Per 1 metus

43.791
43.791

Nuo 1 iki 5
metų

131.371
131.371

Po 5 metų

Iš viso

-

175.162
175.162

Per laikotarpį nuo Bendrovės steigimo 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.
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18. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS)
Bendrovė AB „Citadele“ bankui suteikė laidavimą už susijusios įmonės UAB „Glassbel Baltic“
įsipareigojimų, pagal paskolos, faktoringo bei atvirojo kredito sutartis, įvykdymą. 2017 m. gruodžio
31 d. laidavimo suma sudaro 6.166 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. laidavimo suma sudaro
6.705 tūkst. eurų). 2017 m. gruodžio 31 d. UAB “Glassbel Baltic” negrąžintas paskolos likutis
sudaro 4.687 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. - 5.310 tūkst. Eur), suteiktos paskolos UAB
“Glassbel Baltic” pagal faktoringo sutartį sudarė 814 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. - 479 tūkst.
Eur). Bendrovė laikėsi laidavimo sutartyse numatytų tam tikrų finansinių rodiklių.

19. PELNO MOKESTIS BEI ATIDĖTASIS PELNO MOKESTIS
Pelno mokesčio sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje sudaro:
Pelno mokesčio sąnaudų komponentai
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos
Iš viso:

Ataskaitinis
laikotarpis
597
(554)
43

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
1.136
18.407
19.543

Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimui panaudoti žemiau išvardinti rodikliai:

36.562
855
687
38.104
(26.212)

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
20.873
744
268
21.885
(10.547)

11.892

11.338

Ataskaitinis
laikotarpis
Perkeliamas mokestinis nuostolis
Vertės sumažėjimas abejotinoms skoloms
Atostogų rezervas
Viso atidėtojo mokesčio įsipareigojimas (-)/turtas (+)
Nepripažinta dalis
Pripažintas atidėtojo mokesčio įsipareigojimas (-)/turtas (+)

20. VEIKLOS TĘSTINUMAS
Bendrovės nuosavas kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. neatitiko akcinių bendrovių įstatyme
numatyto minimalaus rodiklio (1/2 įstatinio akcinio kapitalo), buvo neigiamas. Bendrovės
trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 m. gruodžio 31 d. viršija trumpalaikį turtą 416 tūkst. Eur (2016
m. gruodžio 31 d. – įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą 639 tūkst. Eur).
2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės nuosavas kapitalas yra neigiamas (-62 tūkst. Eur), atitinkamai
2016 m. gruodžio 31 d. – neigiamas (-67 tūkst. Eur ).
Pagrindinis Bendrovės kreditorius – susijusi įmonė UAB „Glassbel Baltic“. 2017 m. gruodžio 31 d.
mokėtina suma šiai įmonei sudaro 677 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. 868 tūkst. Eur).
UAB „Glassbel EU“ gavo rėmimo laišką iš UAB „Glassbel Baltic“, kuriuo patvirtinama, jog esant
būtinybei susijusi įmonė nereikalaus grąžinti skolos ir suteiks finansinę paramą.
Bendrovės galimybė vykdyti savo įsipareigojimus 2018 metais ir tęsti veiklą didžiąja dalimi
priklauso nuo pinigų srautų iš pagrindinės veiklos. 2018 m. planuojama uždirbti 138 tūkst. Eur prieš
pelno apmokestinimą, 2017 m. Bendrovė uždirbo 5 tūkst. Eur pelno prieš apmokestinimą (2016 m.
Bendrovė uždirbo 17 tūkst. Eur pelno prieš apmokestinimą). Bendrovės vadovybė tiki, kad 2018
metais tęsiami projektai Europos rinkose, sudarytos naujos sutartys su JAV klientais, išaugusi
skaitmeninio stiklo dažymo paslaugos paklausa nuosaikiai didins Bendrovės pardavimus, o
numatomi sąnaudų optimizavimo sprendimai leis sumažinti Bendrovės administravimo išlaidas.
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