“G. STEPONKAUS KONTORA”
(FINANS MAKLERIO UŽDAROJI AKCIN BENDROV )
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ATASKAITA IR
2002 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSIN ATSKAITOMYB

Nepriklausomo auditoriaus išvada
FMUAB G. Steponkaus kontora akcininkams

Mes atlikome ia pridedam FMUAB G. Steponkaus kontora 2002 met gruodžio 31 dienos balanso
ir susijusi 2002 met pelno (nuostolio) ataskaitos bei aiškinamojo rašto audit . Už ši finansin
atskaitomyb yra atsakinga Bendrov s vadovyb . M s pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti
savo nuomon apie ši finansin atskaitomyb .
Mes atlikome audit pagal Tarptautinius audito standartus, parengtus Tarptautin s apskaitinink
federacijos (IFAC), Nacionalinius audito standartus ir esam praktik . Šie standartai reikalauja, jog
mes taip planuotume ir atliktume audit , kad gautume pakankam pagrind tvirtinti, jog finansin je
atskaitomyb je n ra reikšming informacijos iškraipym . Audito metu testais buvo ištirti rodymai,
patvirtinantys finansin s atskaitomyb s sumas ir j atskleidimus. Audito metu buvo vertinti taikyti
apskaitos principai bei vadovyb s atlikti reikšmingi vertinimai, taip pat bendras finansin s
atskaitomyb s pateikimas pagal nustatyt tvark . Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia
pakankam pagrind m s nuomonei.
Kaip aprašyta pastaboje 5, ilgalaikio finansinio turto pardavimo s naudos sumažintos 56,5 t kst. Lt.
Kaip aprašyta pastaboje 8, mes nedalyvavome gryn j
pateikti gryn j pinig inventorizacijos rezultatai.

pinig

inventorizacijoje ir mums nebuvo

Kaip aprašyta pastaboje 9, balanso ateinan i laikotarpi s naudose n ra apskaitytos 2003 met
draudimo s naudos 6,1 t kst. Lt.
Kaip aprašyta pastaboje 10, skolos dalis 48,8 t kst. Lt, kuri teks gr žinti po 2003 met turi b ti
apskaitoma ilgalaiki skol straipsnyje.
Kaip aprašyta pastaboje 14, netekim
investicin s veiklos s naudos.

straipsnyje neturi b ti apskaitomos veiklos ir finansin s

M s nuomone, išskyrus poveik , kuri finansinei atskaitomybei tur t ankstesn se pastraipose
išd styti dalykai, finansin
atskaitomyb
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi
FMUAB G. Steponkaus kontora 2002 m. gruodžio 31 d. finansin b kl ir 2002 met veiklos
rezultatus ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikos apskait reglamentuojan ius teis s aktus.

UAB “Moore Stephens Vilnius”
(leidimas Nr.000158)
Auditor D. Pranck nien
(licencija Nr.000126)
2003 m. balandžio 25 d.
Vilnius
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d.
Balansas
(litais)
Pastaba

2002

2001

3
4
5

1 414
381 686
192 770
575 870

673
248 414
267 189
516 276

6
7

2 271
148 021

8
9

314 726
358
465 376

253
227 721
11 657
149 329

10
10
10
10

79 891
34 595
64 344
8 398
187 228

171
15 099
50 640
4 445
70 355

278 148

318 605

854 018

834 881

1 000 000

1 000 000

(145 982)

(165 119)

854 018

834 881

A. Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Ilgalaikis finansinis turtas
B. Trumpalaikis turtas
Atsargos ir išankstiniai apmok jimai
Gautinos sumos
Investicijos
Gryni pinigai
Ateinan io laikotarpio s naudos

388 960

C. Trumpalaikiai sipareigojimai
Finansin s skolos
Skolos tiek jams
Išankstiniai apmok jimai
Mokes iai, atlyginimai ir soc. draudimas
Grynasis trumpalaikis turtas (B – C)
D. Ilgalaikiai sipareigojimai
(A + B – C – D)
E. Finansavimo šaltiniai
statinis kapitalas
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)

11

Akcinink nuosavyb (E)

mon s Administracijos vardu patvirtino
G. Steponkus
Direktorius
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d.
Pelno (nuostolio) ataskaita
(litais)

Pastaba

2002

2001

Pardavimai

13

281 674

330 306

Parduot preki , suteikt paslaug savikaina

14

53 315

34 614

228 359

295 692

206 169

181 275

22 190

114 417

Bendrasis pelnas
Veiklos s naudos

14

Pagrindin s veiklos rezultatas
Kitos veiklos rezultatai

13,14

(42 084)

(7 343)

Finansin s ir investicin s veiklos rezultatai

13,14

51 943

(184 917)

32 049

(77 843)
543

prastin s veiklos rezultatas
Pagaut

13

2 582

Netekimai

14

15 494

Finansini met rezultatas prieš apmokestinim

19 137

(77 300)

19 137

(77 300)

1,91

(7,73)

Pelno mokestis
Grynasis ataskaitini met rezultatas
Pelnas (nuostolis) vienai akcijai, Lt

15

mon s Administracijos vardu patvirtino
G. Steponkus
Direktorius
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2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos
1.

Apskaitos politika
(a)

Apskaitos pagrindas
Finansin s ataskaitos parengtos remiantis kaupimo ir veiklos t stinumo principais.
Pagal kaupimo princip sandori ir kit vyki poveikis pripaž stamas tada, kai jis
atsiranda, užregistruojamas apskaitos rašuose ir pateikiamas finansin se ataskaitose
t laikotarpi , su kuriais jie susij .
Finansin s ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad mon neturi ketinim
poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties.

(b)

ar

Ilgalaikis turtas ir nusid v jimas
Finansin je atskaitomyb je visi ekonominiai ištekliai, kuriais disponuoja mon ,
pripaž stami turtu, jeigu mon tikisi ateityje gauti naud iš ši ištekli naudojimo bei
pastarieji turi vert , kuri galima patikimai išmatuoti.
Ilgalaikis turtas, pateiktas finansin je atskaitomyb je, yra vertintas to turto faktine
sigijimo arba jo pasigaminimo savikaina at mus sukaupt nusid v jim . Bendrov je
ilgalaikiam materialiam turtui yra priskiriami objektai, kuri pradin sigijimo vert yra
500 Lt ir didesn ir kurie tarnavo ne trumpiau kaip vienerius metus. Nuo 2002 m.
nebuvo patvirtinti ilgalaikio turto minimalios kainos, nusid v jimo arba amortizacijos
normatyvai ir skai iavimo metodai. Tvirtinant normatyvus nebuvo laikomasi LR pelno
mokes io statymo priedelyje išvardint ilgalaikio turto grupi . Turto likvidacin vert
yra vienas litas.
Nusid v jimas pradedamas skai iuoti nuo kito m nesio pirmosios dienos po ilgalaikio
turto perdavimo naudoti ir nebeskai iuojamas nuo kito m nesio pirmosios dienos po jo
nurašymo arba pardavimo ir kai visa naudojamo ilgalaikio turto vert (at mus
likvidacin vert ) perkeliama produkcijos (darb , paslaug ) savikain .
Turtas yra nud vimas taikant tiesiogiai proporcing nusid v jimo skai iavimo metod .
Ilgalaikio materialiojo turto remonto darb , kurie keleriems metams nepagerina turto
nauding j savybi , vert skaitoma s naudas iš karto t ataskaitin laikotarp , kur jie
atliekami.

FMUAB G. Steponkaus kontora

6

2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
Nustatant apmokestinam j peln , iš mokestini met pajam atimamos mokestiniais
metais patirtos ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo s naudos ir remonto
s naudos, mokestiniais metais neviršijan ios 50 procent šio turto sigijimo vert s.
(c)

Atsargos
Finansin je atskaitomyb je atspindimas trumpalaikis turtas turi b ti kainotas faktine to
turto sigijimo arba jo pasigaminimo savikaina.
Atsarg sigijimo savikaina jas perkant iš kit asmen nustatoma prie j pirkimo kainos
pridedant visus su pirkimu susijusius mokes ius (muit ir kt.), transportavimo ir
paruošimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su atsarg sigijimu bei atimant
gautus pirkimo diskontus ir nuolaidas. Nereikšmingos (arba jeigu jos yra kelet
ataskaitini laikotarpi pastovios) atsarg transportavimo ir j paruošimo naudoti
sumos ne skai iuojamos j sigijimo savikain , bet nurašomos kaip veiklos s naudos.

(d)

Pajam pripažinimas
Pajam uždirbimo momentu laikomas paslaug suteikimo momentas. Paslaugos
laikomos parduotomis, jeigu pirk jas sumoka už teikiamas paslaugas iš karto arba be
esmini papildom s lyg sipareigoja sumok ti v liau (kai abi sandorio pus s
pasirašo atitinkam dokument : s skait -fakt r , važtarašt ar pan.). Pinigai, gauti iš
anksto apmok jus už paslaugas, apskaitoje fiksuojami kaip mon s sipareigojim
pirk jams did jimas. Pajamos šiuo atveju pripaž stamos tik pardavus paslaugas.

(e)

S naud pripažinimas
Parduot preki ir suteikt paslaug savikainos rodiklis visuomet siejamas su
ataskaitiniu laikotarpiu parduota produkcija ir suteiktomis paslaugomis. š rodikl
skaitoma tik ta išlaid dalis, kuri buvo padaryta per ataskaitin laikotarp parduotai
produkcijai pagaminti ar paslaugoms suteikti.
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
2.

Organizacin strukt ra ir pagrindin veikla
FMUAB G. Steponkaus kontora yra uždaroji akcin bendrov . Bendrov steigta 1994 m. kovo
03 d. mon s rejestro Nr. AB 94 – 379, mon s kodas 2260123. Bendrov s adresas:
Ukmerg s g. 41 - 512, Vilnius. 2002 m. spalio 15 d. Bendrov pakeit pavadinim iš UAB FM
„Jungtin maklerio kontora“ FMUAB G. Steponkaus kontora.
Bendrov s valdymo organai yra visuotinis akcinink
vadovas. Bendrov s valdyb sudaro trys nariai.

susirinkimas, valdyba ir administracijos

Pagrindin Bendrov s veikla yra finansinis tarpininkavimas, vertybini popieri
valdymas.
3.

birža ir l š

Ilgalaikis nematerialus turtas, Lt
sigijimo
savikaina
2002 m. sausio 1 d.

1 154

sigijimai
Nusid v jimas
Nurašymai

1 447

2002 m. gruodžio 31 d.

2 601

Nusid v jimas

Likutin vert

481

673

706

1 447
(706)

1 187

1 414

2002 metais Bendrov
sigijo iš Lietuvos centrinio vertybini
kompiuterin program EMITA už 1,4 t kst. Lt.

popieri

depozitoriumo

2002 m. geguž s 27 d. buvo pasirašyta sutartis sukurti kompiuterin finans maklerio sistem .
Iš UAB „Loris“ 2002 m. birželio 3 d. gauta s skaita fakt ra daliniam apmok jimui, kur
apskaityta kaip s naudos 0,8 t kst. Lt. Gaut s skait už kompiuterin s sistemos suk rim
reik t apskaityti kaip nebaigt arba dar nenaudojam turt , nes tai n ra 2002 m. s naudos ir
sistemos vert pagal sutart yra 4,2 t kst. Lt.
4.

Ilgalaikis materialus turtas, Lt
sigijimo
savikaina

Nusid v jimas

2002 m. sausio 1 d.

359 493

111 079

248 414

sigijimai
Nusid v jimas
Nurašymai

167 491

34 219

167 491
(34 219)

2002 m. gruodžio 31 d.

526 984

145 298

381 686

Likutin vert

2002 m. birželio 26 d. Bendrov sigijo 2000 met gamybos automobil Mercedes Benz S 320
už 152,5 t kst. Lt. Kredito gr žinimo terminas yra 2005 m. birželio 27 d. Automobilis yra
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
keistas kreditavimo sutarties prievolei užtikrinti ir apdraustas 180 t kst. Lt Vilniaus banko
naudai.
Kiti 2002 met sigijimai: portfelis už 2,0 t kst. Lt, telefonas Ericsson 1,7 t kst. Lt, ventiliatorius
už 1,4 t kst. Lt, automobilio apsaugos sistema už 3,9 t kst. Lt, keturios padangos už
2,1 t kst. Lt, rankin dokumentams už 1,0 t kst. Lt bei uniforma už 2,9 t kst. Lt.
Finans maklerio monei uniforma n ra privaloma pagal darb saugos reikalavimus ir jos
sigijimo s naudos n ra priskiriamos prie leidžiam riboto dydžio atskaitym , tod l uniformos
nusid v jimo s naudos nemažins apmokestinamojo pelno mokestin je apskaitoje. Š pirkim
reik t laikyti išmoka darbuotojui nat ra ir atitinkamai priskai iuoti fizini asmen pajam
mokest ir socialinio draudimo mokas.
Mes nedalyvavome ilgalaikio turto inventorizacijoje ir mums nebuvo pateikti inventorizacijos
rezultatai. Iš auditui pateikto ilgalaikio turto s rašo negalima nustatyti koks turtas
nebenaudojamas mon s veikloje, pilnai nud v tas ilgalaikis turtas buvo nurašytas 2001
metais.
Naujai sigyto ilgalaikio turto vedimo eksploatacij aktai auditui pateikti nebuvo.
5.

Ilgalaikis finansinis turtas, Lt
sigijimo savikaina
2002 m. sausio 1 d.

267 189

sigijimai
Nurašymai
Pardavimai

5 800
(1 959)
(78 260)

2002 m. gruodžio 31 d.

192 770

Bendrov 2002 metais sigijo ir tais pa iais metais už sigijimo kain pardav Panev žio
statybos tresto akcij už 5,8 t kst. Lt. Be to buvo parduoti visi Bendrov s turimi VVP ir dešimt
NVPB akcij . Parduot NVPB akcij kaina nurašyta
s naudas nesilaikantis vidutinio
savikainos nurašymo metodo, tod l finansin s investicin s veiklos s naudos sumažintos
56,5 t kst. Lt.
AB „Suskystintos dujos“ statinis kapitalas 2002 metais buvo sumažintas ir Bendrov s
finansinis turtas sumaž jo 1 960 Lt.
6.

Atsargos ir išankstiniai apmok jimai, Lt
2002 / 12 / 31
Atsargos
Išankstiniai apmok jimai

2001 / 12 / 31

2 019
252

253

2 271

253
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
Balanso atsarg straipsnyje apskaityta:
Oda
PVM s skaitos fakt ros
Benzinas

1 811 Lt;
120 Lt;
88 Lt.

Metin s inventorizacijos rezultatai ir sunaudoto kuro nurašymo aktai auditui pateikti nebuvo.
Išankstinis apmok jimas yra už laikraš io „Verslo žinios“ prenumerat 252 Lt.
7.

Gautinos sumos, Lt
2002 / 12 / 31
Pirk j skolos
Suteiktos paskolos
Gautinos sumos iš valstyb s biudžeto
Kitos gautinos sumos

2001 / 12 / 31

69 144
71 206
7 671

67 262
155 310

148 021

227 721

5 149

Didžiausios Lietuvos pirk j skolos yra:
AB “Lietuvos energija“
SPUAB „Mintis“
UAB „Vis Vitalis“
AB „Tvokl “

12 508 Lt;
6 786 Lt;
5 810 Lt;
5 694 Lt.

Visos skolos yra suderintos su pirk jais.
Bendrov s pagrindinis akcininkas Giedrius Steponus 2000 metais pasiskolino 150 t kst. Lt.
Sutartimi numatytos 3% metin s pal kanos. Šios paskolos gr žinimo terminas n ra
apibr žtas. 2002 metais buvo gr žinta dalis paskolos 87 310 Lt ir priskai iuotos pal kanos
3 206 Lt.
Gautinose sumose iš valstyb s biudžeto yra 4 244 Lt avansu apmok tas pelno mokestis ir
PVM permoka biudžet 3 427 Lt. Reik t kreiptis Valstybin mokes i inspekcij su
prašymu užskaityti pelno mokes io permok . PVM permok reikia apskaitoje užskaityti su
mok tino biudžet PVM suma.
8.

Gryni pinigai banke ir kasoje, Lt
2002 / 12 / 31
L šos Vilniaus banke nacionaline valiuta
L šos Lietuvos banko atsiskaitymo s skaitoje
L šos mon s kasoje

2001 / 12 / 31

2 305
37 322
275 099

10 867
54 222
84 240

314 726

149 329
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
Mes nedalyvavime Bendrov s gryn j pinig inventorizacijoje, mums nebuvo pateikti gryn j
pinig inventorizacijos rezultatai.
9.

Ateinan io laikotarpio s naudos, Lt
Šiame balanso straipsnyje apskaitytos 2003 met automobilio draudimo s naudos 358 Lt.
Draudimo bendrov s automobilio Mercedes Benz draudimo polis duomenimis 2003 metams
tenkan ios draudimo s naudos tur t b ti 6 168 Lt. Automobilio BMW draudimo polisai auditui
pateikti nebuvo.

10.

Trumpalaikiai sipareigojimai, Lt
2002 / 12 / 31
Finansin s skolos
Skolos tiek jams
Iš pirk j avansu gautos sumos
Mok tini mokes iai
Mok tinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2001 / 12 / 31

79 891
34 595
64 344
5 523
2 875

171
15 099
50 640
2 343
2 102

187 228

70 355

2002 met birželio 27 dien Bendrov pasiraš kreditavimo sutart su Vilniaus banku. Bankas
suteik paskol 90 000 Lt automobilio Mercedes Benz pirkimui. Kreditas turi b ti gr žintas iki
2005 met birželio 27 dienos. Už naudojim si kredito suma Bendrov sipareigoja mok ti
bankui pal kanas, apskai iuojamas kaip šeši m nesi VILIBOR ir 3,5 procento maržos suma.
Bendrov s balanse skolos dalis 48 880 Lt, kuri teks gr žinti po 2003 met , turi b ti
apskaitoma ilgalaiki skol straipsnyje.
Skolas tiek jams sudaro 34 595 Lt. Didžiausios skolos yra šiems tiek jams: AB bankas
„Hansa-LTB“ 14 301 Lt už sandori registravim NVPB, Lietuvos centriniam depozitoriumui
6 946 Lt, UAB „Savas automobilis“ 3 000 Lt ir UAB „Melga“ 2 440 Lt.
Bendrov gavo avans iš AB „Alytaus keramika“ 1 332 Lt ir iš klient akcij pirkimui 63 012 Lt.
2002 m. gruodžio 31 d. Bendrov s skola biudžetui buvo 5 523 Lt:
PVM
Fizini asmen pajam mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Atskaitymai keli prieži ros programos s skait
mokos Garantin fond

4 655 Lt;
511 Lt;
302 Lt.
49 Lt;
6 Lt.

Ataskaitini met pabaigoje mok tini atlyginimai ir socialinio draudimo mokos sudaro 2 875 Lt.
Ši sum sudaro atlyginimai už gruod 1 819 Lt ir socialinio draudimo mokos 1 056 Lt.
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
11.

statinis kapitalas ir akcij priedai, Lt
Bendrov s statin kapital 2002 m. gruodžio 31 d. sudar 10 000 paprast j vardini akcij .
Vienos akcijos nominali vert lygi 100 lit .

12.

Akcininkai ir kontrol
2002 m. gruodžio 31 d. 97,5 % Bendrov s akcij priklaus Giedriui Steponui ir 2,5 % Pijui
Raliui.

13.

Pajamos, Lt
2002 metais Bendrov s paslaug pardavimai sudar 281 674 Lt iš j :
Komisiniai už prekyb vertybiniais popieriais
Vertybini popieri apskaita
Kitos operacijos su vertybiniais popieriais
Konsultacijos
LCVPD mokes iai
Kitos paslaugos

59 198 Lt;
125 840 Lt;
3 390 Lt;
75 097 Lt;
14 066 Lt;
4 083 Lt.

Kitos veiklos pajamas sudaro patalp Kaune nuoma– 6 000 Lt.
Finansin s ir investicin s veiklos pajamas 133 372 Lt sudaro pajamos už parduotus vertybinius
popierius 125 728 Lt, dividendai 4 182 Lt ir pal kanos 3 462 Lt.
Pagaut 2 582 Lt yra po mokes i inspekcijos patikrinimo priskai iuotas gr žintinas iš biudžeto
PVM 2 082 Lt ir 500 Lt apmok ta ankstesniais metais nurašyta kaip beviltiška „Vilniaus žuvys“
skola.

14.

S naudos, Lt
Paslaug savikain sudaro LCVPD mokes iai 29 015 Lt ir sandori registravimo NVPB
s naudos 24 300 Lt. 2002 metais buvo gauta s skaita už 2001 met sandori registravim .
Šios s naudos 14 156 Lt turi b ti priskiriamos 2001 met s naudoms, kurios pagal Lietuvos
apskaitos principus b na netekimuose.
2002 met veiklos s naudos (206 169 Lt) pagal atskiras išlaid r šis pasiskirsto taip:
atlyginimai ir socialinis draudimas
ilgalaikio turto nusid v jimas ir amortizacija
ryši paslaugos
nuoma
automobilio nuoma
kuras
kitos s naudos

42 842 Lt;
34 925 Lt;
30 952 Lt;
23 630 Lt;
10 785 Lt;
9 928 Lt;
53 107 Lt.
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FMUAB G. Steponkaus kontora
2002 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb
Pastabos (t sinys)
Bendrov gruodžio m nes atvaizdavo ryši s naud straipsnyje ir gr žino iš biudžeto PVM už
pokalbius devyniais mobiliais telefonais, nors darbuotoj gruodžio m nes buvo tik keturi.
Dalis 2001 met s naud (1 275 Lt) apskaitytos 2002 metais. Tokiomis s naudomis negalima
mažinti pelno mokes io 2002 metais.
Prie kit s naud neteisingai priskirtas išankstinis apmok jimas už programin

rang 847 Lt.

Prie s naud už konsultacijas priskirta 1 500 Lt už NVPB audit . Mums nebuvo pateikta
auditoriaus ataskaita ir mes negalime patikrinti, ar buvo ši paslauga atlikta Bendrovei.
Kitos veiklos s naudas (48 084 Lt) sudaro neatskaitomas PVM 44 748 Lt, keli mokes io
s naudos 2 063 Lt, nekilnojamojo turto mokestis 1 208 Lt bei garantinio fondo mokos 65 Lt.
Finansin s ir investicin s veiklos s naudas sudaro parduot
78 260 Lt, pal kanos 3 168 Lt.

vertybini

popieri

nurašymas

Bendra netekim suma yra 15 494 Lt. Iš j :
parama Lietuvos laisvosios rinkos instituto
programai „Laisvoji rinka Lietuvos gerovei“
beviltišk skol nurašymas
vanduo iš Rent A Cooler
nario mokestis
baudos ir delspinigiai
AB „Suskystintos dujos“ statinio kapitalo
mažinimas

5 600 Lt;
2 450 Lt;
2 110 Lt;
1 500 Lt;
1 874 Lt;
1 960 Lt.

Visos šio išlaidos neturi b ti apskaitomos kaip netekimai. Tai yra veiklos (vanduo, nario
mokes iai) ir finansin s investicin s veiklos (beviltiškos skolos ir baudos bei delspinigiai)
s naudos. Paramos teikimas tur jo b ti atvaizduotas per pelno (nuostolio) paskirstymo
ataskait .
15.

Pelnas akcijai
Pelnas vienai akcijai buvo skai iuojamas dalijant akcij savininkams priklausant gryn j
laikotarpio peln 19 137 Lt iš esan i apyvartoje laikotarpio pabaigoje paprast j akcij
skai iaus – 10 000 akcij .

16.

Pastabos
2002 m. liepos 22 d. visuotinis akcinink susirinkimas remiantis korporacijos „Matininkai“
ataskaita patvirtino nekilnojamojo turto vert balanse 250 000 Lt, ta iau šis turto vert s
padidinimas apskaitoje atvaizduotas nebuvo.
Auditui nebuvo pateikta forma FR 0475B „Vertybini popieri ir išvestini finansini priemoni
perleidimo deklaracija“, nors 2002 metais Bendrov pardav dal jai priklausan i vertybini
popieri .

