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1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                 1357338                      1205456 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų                   555449                        450951 

1.1.2. Kitos įplaukos                   801889                        754505 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos               (1164851)                     (1163839)

1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams 

(su PVM)

                (279955)                       (378176)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                 (208110)                       (212352)

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai                 (129255)                       (173122)

1.2.4. Kitos išmokos                 (547531)                       (400189)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai                   192487                          41617 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                   (24421)                         (37708)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

2.5. Paskolų suteikimas

2.6. Paskolų susigrąžinimas

2.7. Gautos palūkanos

2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai                   (24421)                         (37708)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                           -                                   -   

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas

3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės 

pelno įmoka

                          -                                   -   

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                   (16051)                          27997 

3.2.1. Paskolų gavimas                          44951 

3.2.2. Paskolų grąžinimas                     (1736)                             (709)

3.2.3. Sumokėtos palūkanos                     (1749)                           (2361)

3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                   (12566)                         (13884)

3.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

3.2.6. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

3.2.7. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 

3.2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai                   (16051)                          27997 

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir 

pinigų ekvivalentų likučiui
5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                   152015                          31906 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                   104246                        209605 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                   256261                        241511 
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