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1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                 2521359                      2431063 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų                 1208086                      1047747 

1.1.2. Kitos įplaukos                 1313273                      1383316 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos               (2298431)                     (2422899)

1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams 

(su PVM)

                (757823)                       (754658)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                 (458223)                       (457169)

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai                 (860404)                       (860493)

1.2.4. Kitos išmokos                 (221981)                       (350579)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai                   222928                            8164 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                 (224628)                         (82820)

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                 (224628)                         (82820)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                       5709                            1612 

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas

3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės 

pelno įmoka

                      5709                            1612 

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                   (33913)                            4478 

3.2.1. Paskolų gavimas                          44951 

3.2.2. Paskolų grąžinimas                     (8126)                           (6422)

3.2.3. Sumokėtos palūkanos                     (3415)                           (5031)

3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                   (22372)                         (29020)

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                   (28204)                            6090 

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir 

pinigų ekvivalentų likučiui
5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                   (29904)                         (68566)

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                   256261                        209605 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                   226357                        141039 
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