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'
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(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiaini ir saugomi duomenys)
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2019.01.14 Nr.l8/004
(ataskaitos sudarymo data

2018.r2.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Pastaba. Biologinio turto tilcrosios vertes polEiio eiluteje tilvosios vert€s sumaiejimas rodomas skliaustuose arba su
minuso ienklu. Sqnaudos, t.y. grynqii pelnq maZinanti suma, iraiomos skliaustuose arba su minuso ienklu.

Direktorius

Aloyzas Jurdonas

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio
War$rti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)
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(vardas ir pavarde)

Labaimah4 imoniq trumpo balanso forma
Vie5oii istaila 'lMarilampoles automobiliu sporto ir vairuotoiu molo,rmo centoas": kodas 303480002
Qmones teisine forma, pavadinimas, kodas)

(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei imone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)
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Kitas ilsalaikis hrtas
B.

Atsargos

2.

E.

Kitas trumpalaikis turtas
ATEINANCIU LAIKOTARPIU SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IS VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
Kaoitalas
Ataskaitiniu metu pelnas (nuostolis)
Praeiusiu metu pelnas (nuostolis)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
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ATIDEJINIAI
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MOKETINOS SUMOS IR KITI ISIPAREIGOJIMAI
Po vienu metu moketinos sumos ir kiti ilsalaikiai isioareieoiimai
Per vienus metus moketinos sumos ir kiti trumpalaikiai isipareisoiimai
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NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO
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Aloyzas Jurdonas
(vardas ir pavarde)
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