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2282401 Sukauptos pajamos už turto nuomą 1357,68 11797,34 10166,34 2988,68

2282501Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas3,07 6826,37 6829,44 0,00

IŠ VISO: 1360,75 18623,71 16995,78 0,00 2988,68

(parašas)

(parašas)
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