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UAB "STOTIES TURGUS" frrones l<odas 233923260

(jmones teisine forrna, pavadinimas, kodas)

M. I(.iiurlion io g.25, Kaunas
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duornenys)

(teisinis statusas, jei imone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2O2,OM. GRUODZIO 31 D. BALANSAS
2021 02 02 Nr. 8

(Tvirtinimo Zyma)

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis (ataskaitos tikslumo

ILGALAIKIS TURTAS

iios. orekiu Zenklai ir oanaiios leises

MATEzuAIUSIS TURTAS

Pastatai ir statiniai

i avansai ir rykdomi materialio tufio statybos (gamybos) darbar 286t557
FINANSINIS TI]RT

iu gautinos sumos

Kitas finansinis turtas

ALAIKIS TURTAS

ikis materialusis turtas. skirtas parduoti

Kitos gautinos sunros
TRI]MPAI,AIK

Kitos investiciios
PiNIGAI IR PINIGT] EKVIVAI,ENTA]
ATEINANCI U LAIKOTARPIU S.4NAUDOS IR SUKAUPTOS



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI

lnls (paslrasltasls) arba pasrindinis kanitalas

JIMO REZ

141784

Atastaitiniq metq pelnas (nuostoliai)
n uostolia i)

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

AREIGOJIMAI
VIENU METU MOKETINOS SUMOS IR i(iT] ILGALAIKIAI

Pagal vekselius ir dekius rnokefinos sLunos

tos moketinos sumos ir

LAIKIA] ]SIPAREIGOJIMAI

Skolos kredito
Gauti avansai

selius ir dekius mokdtinos surnos

Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojimai
SUKAUPTOS SANAUDOS IR ATEINANEIU LAIKOTARPIU
PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO rR ISTpARETGOJIMU rS VrSO:

Direktorius
( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Apskaitq savararrkiskai tvarkantis asnruo
(ryriausiojo buhalterio (buhalterio)
uba galindio tvarkyti apskaitq kito

asmens pareigq pavadinimas)

Saulius Tumonis
(vardas ir pavarde)

ita Sestok



Pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

UAB "STOTIES TURGUS" fmones kodas233923260
(lmones teisine forma, pavadinimas, kodas)

M.K.Ciurlio nio g.25, Kaunas
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirlinimo Zyma)

:

2020M. GRUODZTO 31 D. PELNO (NUOSTOLTU) ATASKATTA

2021 02 02 Nr. 7
(ataskaitos sudarymo data)

2020
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta )

Pastaba. Biologinio tttrto tikrosios vertes polqtiio eiluftje tikrosios vertes sumaidjimas rodomas skliaustuose arba su minuso

Direktorius Saulius Tumonis

EUR

(jrnones vadovo pareigq pavadinimas)

ApskaitQ savaranki5kai tvarkantis asmuo
(lryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinirnas)

(vardas ir pavarde)

Jursita Sestokiene

Ei1.

Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praejgs ataskaitinis
laikotarpis

I Pardavimo pajamos 23035( 311705
) Pardavimo savikaina

3. Biologinio turto tikrosios vertes pokytis
4. BENDRASIS PELNAS (NUO STOLIAI) 23035( 31170s
5. Pardavimo sqnaudos

Bendrosios ir administracines sanaudos -20916( -25404

7. Kitos veiklos r enitatai 77219 -167',?

8.
Investicij q i patronuoj andio sios, patronuoj amqj q ir
asoci juotqjq imoniu akciias pai amos

). Kitq ilgalaikiq investicijq ir paskolq pajamos

10. Kitos pal[kanq ir panaSios pajamos 70c 2236

1l Finansinio turlo ir trumpalaikiq investicijq vertes
sumaZeiimas

t2. Palukanq ir kitos pana5ios sqnaudos -9
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA 99115 58213
t4. Pelno mokestis -14816 -855!
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 84299 496s8

(vardas ir pavade)


