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Pastabq. Biologinio turto tikrosios vertds polryiio eiluteje tiltosios vertds sumaZdjimqs rodomas skliaustuose arba su
minuso ienklu. Sqnaudos, t.y. grynqii pelnq maiinanti suma, iraiomos sHiaustuose arba su minuso Z,enklu.
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