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_______Kaunas_________
                       (sudarymo vieta)

(Eurais ir centais)

1 2 3 4 5 6 7

2282501
Sukauptos pajamos už paslaugas 

(spec.) 5640,43 7530,00 10089,75 3080,68

IŠ VISO: 5640,43 7530,00 10089,75 3080,68

(parašas)

(parašas)

Didžiosios knygos 

sąskaitos numeris

Didžiosios knygos sąskaitos 

pavadinimas
Laikotarpio pabaigos 

likutis

(3+4-5-6)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaitos forma S7) 

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ  PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I KETVIRTĮ

Laikotarpio 

pradžios likutis

                              (data)

Pervesta į iždą 

grąžintinų iš iždo 

sumų 

Gauta iš iždo 

sumų

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto 

asmens pareigos)

(vardas ir pavardė)

Audra Liaudanskienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Dzikienė

Direktorė

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" 

apskaitos specialistė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų 
                             

Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos 

Grąžintinų sumų 

pokytis

finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių

Elektroninio dokumento nuorašas
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