
7 priedas

2020.01.17 Nr.4

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

(Eurais)
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2282501
 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, 

paslaugas
12692,23 11152,22 18632,43 5212,02

2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą 134,00 0,00 0,00 134,00

IŠ VISO: 12826,23 11152,22 18632,43 5346,02

(parašas)

(parašas)

Gauta iš iždo sumų

Ataskaitą parengė Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, BĮ specialistė Lina Tamulynienė, tel.: +370 658 18201, e-paštas:lina.tamulyniene@kba.lt

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, BĮ grupės 

vadovės pavaduotoja Jolita Zimbienė

Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4-5-6)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos) (vardas ir pavardė)

Didžiosios knygos 

sąskaitos numeris
Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas

Direktorė

Laikotarpio pradžios 

likutis
Grąžintinų sumų pokytis

Ilona Sliesarčiukienė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (vardas ir pavardė)

                             

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų 

finansinėms ataskaitoms sudaryti,

pateikimo taisyklių

Pervesta į iždą grąžintinų iš 

iždo sumų 

Sukauptos gautinos iš savivaldybės iţdo sumos 

(Savivaldybės biudţetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaitos forma S7) 

Kauno lopšelis - darţelis "Dobilėlis" 191633333
(įstaigos pavadinimas, kodas)
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