
7 priedas

(eurais)

1 2 3 4 5 6 7

Apskaičiuotos pajamos už 

negyvenamųjų patalpų nuomą
3693,76 1300,00 1734,00 3259,76

Apskaičiuotos pajamos už prekes ir 

paslaugas
0,00 0,00 0,00 0,00

Apskaičiuotos paslaugų švietimo, 

socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose pajamos

9895,56 4976,63 0,00 14872,19

IŠ VISO: 13589,32 6276,63 1734,00 18131,95

(parašas)

(parašas)

Gauta iš iždo sumų

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens 

pareigos)

(vardas ir pavardė)

Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4-5-6)

Direktorius Rimantas Vilkas
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita Grupės vadovo pavaduotoja Violeta Dvaranauskaitė

Grąžintinų sumų pokytis
Laikotarpio pradžios 

likutis

Parengė specialistė Izolda Kristina Laurišienė, tel. 8 691 17178, e-paštas izolda.kristina.laurisiene@kba.lt     

                             

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų 

finansinėms ataskaitoms sudaryti,

pateikimo taisyklių

Kauno sporto mokykla "Bangpūtys", 195096375

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaitos forma S7) 

(įstaigos pavadinimas, kodas)

(vardas ir pavardė)

Didžiosios knygos 

sąskaitos numeris
Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas

Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos 
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Kaunas

Pervesta į iždą grąžintinų iš 

iždo sumų 

Elektroninio dokumento nuorašas
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-
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Parašo paskirtis Pasirašymas
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Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
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Sertifikato galiojimo laikas 2019-03-03 17:57 - 2024-03-01 23:59
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Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
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