
7 priedas

Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", 191641814

2019-10-07 Nr. 3 

_______Kaunas_________
                       (sudarymo vieta)

(Eurais ir centais)

1 2 3 4 5 6 7

2282501
Sukauptos pajamos už paslaugas 

(spec.) 2432,14 4900,00 5214,34 2117,80

IŠ VISO: 2432,14 4900,00 5214,34 2117,80

(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 III 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)

Jolita Zimbienė

Direktorė

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" 

Grupės vadovės pavaduotoja

(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



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita

Dokumento pavadinimas (antraštė) ATASKAITA_V/D "Šaltinėlis"_Kt.pajamų formos-
7priedas 3ketv.

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-10-08 11:29 Nr. 22-1988

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolita Zimbienė Darbuotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-10-07 15:24

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-10-07 15:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-12 10:03 - 2021-07-11 10:03

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Audra Liaudanskienė Vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-10-08 11:29

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-10-12 02:05

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-05 12:12 - 2023-06-04 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-05-25 14:48 nuorašą suformavo Audra 
Liaudanskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




