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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ {STAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASK AITA UŽ 2019 METŲ IV KETVIRTĮ

________ 2020 01 08 Nr. 1________
(data)
_______Kaunas_______

(sudarymo vieta)

(Eurais)

D idžiosios knygos 
sąskaitos num eris

Didžiosios knygos sąskaitos pavadinim as

Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos

Laikotarpio pradžios 
likutis

Perv esta į iždą grąžintinų iš 
iždo sum ų

Gauta iš iždo sumų Grąžintinų sum ų pokytis
Laikotarpio pabaigos likutis 

(3+4-5-6)

1 2 3 4 5 6 7

2282501
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, 

turtą, paslaugas
6 727,41 18 669,97 24 185,71 1 211,67

2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą 30,00 0,00 30,00 0,00

IŠ VISO: 6 757,41 18 669,97 24 215,71 0,00 1 211,67

Direktorė Loreta Levanauskienė
(vadovo ar jo  įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____________Kauno BĮBA grupės vadovė____________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo  įgalioto asmens pareigos) (parašas)

Jurgita Jurkšienė
(vardas ir pavardė)
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