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2022-03-31 Nr. BĮP - 03

Naujoji Akmenė
                       (sudarymo vieta)

(Eurais)

1 2 3 4 5 6 7

228250104
Sukauptos pajamos už parduotas prekes 
ir paslaugas 0 625,00 287,19 0 337,81

228300102 Sukauptos pajamos už patalpų nuomą 0 130,97 0 0 130,97

IŠ VISO: 0 755,97 287,19 0 468,78

(parašas)

(parašas)(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens 
pareigos)

(vardas ir pavardė)

Laikotarpio pabaigos 
likutis

(3+4-5-6)

Direktorė Inga Borusienė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė Ingrida Vėžauskienė

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ  PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ  2022 METŲ I KETVIRTĮ

                     (data)

Didžiosios knygos 
sąskaitos numeris

Didžiosios knygos sąskaitos 
pavadinimas

Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos 

Laikotarpio 
pradžios likutis

Pervesta į iždą 
grąžintinų iš iždo 

sumų 

Gauta iš iždo 
sumų

Grąžintinų sumų 
pokytis

                             
Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų 
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaitos forma S7) 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,     303259146
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