
Didžiosios knygos sąskaitos

numeris

Didžiosios knygos sąskaitos

pavadinimas

Grąžintinų sumų pokytis Laikotarpio pabaigos likutis

(3+4-5-6)

1 2 6 7

7419001 Apskaičiuotos kitos

prekių, turto, paslaugų

pardavimo pajamos

0,00 5748,39

7419001 Kitos pajamos 0,00 196,42

7312001 Apskaičiuotas mokestis už

turto nuomą

0,00 730,61

IŠ VISO: 0,00 6675,42

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų

finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“, 191128612

(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ  PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ II KETVIRTĮ

2022-06-30

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

(Eurais)
Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos

Laikotarpio pradžios likutis Pervesta į iždą grąžintinų iš iždo

sumų

Gauta iš iždo sumų

3 4 5

2329,19 25318,20 21899,00

181,16 383,99 368,73

390,96 390,00 50,35

2901,31 26092,19 22318,08

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę Janina Gramauskienė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Bertašienė
(vyriausiasis buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos (parašas) (vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) L/d Saulutė Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

ataskaita už 2022 m. 2 ketv. S7

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-01 Nr. V4--1983

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 Genovaitė Bertašienė vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-01 11:30

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Janina Gramauskienė direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-01 13:05

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-17 15:31 - 2023-06-17 15:31

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danutė Pupšienė buhalteris

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-01 13:33

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-20 15:49 - 2025-10-19 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

Elpako v.20220628.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-08-02 nuorašą suformavo Danutė Pupšienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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