
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

ketvirtinė

2023-01-10 Nr.

(data)

    Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190450222

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas

Perkeltas įmokų likutis

ataskaitinių metų

pradžioje (iždo

sąskaita)

Lietuvos

Respublikos tam

tikrų metų valstybės

biudžeto ir

savivaldybių

biudžetų finansinių

rodiklių

patvirtinimo

įstatymu

patvirtintos įmokos

metams

Faktinės įmokos į

biudžetą per

ataskaitinį

laikotarpį

Gauti biudžeto

asignavimai per

ataskaitinį

laikotarpį

Panaudoti

asignavimai per

ataskaitinį

laikotarpį

Negautas asignavimų

likutis iš iždo  (2+4–5)

Nepanaudotas asignavimų

likutis sąskaitoje, kasoje,

mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas

asignavimų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje  (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biudžetinių įstaigų  pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos

Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš

viso, iš jų :

Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1. 99000,00 98176,92 95206,75 95206,75 2970,17 0 2970,17

Finansavimo šaltinis ...

…

Direktorė Virginija Tijūnaitienė

   (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301  redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", įst.k. 190450222, K.Griniaus g. 12A, Marijampolė

     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoa patvirtinimo“.

Elektroninio dokumento nuorašas



Vyr.buhalterė Asta Liorančienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo

įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

__________________________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

Dokumento pavadinimas (antraštė) Biudžetinių įstaigų pajamų 2022-12-31 ataskaita                  l/d

"Šaltinėlis"

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-01-11 Nr. AT-174 (4.2.E)

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 Asta Liorančienė Vyr. buhalteris

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-01-11 10:15

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-14 08:27 - 2023-12-14 08:27

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginija Tijūnaitienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-01-11 10:21

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-07-07 13:04 - 2027-07-06 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.20221227.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-12)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-01-12 nuorašą suformavo Asta Liorančienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	Forma Nr.1



