
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

Nr. S - 5
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas Programos pavadinimas Finansavimo šaltinio kodas 

Planas su 

leistinais 

patikslinimais

Vykdymas
Patikslinto plano 

vykdymas, proc.
Nuokrypis                    

Nuokrypio 

sumos 

detalizavimas

Asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių grupės 

Nr.

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus 

paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų 

nepanaudojimo priežastis

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5–4 8 9 10

07.01.01.05 Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos veiklos organizavimas1.7.1.1.1. 1.1.

1 programa 1 šaltinis ...

1 programa 1 šaltinis ...

07.01.01.05 Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos veiklos organizavimas1.1.1.1.1. 1.1.

1 programa 2 šaltinis ...

1 programa 2 šaltinis ...

Iš viso pagal programą: 823,0 823,0

Pastabos:

  Direktorius Viljamas Bakšys

Vyriausia buhalterė Lyda Andriulaitienė

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. _____ d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

780,5 100,0

     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

780,5

42,5

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje  finansavimo šaltinius 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 klasifikacijos patvirtinimo“.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS                                                                                                                                                 

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

2023 m. sausio 10 d.

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija, kodas 191873296, Vytauto Didžiojo g. 53a, LT-74135 Jurbarkas

metinė

(metinė, pusmetinė)

42,5 100,0

_________________________________

   (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

   (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas)


