
JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra

suėjęs, įstaiga neturėjo.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 0,00

Eur; ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 53,89 Eur. (gautos lėšos iš Nacionalinė švietimo

agentūros už valstybinių egzaminų vertinimą).

Pajamų už suteiktas paslaugas banko sąskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio

pradžioje – 0,00 Eur; ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 63,50 Eur, tai tėvų įmokos už pailgintą

dienos grupę bei ugdymo sąlygų tenkinimas darželyje.

Iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai

finansuojamų projektų padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti

ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įstaiga išlaidų neturėjo.

    Direktorės pavaduotoja ugdymui,

 laikinai vykdanti direktorės funkcijas                                                        Vaineta Tomaš

                CBĮBAS vedėjas                                                                          Algimantas Stuckas

Paruošė

CBĮBAS buhalterė                                              Lina Redkinienė
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