
2023-01-10

Išlaidų pavadinimas iš viso

2 5

IŠLAIDOS 285,09

2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
285,09

2 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 285,09

IŠ VISO (2+3) 285,09

Valdžios sektoriaus subjektų

apskaitos duomenų

teikimo Finansų ministerijai ir

skelbimo taisyklių

9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės rajono Platelių meno mokykla 191816847 Plateliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022 m. gruodis 31 d.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
Nr. _________

 (data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 191816847

(eur)

Mokėtinos sumos

 biudžeto lėšos

likutis ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje

Išlaidų

ekonominės

klasifikacijos

kodas

Eil. Nr. likutis

metų

pradžioje

iš jų ilgalaikių

įsiskolinimų

likutis*

1 3 4 6

2 1 148,56

2
2 148,56

2 3 148,56

4 148,56

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius Linas Senkus

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

BĮ centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Bertašienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas



Išlaidų pavadinimas, prekių ir paslaugų

teikėjai

Savarankiško

ms

funkcijoms

vykdyti

Mokymo

reikmėms

finansuoti

Biudžetinių

įstaigų

pajamos

2 IŠLAIDOS 285,09

2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
285,09

2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
285,09

2 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų

įsigijimo išlaidos
2,09

Telia Lietuva,AB 2,09

2 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
283,00

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras 283,00

IŠ VISO (2+3) 285,09

Išlaidų pavadinimas, prekių ir paslaugų

teikėjai
Savarankiško

ms

funkcijoms

vykdyti

Mokymo

reikmėms

finansuoti

Biudžetinių

įstaigų

pajamos

Plungės rajono Platelių meno mokykla biudžetinių įstaigų ir kitų

subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų ir jų rinkinių sudarymo,

pateikimo tvarkos ir terminų aprašo2 prieda.

Plungės rajono Platelių meno mokykla

(įstaigos pavadinimas)

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinius ir

prekių ir paslaugų teikėjus

2022.12.31

(data)

Mokėtinos sumos

Iš jų, pagal finansavimo šaltinius

Išlaidų

ekonominės

klasifikacijos

kodas

Biudžeto

lėšos
Valstybės

perduotoms

funkcijoms

vykdyti

Pradelstos

skolos, Eur

285,09

2
285,09

2 1
285,09

2 1 1 1 5
2,09

2,09

2 1 1 1 20
283

283

285,09

Pastaba : 2.2.1.1.1.20. straipsnis  Žemaičių Kalvarijos kultūros centras  už šildymą - 283,00  €.

Gautinos sumos

Iš jų, pagal finansavimo šaltinius

Išlaidų

ekonominės

klasifikacijos

kodas

Biudžeto

lėšos
Valstybės

perduotoms

funkcijoms

vykdyti

Pradelstos

skolos

Direktorius Linas Senkus

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

BĮ centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė  Bertašienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)



DETALŪS METADUOMENYS

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

Dokumento pavadinimas (antraštė) Platelių meno mokykla.  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

22.12.

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-01-10 Nr. V4--138

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 2023-01-10 11:22

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 Linas Senkus direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-01-10 13:54

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-23 11:36 - 2026-03-22 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Grikštaitė buhalteris

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-01-10 14:25

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-04 16:51 - 2023-07-03 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) PMM pazyma apie moketinas sumas 22.12.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

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 Lina Mačernienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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