
2-ojo VSAFAS,,Finansines bukles ataskaita"

2 priedas

(Zenesniojo lygio vielojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesliq fondus ir i5tektiq fondus, finansines bnkles abskaitos forma)

Anyk5dirl ugniagesiq tarnyba
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

(vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio finansin€s biikles ataskait4 (konsoliduot4j4 finansines blkl€s ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2022.03.3I D. DUOMENIS

2022.04.2ONr. l-01
(data)

Pateibimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiikstanCiais

ir kiti statiniai

iniai istekliai ir kitas ilsalaikis turtas

Zaliavos ir Dkinis inventorius

Gautini mokesdiai ir

i ir oinisu ekvivalentai

lal lslDarelgollmat

dalis ir trumoalaikiai atideiiniai

inos sumos i biudZetus ir fondus

inos socialines iSmokos



Su darbo santvkiais susii

ar deficitas

Viriininkas
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas administracijos vadovas)

Vvr.buhalte16
(lyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Valdas TereSkevidius
(vardas ir pavard€)

AuSra Zelviend
(vardas ir pavarde)



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektg, iSskyrus mokesiiq fondus ir i5tekliq fondus
(iskaitant socialinds apssugos fondus), veiklos rezultatq ataskaitos forma)

,',, , ' , ,',kY\5di'+ugniugt'i'ltu.nybu
w

(vie5ojo sekloriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatrl ataskaitq
arba konsoliduotqj4 veiklos rezultatq ataskaitq, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2022.03.3I D. DUOMENIS

2022.04.20Nr. 2-01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tfilctaniiais

Viriininkas
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas rbajo igaliotas administracijos vadovas)

Vw.buhaltere

Valdas Tereskevidius

(vardas ir pavarde)

AuSra Zelviene

(vardas ir pavade)

IR SOCIALINIru MOKU PAJAMOS
AGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

ARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

KOMUNALIIIIJ PASLAUGU IR R

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA

PAGRJNDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS J BIIIDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

YEIKLOS REZULTATAS

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEF'ICITAS

RYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

vlriausiasis buhalteris (buhalteris)



ANI-TKSCIV RAJONO UGNIAGESIU TARNYBA

ATSKTNAMASTS uSrns
prie finansinds atskaitomybds 2022-03-31

I. Bendroji dalis

1. Bendroji dalis i5destyta tarnybos 2021 m. finansiniq ataskaitq ai5kinamajame raSte.

2. Anyk5diq rajono ugniagesiq tarnyboje 2022 m. kovo m€n. 31 d. dirbo 75 darbuotojai.

IL Apskaitos politika

rr 3. Apskaitos politika apra5yta tarnybos 2021 m. finansiniq ataskaitq rinkinio

ai5kinamajame ra5te.

III. Pastabos

4. Per ataskaitini 3 menesiq laikotarpi reik5mingq pokydiq, kurie galejo paveikti tarnybos

veikla. nebuvo.

VirSininkas Valdas Tere5kevidius

Vvr.buhaltere AuSra Zelviene

44


