
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
Biudžetinė įstaiga, Veterinarijos g. 4, 20183 Ukmergė, tel. (8 340)  65 226, 65 225,

el. p. saulute.ukmerge@gmail.com, atsisk. sąsk. LT507182400001130770 AB Šiaulių bankas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190324476

______________________________________________________________________________________________

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Finansų skyriui

2022-03-      Nr. V11-      (4.2.)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ finansines ataskaitas

2021 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;

2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;

3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai;

4. Grynojo turto pokyčio ataskaita, 1 lapas;

5. Aiškinamasis raštas, 61 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

vykdanti direktoriaus funkcijas

Zita Padlipskienė

Buhalterė K. Jarukaitienė, tel. 65 225

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:saulute.ukmerge@gmail.com










































































































































DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl finansinių ataskaitų 2021.12.31 pateikimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-15 Nr. V11-19

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 Zita Padlipskienė Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-15 14:10

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-23 09:16 - 2023-07-23 09:16

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aldona Kacevičienė raštinės administratorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-15 14:39

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-28 09:52 - 2023-09-28 09:52

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 5

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) FBA.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pinigų srautų ataskaita.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) VRA.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiškinamasis raštas (1).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220225.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-08)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-07-08 nuorašą suformavo Aldona Kacevičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




