
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIOGELIS“

 Biudžetinė įstaiga. Bažnyčios g.5, 20107 Ukmergė, tel. (8 340) 51885, el.p.direktore@ziogai.lt, buhalterija@ziogai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 190325044

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos Finansų skyriui

               2022-03-15 Nr.

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021.12.31 PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ 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 pokyčių ataskaita, 1 lapas.

5. Aiškinamasis raštas, 17 lapų.

Direktorė Birutė Jucevičienė

Žaneta Žėbienė, tel (8-340) 51885, el. p. buhalterija@ziogai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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