
KEDAINIU RA.IONO SAVIVALDYBES PRIESGAISRINE TARNYBA

METINIU FINANSTNIq ATASKAITV AISKINAMASIS n,q.S:res
zotT M. sAUSro 02 D. * cnuonZro 31 D.

1. Bendroji dalis

i.l. Kedainiq rajono savivaldybes prieSgaisrine tarnyba (toliau - tarnyba), jmones kodas 161454187,

adresas Pramonds g.6, Ked4iniai buvo jregistruota 1998 m. vasario 23 d. Valstybes jmones Registrq centro

Kauno filiale. Registracijos nr. 007892 i5duotas 2004 m. rugsejo 29 d.

Savivaldybes prieSgaisrines tarnybos f-inansiniai ir rnokestiniai metai slltampa su kalendoriniais metais:

prasideda sausio 0l d, ir baigiasi gruodZio 3 1 d.

Kedainiq rajono savivaldybes prieSgaisrirre tarnyba (toliau vaclinama tarnyba) yra savivaldybes

biudZetine jstaiga. Tarnybos steigeja yra rajono savivaldybes Taryba.2003 m. birZelio 13 d. jsakymo Nr.

BD - 71214 Kddainiq rajono savivaldybes taryba patvirtina Kedainiq ra.iono savivaldybes prieSgaisrines

tarnybos nuostatus ir struktlrr4.

Tarnyba yra nuolatinds parengties civilines saugos ir gelbe.iimo sistenos dalis, gesinti gaisrus ir atliekanti

pinninius Zmoniq bei turto gelbejimo darbus.

l.2.Tamyba neturi kontroliLro.famqjq ir asocijLrotq sLrbjektq ir kitq subjektq. lnformacija pateikiama 6

VSAFAS 1 priede (pridedama).

1.3. Tarnyboje yra devyni padaliniai: Josvainiq UK Ariogalos 9, JosvairriLlmstl.; Okainiq UK Okainiq k.;

Pramonds UKPramoires 6, Kedainiai; Rugenq UK Jak5diq k.; Setos UK Ukrnergds lA, Setos mstl.; Krakiq

UK Befygalos 24, Krakiq mstl.; Pagiriq UK Mechanizatoriq 10 Pagiriq mstl.; Miegenq UK Miegenq k.;

Dotnuvos UK Vilties 2. Dotnuvos mstl,. Tarnyba kontroliLrojamq arba asocijuotqjq subjektq neturi.

1.4. Kedainiq rajono savivaldybes prie5gaisrine tarnyba (toliau vadinama tarnyba) yra savivaldybes
- biudZetine jstaiga . Tamybos padaliniai aptarnaLrja vis4 KedainiLl rajon4. Tarnybos etatq s4raie darbuotojq

skaidius 2011m. gruodZio 31d. - 84 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

2.1. Tarnybos parengtos finansines ataskaitos atitirrka VSAFAS nuostatas.

2.2. Finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis LietLrvos Respublikos buhalterin'es apskaitos !statymu,

Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes jstatymu vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybds standartais (VSAFAS), KedainiLl ra.jono savivaldybes tarnybos apskaitos politika ir kitais

teises aktais.

2.3. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

2.4. Per ataskaitini laikotarp! apskaitiniq lverdiq ir klaidq taisymo nebuvo. (7 VSAFAS ,,Apskaitos

politikos, apskaitiniq jverdiq keitimas ir klaidq taisymas" 3 priedas)

2.5. Ilgalaikio materialio.io ir nematerialiojo turlo pripaZinimo ir nr-rsidevejirno ar amoftizacijos apskaitos

principai, jverlinimo metodai.


