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2018 METU ANTRO KETVIRCIO BIUDZETO

VYKDYMO ATASKAITU RINKINIO

AISKINAMASIS n.q.SrA.s
2018 m. liepos 16 d.

I. BENDROJI DALIS

- ljkuodo muziejus (toliai - Muziejus ) juridiniq asmenrl registre buvo iregistruotas 2004 m,
lapkridio 18 d., paLymdjimo Nr.026347,muziejaus kodas 190898695, steigejas - Skuodo rajono
savivaldybes taryba. Pagrindine veikla

2.Muziejaus finansiniai

- muziejq veikla.
metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio

31 d.

3. Muziejus kontroliuojamq, asocijuotU ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Muziejus filialq ir struktfiriniq vienetq neturi.
5. Muziejuje 2018 metq antro ketvirdio pabaigoje dirbo 6 darbuotojai.

6. S4lygq, kurios paveiks tolimesng istaigos veikl4 nera.

7. Biudletiniq

le5q likutis banko s4skaitose 2018-06-30 buvo

0,00 EUR.

II. BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITU RINKINYS
8. Muziejaus'biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys yra parcnglas vadovaujantis 2017
sausio

27 d.

m"

adnrihlstracijos direktoriaus isakymu Nr.A1-74 patvirtintomis Skuodo rajono

savivaldybes biudZetiiiiq istaigq

ir kitq subjektq Zemesniojo lygio biudZeto

vykdymo ataskaitq

sudarymo taisyklemis.
9. {staigos ketvirdio biudZeto vykdymo ataskaitq

!

rinkini sudaro

:

Forma Nr. 1 ,,BiudZetiniq istaigq pajamgimokq i biudZet4, biudZeto pajamq i5 mokesdiq dalies

ir

kitq le5q, skirtq programorns finansuoti ataskaita";

!
!
t_l

Forma Nr. 2 ,,BiudZeto i5laidq s4matq vykdymo ataskaita";
Forma Nr. 4 ,,Moketinq ir gautinq sumq
!i,
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Alslflnamasls rastas:'

ataskaita";

j'

il t^'l

I

2

III. AISKINAMOJO

N,q.STO PASTABOS

10. Muziejus finansuojamas pagal,, Skuodo muziejaus veiklos organizavimo uZtikrinimo"

program4. - finansavimo le5q Saltiniai yra savivaldybes biudZeto le5os i5laidoms finansuoti
specialiosios programos leSos.
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11. Muziejus ataskaitiniu laikotarpiu finansines nuom.os' (liz,ingo)

ir pirkimo

iSsimoketinai

isipareigoj imq neturej o.
12. [staiga moketinq sumq, kuriq ivykdymo terminas praleistas daugiau

kaip 10 ir 45 dienos

ataskaitiniu laikotarpiu neturej o.
13. [staiga gautinq sumrl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturejo.

"/
Direktore

Aldona Ozoliene

BiudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos
skyriaus vedeja

Rasute Kniuipiene

Rasute Kniuipierie, (8-440) 7 39
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