
2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo

valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo

7 priedas

(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo atitinkamo ketvirčio ataskaitos forma)

2022 m. vasario 10 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-134

Vykdytojas : Lietuvos irklavimo federacija,Žemaitės g. 6 LT03117 Vilnius (+370)6742688

(vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191366567

(juridinio asmens kodas)

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo 2022 m. III ketvirčio ataskaita

7-10-2022

(ataskaitos sudarymo data, numeris )

Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct) (EUR, ct)

Faktinis finansavimo panaudojimas

Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)

Patvirtintas

finansavi-ma

s

Gautas

finansa-vima

s nuo metų

pradžios

Sumokėtos

sumos nuo

metų

pradžios

Iki

ataskaitinio

ketvirčio

Ataskaitinio

ketvirčio

2022 m. iš

viso

(valstybės

biudžeto)

2022 m. iš

viso

(nuosavos

lėšos)

I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 

1
Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję

vykdytojo mokesčiai
202421.00 * * 102301.80 49258.65 151560.45 18000.00

2 Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 533644.00 * * 267650.85 244122.82 511773.67 14564.84

3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos 2000.00 * * 1476.56 1476.56 18697.55

4
Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių,

sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos
11800.00 * * 5535.90 687.12 6223.02

5
Prekės, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500

Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos
181000.00 * * 96413.11 46337.86 142750.97 14955.37

6
Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne

daugiau 5 proc. Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
12300.00 * * 4787.36 2851.02 7638.38 1429.28

7
Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės

biudžeto lėšų sumos).
1950.00 * * 1905.00 1905.00

8 Ilgalaikis turtas (virš 500 Eur su PVM) 13880.00 * * 13880.00 13880.00 89308.30

Iš viso I 958995.00 * * 493950.58 343257.47 837208.05 156955.34

II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)

9

Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio

asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, transporto ir

patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių ir

kitoms paslaugoms)

28835.00 * * 13650.74 6568.74 20219.48 98044.15

Iš viso II 28835.00 * * 13650.74 6568.74 20219.48 98044.15

IŠ VISO (I+II) 987830.00 987830.00 854627.92 507601.32 349826.21 857427.53 254999.49

* nepildoma

GENERALINIS SEKRETORIUS SAULIUS RITTER

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas ) (vardas, pavardė, parašas)

(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą TATJANA NARBUTIENĖ

(vardas, pavardė, parašas)


