
__________________  Nr.____

           (data)

Forma patvirtinta                                                                                       

Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos                               

direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-64

                                                 ___________________________________________________________________

                (Projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, kodas arba asmens kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas)

KINO KULTŪROS SKLAIDOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO FAKTINIŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

Projekto finansavimo sutartyje nurodytas ataskaitos pateikimo terminas: __________________

1. Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

Sutarties data

Sutarties numeris

Sutartyje nurodyta projekto vykdymo pabaigos 

data

2. Projekto išlaidos

(Kino sklaidos Lietuvoje projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitos forma)



pavadinimas suma, EUR data numeris  pavadinimas

prekių ar 

paslaugų 

tiekėjas

suma, 

EUR
data  numeris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

1.1.

1.2.

...

0

2.

2.1.

2.2.

...

0

3.

3.1.

...

0

0

Išlaidų 

eilutės 

Nr.

Išlaidos pagal patvirtintą sąmatą 

prie sutarties   (iš LKC skirtų lėšų)

Išlaidas pagal patvirtintą sąmatą prie sutarties                         

(iš LKC skirtų lėšų) pagrindžiantys dokumentai

(sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, sąskaitos, PVM 

sąskaitos faktūros, priskait. žiniar. ir kt.)

Išlaidų apmokėjimą

įrodantys dokumentai 

Iš viso:

BENDRA SUMA:

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos apmokėtos iš Lietuvos kino centro pervestų lėšų projektui vykdyti ir atitinka sutarties sąmatoje 

nurodytas išlaidas bei išlaidų apmokėjimą pateisinančius dokumentus.

Tiesioginės projekto vykdymo išlaidos (atlygis fiziniams asmenims pagal autorines, atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartis, pagal verslo 

liudijimus ar individualios veiklos pažymėjimus ir kt., projekto tikslams pasiekti būtinos prekių (išskyrus ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą) 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbuotojų komandiruočių ir kviestinių projekto dalyvių tiesiogiai patiriamos ir projekto vykdytojo kompensuojamos 

išlaidos (nakvynės, dienpinigių, maistpinigių, kelionių išlaidos, kompensuojamos pagal avansines apyskaitas ar kitus dokumentus).

Iš viso:

Administravimo išlaidos (iki 20 % - projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos: projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio, biuro nuomos ir 

komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių ir kt. išlaidos)***

Iš viso:

Nenumatytos išlaidos (iki 10% - projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos, išskyrus administravimo išlaidas).***



A.V.

A.V.

                                                                                                                                                                                                 

_____________________________________________________________                                  __________________________________

 (Lietuvos kino centro vyr. buhalterio vardas ir pavardė)                                                                              (data ir parašas)

ATASKAITĄ PRIĖMĖ IR ĮTRAUKĖ Į APSKAITĄ:

_____________________________________________________________                                  __________________________________                                                                                                             

(Lietuvos kino centro vyr. buhalterio vardas ir pavardė)                                                                                 (data ir parašas)  

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos apmokėtos iš Lietuvos kino centro pervestų lėšų projektui vykdyti ir atitinka sutarties sąmatoje 

nurodytas išlaidas bei išlaidų apmokėjimą pateisinančius dokumentus.

Projekto vykdytojo (fizinio asmens ar juridinio asmens vadovo) vardas ir pavardė, parašas*

Projekto vykdytojo vyr. buhalterio (finansininko) vardas ir pavardė, parašas**	

PATIKRINO, AR LĖŠOS PANAUDOTOS PAGAL SUTARTYJE NUMATYTAS SĄLYGAS:                                                                                                                                                                                                 

_____________________________________________________________                                  __________________________________

 (Lietuvos kino centro valstybės tarnautojo arba darbuotojo vardas ir pavardė)                                                 (data ir parašas)



* Pasirašant vadovo įgaliotam ar jį pavaduojančiam asmeniui, pateikti tai įrodantį dokumentą.                                                                                                       

** Nesant pareiškėjo vyriausiojo buhalterio (finansininko), pasirašo kitas teisės aktų nustatyta tvarka apskaitą tvarkantis asmuo.                                                                                                                    

*** Jei projektui LKC direktoriaus sprendimu skiriamos papildomos lėšos einamaisiais kalendoriniais metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus 

ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, 

projekto administravimui skirtos lėšos gali sudaryti ne daugiau 40 proc., nenumatytos išlaidos - 20 proc. skirtos sumos projektui įgyvendinti.


