
- költségösszesítő (xlsx), aláírt példányban is (pdf, jpg)
- aláírt pénzügyi adat és nyilatkozat (pdf, jpg)
- egyéb dokumentum (pdf, jpg)

A beszámolóhoz csatolandó dokumentumok könyvvizsgáló alkalmazása esetén:

További csatolandó dokumentumok, amennyiben háttérdokumentáció benyújtására vonatkozó felszólítás került kiküldésre:

- tételösszesítő (xlsx), aláírt példányban is (pdf, jpg)
- tételösszesítőt alátámasztó számlák / dokumentumok másolata (pdf, jpg)

- költségösszesítő (xlsx), aláírt  példányban is (pdf, jpg)
- aláírt pénzügyi adat és nyilatkozat (pdf, jpg)
- tételösszesítő (xlsx), aláírt példányban is (pdf, jpg)
- tételösszesítőt alátámasztó számlák / dokumentumok másolata (pdf, jpg)
- egyéb dokumentum (pdf, jpg)

A beszámolóhoz csatolandó dokumentumok könyvvizsgáló alkalmazása nélkül:

REZSI2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE

BESZÁMOLÓ

ADATOK

könyvvizsgáló neve (alkalmazása esetén):

médiaszolgáltatás megnevezése:

pályázati kérelem iktatószáma:

kedvezményezett neve: kedvezményezett képviselőjének neve:

megítélt támogatás összege (Ft):

beszámoló benyújtásának típusa:

könyvvizsgáló személye változott:

hiánypótlás:

kedvezményezett képviselőjének telefonszáma: kedvezményezett képviselőjének elektronikus levelezési címe:

kedvezményezett által működtetett honlap címe:

ADATVÁLTOZÁS

megnevezés régi adat új adat
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a könyvvizsgáló aláírása

a kedvezményezett képviselőjének aláírása

PÉNZÜGYI ADATOK (A KITÖLTÖTT KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT ALAPJÁN)

1.

2.

megítélt támogatás összege 

 támogatás terhére elszámolt költségek összege

KÜLÖNBÖZET SZÁMÍTÁS

3. visszafizetendő összeg

Mint a fenti pályázat könyvvizsgálója kijelentem és igazolom, hogy

a) a fent meghatározott és elszámolt tényleges összköltség az Általános Pályázati Feltételekben, a pályázati felhívásban és a
támogatási szerződésben előírtak alapján került megállapításra;  

b) a fenntartási és üzemeltetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésének feltételét képező, ahhoz 
mellékletként csatolt nyilatkozatom kiadása óta az üzemeltetéssel összefüggő pénzáramlásokat folyamatosan figyelemmel 
kísértem;       

c) a kedvezményezett a támogatott időszak alatt pénzügyi-gazdálkodási szempontból mindenben betartotta az Általános
Pályázati Feltételek, a pályázati felhívás és a támogatási szerződés előírásait;    

d) a támogatási szerződésben előírt könyvviteli nyilvántartások az üzemeltetéssel összefüggő valamennyi pénzáramlásról
és költségről, illetve a támogatás felhasználásáról megbízható és valós képet adnak, a kedvezményezett ezek alapján készült
beszámolója a valóságnak mindenben megfelel;   

e) a jelen támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve
bizonylatainak záradékolt összegeit nem vonta be, a jelen támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak,
illetve bizonylatainak záradékolt összegeit más támogatások felhasználásának igazolásához nem használta fel;

f) a jelen támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok eredeti példányára általam felvezetésre, felülbélyegzésre és
ellenjegyzésre került a következő szöveg:

 „a Médiatanács és az MTVA által nyújtott támogatás elszámolása során figyelembe véve”.  

PÉNZÜGYI ADAT ÉS NYILATKOZAT REZSI2018
BESZÁMOLÓ

kedvezményezett neve:

médiaszolgáltatás megnevezése:

pályázati kérelem iktatószáma:

Alulírott, mint a kedvezményezett képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költségről számot adtam és tudomásul veszem, hogy az itt
megjelölteken túl további költséget ezt követően már nem számolhatok el;   

b) az üzemeltetés mindenben megfelel és teljes egészében eleget tesz az Általános Pályázati Feltételekben, a pályázati
kérelemben és a támogatási szerződésben rögzített vállalásaimnak; 

c) a támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve
bizonylatainak záradékolt összegeit nem vontam be, és a támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak,
illetve bizonylatainak záradékolt összegeit más támogatások felhasználásának igazolásához nem használtam és nem
használom fel;        

d) az üzemeltetéssel összefüggésben felmerült valamennyi fizetési kötelezettségemnek maradéktalanul eleget tettem;      

e) az általam kiállított beszámoló tartalmát ismerem, az abban foglaltak valódiságát igazolom.  

            

            

            

2 0       helység
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