	A Támogatási Szerződés 3/K. számú dokumentuma
MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP

 1052 Budapest, Váci u. 16/b.      327-2020

KÖNYVVIZSGÁLÓI NYILATKOZAT A NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ
helyi vagy körzeti televíziós műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók részére közéleti magazinműsor, sportműsort is tartalmazható hírműsor illetve kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
TVÁLLANDÓ2010
1



a Kedvezményezett neve:                   ..……………………………….…………………………….
az állandó műsor címe:                     ……………………………………………………………….
a műsorszolgáltatás állandó megnevezése: ……………………………………………………….
a Pályázati Kérelem iktatószáma:                       MA-TVÁLLANDÓ2010 - ……………………

    
    a teljes támogatott időszak:              .…... év ….…. hó …. naptól  …… év ……... hó …… napig
    a támogatott negyedév:              
    a megítélt támogatás:                         Ft



egyéni könyvvizsgáló


könyvvizsgáló társaság








a könyvvizsgáló neve: 
…………………………………………………..………………

kamarai nyilvántartási száma:
……………………………..……………………………………





a könyvvizsgáló társaság neve:
……………………………………………………………………
a társaság képviseletére feljogosított személy neve:
……………………….………………………………………….…
a kijelölt könyvvizsgáló neve:
……………………………………………………………………
a kijelölt könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma:
……………………………..………………………………………




Alulírott bejegyzett könyvvizsgáló



Alulírott mint a fenti könyvvizsgáló társaság bejegyzett könyvvizsgálója






		kijelentem, hogy nem vagyok a Kedvezményezett könyvvizsgálatáért felelős személy, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagja vagyok, jogszabály, illetve szabályzatban foglalt kizáró ok vagy összeférhetetlenség nem áll fenn;
	kijelentem, hogy a fenti állandó műsor támogatására vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésének feltételét képező, ahhoz mellékletként csatolt nyilatkozatom kiadása óta az állandó műsor készítésével összefüggő pénzáramlásokat folyamatosan figyelemmel kísértem;

igazolom, hogy a Kedvezményezett e támogatott negyedévben pénzügyi-gazdálkodási szempontból mindenben betartotta a Pályázati Felhívás és a Támogatási Szerződés előírásait; 
	tanúsítom, hogy a Támogatási Szerződésben előírt könyvviteli nyilvántartások az állandó műsorral összefüggő valamennyi pénzáramlásról, költségről és az előfinanszírozás felhasználásáról megbízható és valós képet adnak, a Kedvezményezett ezek alapján készült e negyedévre vonatkozó beszámolója a valóságnak mindenben megfelel;	
		megállapítom, hogy a Kedvezményezett a rá áthárított általános forgalmi adó  %-ának levonására jogosult;



	

	megállapítom, hogy a Kedvezményezett e támogatott negyedévben közvetlen kifizetésként a támogatási szerződés alapján az alábbi költségeit számolhatja el:

I.
nettó költség
II.
előzetesen felszámított áfa
III.
bruttó költség
(I.+II.)
IV.
levonható áfa
V.
le nem vonható áfa (II.-IV.)
VI.
elszámolható
költség (I.+V.)













g) felelősséget vállalok azért, hogy a támogatási összeg elszámolásához benyújtott Bizonylatokat a Kedvezményezett más támogatással összefüggő elszámoláshoz nem használta fel. A jelen támogatás felhasználását alátámasztó Bizonylatok eredeti példányára általam felvezetésre, illetve felülbélyegzésre került a következő szöveg: „a Médiatanács és az Alap által nyújtott támogatás elszámolása során figyelembe véve”.




egyéni könyvvizsgáló


könyvvizsgáló társaság











a kijelölt könyvvizsgáló aláírása:

………………………………………………….




a könyvvizsgáló aláírása:

……………………………………………………….



a társaság ügyvezető könyvvizsgálójának aláírása:

…………………..……………………………….




…………………………… ,  ………….. év ……………..hó ………nap


Ellenjegyzés: 

………………………………………, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő  Alap munkatársa kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat

	 	az előírt formai követelményeknek mindenben megfelel,
	 	azonosító adatai a támogatási célt egyértelműen meghatározzák, 
	 	hiánytalanul kitöltött,
	 	a hatályos adatok szerinti könyvvizsgáló által jegyzett
	 	eredeti példány
	 	szerint a Kedvezményezett hatályos áfa-nyilatkozata a valóságnak megfelel.
A jelen nyilatkozat a Támogatási Szerződésben előírtaknak mindenben megfelel.							
A negyedéves beszámolólap a jelen nyilatkozatban vizsgált szempontok mindegyike szerint elfogadható. 		
                                                
                                                                                                                                                                             ……………………………..
                                                                                                                                                                                 az Alap munkatársa

