A Támogatási Szerződés 3/TPB. számú dokumentuma
MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP
  1052 Budapest, Váci u. 16/b     327-2020
TELJES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓLAP
helyi vagy körzeti televíziós műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók részére közéleti magazinműsor, sportműsort is tartalmazható hírműsor illetve kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
TVÁLLANDÓ2010



a Kedvezményezett neve:                ……………………………….………………………………
az állandó műsor címe:                    ……………………………………………………………….
a műsorszolgáltatás állandó megnevezése: ………………………………………………………
a Pályázati Kérelem iktatószáma:                            MA-TVÁLLANDÓ2010 - ………………..
a Támogatási Szerződés kelte:          .…………....  év ………………. hó ………. nap   
a teljes támogatott időszak:               .…... év ….…. hó …. naptól  …… év ……... hó …… napig
a megítélt támogatás:                                Ft


Alulírott a támogatott képviseletében a fenti állandó műsornak a támogatott időszak egészére vonatkozó pénzügyi ellenőrzéséhez az alábbi nyilatkozatot teszem.

1.
Kijelentem, hogy a támogatott időszak egészére vonatkozóan az állandó műsor készítésével és adásba szerkesztésével összefüggő valamennyi költségről számot adtam. Tudomásul veszem, hogy az itt megjelölteken túl további költséget ezt követően már nem számolhatok el.




tervezett adatok a pályázati kérelem illetve az értesítés szerint 
I.
tényleges adatok a könyvvizsgáló nyilatkozatai alapján összegezve
II.
a különbözet számítása 
(amennyiben I/A>II/A)
III.
megnevezés
összeg
Alap

megnevezés
összeg
Alap

megnevezés
összeg
Alap

A. 
tervezett összköltség
Ft

A/1. tételes költségek1


Ft


Amennyiben I. D.  II. C., úgy a különbözet összegét a támogató beszámoló elfogadását követően utófinanszírozásként fizeti ki a támogatottnak.



A/2. ráfordításérték1

Ft






A/3. közvetlen kifizetések2 

Ft





A=(A/1+A/2+A/3)
tényleges bekerülési költség (tényleges összköltség) tételei:
Ft





B.
támogatott ráfordítási arány
(= I.C.) 1
%


B.
megítélt támogatás
Ft




az elszámolható támogatás és a folyósított támogatás különbsége
II.C. – I.D.)


C.
támogatott ráfordítási arány
(B./A.)

%





Amennyiben I.D.  II.C., úgy a különbözet összegét a támogatottnak a negyedik negyedéves beszámolási határnapig az Alap számlájára vissza kell fizetnie.



C.
elszámolható támogatás (maximum a megítélt támogatás összege)
(A. x B.)

Ft


D.
folyósított támogatás és az alkalmazott szankció összesen
Ft




a folyósított támogatás és az elszámolható támogatás különbsége
(I.D.-II.C.)


1összege a bírálóbizottsági ajánlásban elfogadott összeg lehet, kivétel a Támogatási Szerződés VII.3. pontja alapján lehetséges
2összege változó, a költségösszesítőn részletezett és a könyvvizsgálói nyilatkozaton igazolt összeg lehet
2. 


a Kedvezményezett tölti ki
Alap   
A. folyósított előfinanszírozás
1. negyedévben
Ft


2. negyedévben
Ft


3. negyedévben 
Ft


4. negyedévben
Ft

a folyósított előfinanszírozás összesen
Ft

B. folyósított utófinanszírozás
1. negyedévben
Ft


2. negyedévben
Ft


3. negyedévben 
Ft

a folyósított utófinanszírozás összesen
Ft

C. alkalmazott szankció
1. negyedévre
Ft


2. negyedévre
Ft


3. negyedévre 
Ft

az alkalmazott szankció összesen
Ft

a folyósított támogatás és az alkalmazott szankció összesen 
(A + B + C)
Ft

D. közvetlen kifizetések a könyvvizsgáló nyilatkozata szerint 
1. negyedévben
Ft


2. negyedévben
Ft


3. negyedévben 
Ft


4. negyedévben
Ft

közvetlen kifizetések összesen
Ft








3.
Az általános forgalmi adó szempontjából történő levonás mértéke a teljesítés időszakában (x)
	nem változott.
	változott, ennek megfelelően a beszámolóhoz csatolom a könyvvizsgáló nyilatkozatát az állandó műsor teljes összköltségéről. 

………………, ………… év …………..hó ………nap

………………………………….
                                                                           a Kedvezményezett képviselőjének aláírása

Ellenőrzés: 

………………………………………, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa kijelentem, hogy a pénzügyi beszámoló 

	azonosító adatai a támogatási célt egyértelműen meghatározzák, 

hiánytalanul kitöltött,
aláírt,
az előírt dokumentum a megfelelő formában mellékletét képezi.


A Kedvezményezett
	mindenben teljesítette pénzügyi elszámolási kötelezettségét,


A fentiek alapján 
()
a Kedvezményezettnek nem keletkezett különbözet-visszafizetési kötelezettsége.

a Kedvezményezett …………………………………Ft különbözet-visszafizetési kötelezettségének …….év ….. hó…. nap határidőre, 
maradéktalanul eleget tett


nem tett szerződésszerűen eleget.

a Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés X.10. pontja alapján  …. napján (legfeljebb hat) maradt el a vállat állandó műsor adása, amely alapján a támogatás arányos része kerül megvonásra a
a megvonásra kerülő összeg
………………………….



A Kedvezményezett
	negyedik negyedéves beszámolója a pénzügyi beszámolólap szerint elfogadható,
	közvetlen kifizetések és a tételes költségek összege meghaladja a folyósított előfinanszírozás összegét.




a negyedik negyedéves beszámoló összegző minősítése
elfogadható

elutasítandó


………………… ,  ……….. év ………….hó ……nap


                                                                       ……………………………..
	az Alap munkatársa
Ellenjegyzés: 

………………………………………, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap illetékes vezetője igazolom a teljes pénzügyi beszámoló ellenőrzése során tett fenti megállapításokat.

……………… ,  …….. év ………….hó ……nap

……………………………..
                                                                                                    aláírás



