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ELSZÁMOLÓ LAP
Az NKA MINISZTERI TÁMOGATÁS KOLLÉGIUMA által nyújtott pályázati támogatás felhasználásáról
a PÁLYÁZATI ADATLAP 1.11. pontban tett nyilatkozatának megfelelően!
Sor-

A bizonylat

szám*
*
1
2

kiállítója
OKK-Press Kft.
Gigacity Kft.

teljesítés
dátuma
2014-10-03
2017-03-22

3
4
5
6
7
8

Syzoland Kft.
Libri Kft.
Libri Kft.
CityTaxi
Tele5Taxi
Berena Kft.

2017-03-22
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-30
2017-03-23
2017-03-21

A kifizetés

A pénzügyi teljesítés
bizonylatai: a banki kivonat
száma és kelte/KP kifizetés
bizonylat száma és kelte.

száma

jogcíme

14/0942
SZ/2017/03
109
9410305
38273
38272
297069
8620094
3177904

Októberi tűzvirág - könyv
toner

összege
Ft
655 750
37 980

irodaszer
Ajándékkártya
ajándékkártya
szállítás
szállítás
nemzeti színű szalag
összesen:

21 620
100 000
100 000
1 500
1 500
4 000
922 350

A támogatott téma/program teljes, tényleges megvalósítási
költsége:*
A szerződés 17. pontjában feltüntetett tervezett összes költség:
Teljes, tényleges megvalósítási költség és tervezett összes költség aránya:
Összes igénybevett költségvetési támogatás összege: központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalap (beleértve az NKA bármely keretét) (Ft):

2014/063, 2014-10-03
3121898, 2017-03-22
3121898, 2017-03-22
3121899, 2017-03-22
3121899, 2017-03-22
51182001, 2017-03-31
5118183, 2017-03-28
5118177, 2017-03-22

922 350
3 785 750
922 350

Tudomásul veszem a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó költségvetési támogatás esetén, amennyiben a támogatott téma/program teljes, tényleges
megvalósítási költsége kisebb, mint a tervezett összes költség, úgy arányos visszafizetési kötelezettség terhel.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámoló lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerint
számoltam el, továbbá igazolom a támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett és
csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése** megtörtént. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetem / nem szerepeltettem és a jövőben sem szerepeltetem, valamint a fenti összegek visszaigényelhető áfa-t nem tartalmaznak, az áfa összegét nem
igényeltem és a későbbiekben sem igénylem vissza. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről,
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.

Budapest, 2017. év április hó 13. nap

a Támogatott (cégszerű) aláírása
Megjegyzések:
* Csak a támogatás végső elszámolásánál töltendő ki!
** Érvénytelenítésként a pályázati azonosítószámnak az eredeti bizonylatokon történő feltüntetését fogadjuk el. Amennyiben az adott pályázatra nem a
számla teljes összege kerül elszámolásra, az elszámolni kívánt összeget is fel kell tüntetni az azonosító szám mellett. Az elszámoláshoz az eredeti,
érvénytelenített bizonylatot kell feltölteni.
Tájékoztatás:
A pályázathoz kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési kiadások (rezsi) jogcímen - ha a szerződés másként nem rendelkezik - a Támogatott legfeljebb a
támogatási összeg 5 %- át átalányként (bizonylat nélkül) elszámolhatja.

