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1 Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám:

A vállalkozás alapításának
dátuma: . .
Figyelem! A betétlap elfogadásához nélkülözhetetlen adatok!

P.H.

1Oldalszám:

2 Elszámolás ütemezés
A fejlesztési tételek
megnevezése

Az elszámolások benyújtásának ideje (időszak) és az elszámolás értéke
(ezer Ft)

I. elszámolási időszak II. elszámolási
időszak

III. elszámolási
időszak

IV. elszámolási
időszak

Összesen

Év:

Időszak sorszáma:

A) Ingatlan építés,felújítás

B) Gépek, technológiai berendezések

C) Immateriális javak és
számítástechnikai eszközök,felújítás
D) Egyéb költségek, ráfordítások

E) Elszámolható összesen 

F) ebből EMVA támogatás 



Regisztrációs szám: Oldalszám: 2

3 Beszámoló tábla természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. eFt

Ssz. Megnevezés Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Befektetett eszközök

2. Forgóeszközök

3. Eszközök összesen

4. Saját tőke

5. ebből: Jegyzett tőke

6. ebből: Tőketartalék

7. ebből: Eredménytartalék

8. ebből: Mérleg szerinti eredmény

9. Kötelezettségek

10. Ebből:rövid lejáratú kötelezettségek

11. Források összesen

12. Értékesítés nettó árbevétele

13. Egyéb bevételek

14. Aktivált saját teljesítmények értéke

15. Anyagjellegű ráfordítások

16. Eladott áruk beszerzési értéke +
közvetített szolgáltatás értéke

17. Személyi jellegű ráfordítások

18. Értékcsökkenési leírás



Regisztrációs szám: Oldalszám: 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. eFt
Ssz. Megnevezés Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19. Egyéb ráfordítás(útmutató szerint)

20. Üzemi tevékenység eredménye

21. Adózás előtti eredmény

22. Adózott eredmény

23. Teljes munkaidős létszám(fő)



Regisztrációs szám: Oldalszám: 4

4 Beszámoló tábla Önkormányzatok, nonprofit szervezet, egyházak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. eFt

Ssz. Megnevezés Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Saját bevételek

2. Átengedett központi adók

3. Támogatások,kiegészítések

4. Felhalmozási és tőkejellegű

5.  Véglegesen átvett pénzeszközök

6.  Tám. kölcs. visszatér. igénybev.,
értékp. bev. 

7.  Finanszírozási bevételek

8. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+2+3+4+5+6+7)

9. Előző évi várható pénzmaradvány
igénybevétele

10. Előző évi vállalkozási eredmény
igénybevétele

11. Függő bevételek

12. Forráshiány 

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(8+9+10+11)

14.  Folyó (működési) kiadások

15. Ebből: személyi juttatások és
munkaadót terhelő járulékok

16.  Felhalmozási jellegű kiadás

17.  Tartalékok 

18.  Hitelek kamatai



Regisztrációs szám: Oldalszám: 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. eFt
Ssz. Megnevezés Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.  Egyéb kiadások (függő kiadás)

20.  Finanszírozási kiadások

21. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+16+17+18+19+20)

24. Teljes munkaidős létszám(fő)
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