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 � tagi kölcsön kiváltás: ha a vállalkozás képtelen saját 
bevételéből finanszírozni működését, a tag(ok) kölcsönt 
nyújtanak a költségek kifizetésére. az évek alatt fel‑
halmozódott tagi kölcsönt mielőbb vissza kell fizetni!

Hogyan történik a tagi kölcsön kiváltása Barterváltóval?

a vállalkozás és a kölcsönt nyújtó tagok számára Barter‑ 
váltó számlát nyitunk. a visszafizetendő összeget a vál‑
lalkozás Vásárlási keretként igényli Barterváltóban, 
amely a szükséges dokumentáció és díj megfizetése 
után folyósításra kerül a céges BV számlára, innen 
pedig azonnal utalásra a kölcsönt nyújtó tag(ok) BV 
számlájára. az utalási megbízás kerül a könyvelésbe 
a tagi kölcsönnel szemben.

 � Házi pénztár visszafizetés: amikor a vállalkozás 
tagja(i) számára kölcsönt nyújt, ezt előbb‑utóbb vissza 
kell fizetni a pénztárba. a házi pénztárban fellépő hiány 
komoly következményeket vonhat maga után.

Hogyan történik a tagok kölcsönének visszafizetése 
Barterváltóval?

a kölcsönt kapott tag(ok) és a vállalkozás Barterváltó 
számlát nyit, majd a tag(ok) megigénylik a szüksé‑
ges összeget Barterváltóban. a megfelelő minősítés, 
dokumentáció és díjfizetés után a Barterváltó keret 
folyósításra kerül, majd az összeg utalható a cég BV 
számlájára. az utalási megbízás bekerül a könyvelésbe 
a kölcsönszerződéssel szemben.
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 �Jegyzett tőke emelés: 2014‑től kötelező a korlátolt 
felelősségű társaságok jegyzett tőkéjét minimum 
3 millió forintra megemelni, a cég alapítási dátumától 
függetlenül. a cégvezető vagy befizeti az emeléshez 
szükséges összeget vagy, ha erre nincs módja, kénytelen 
a vállalkozásból hosszadalmas, költséges folyamattal 
betéti társaságot vagy közkereseti társaságot csinálni.

Hogyan történik a jegyzett tőke emelése Barterváltóval?

a tagnak és a cégnek is nyitunk Barterváltó számlát, majd 
a tagi kölcsönt nyújtó tag(ok) megigényli a szükséges 
összeget Barterváltóban. a minősítés, dokumentáció, 
díjfizetés után a keret folyósításra kerül a magánsze‑
mélynek, akik átutalja a Barterváltót a cég számlájára, 
amely beapportálásra kerül jegyzett tőkeként.

Miért válassza a Barterváltót?

 � Jogi és számviteli szabályoknak 100%‑ig 
megfelelő megoldás.

 � kézzel fogható megoldás, nem tanácsadás.
 � nem forintban visszatöltendő keret.
 � a keret visszatöltése nem csak Barterváltó, 
hanem forint bevételt is eredményez.

 � alacsony költségek.
 � a keret időtartama alatt a keret összegéig 
további díjfizetés nincs.

 � gyors ügyintézés (3‑5 munkanap).
 � Teljes könyvelési útmutatóval.

a vásárlási keret fedezete

a keret összegéről mind három fenti esetben a vállal‑
kozás szabályos saját váltót állít ki, amely nem kerül 
diszkontálásra. a váltó kizárólag biztosítéki szerepet tölt 
be arra az esetre, ha a keret nem kerül Barterváltóban 
visszatöltésre, vagy a keret nem kerül meghosszabbí‑ 
tásra.
a vállalkozás a keret időtartama alatt csatlakozik 
a Barterváltó elfogadóhelyek közé, vagyis áruiért nem 
csak forintot, hanem általa meghatározott arányban 
Barterváltót is elfogad, az így érkezett bevételből csök‑
kentve a keret összegét.

európai uniós pályázatok,  
saJát proJektek finanszírozása

 � Önerő biztosítás európai uniós pályázathoz: ameny‑
nyiben a kiírt pályázatban önerő felmutatása szükséges, 
ahol elfogadott a tagi kölcsön befizetése, a Barterváltó 
kerettel a vállalkozásba beapportálható a szükséges 
összeg. a keret igénylője a vállalat vezetője (tagok) lesz, 
hasonlóan a jegyzett tőke emelés esetéhez. az önerő 
biztosításra elnyert pályázat esetén van mód, mivel 
a vállalkozás által kiállított saját váltó fedezete az elnyert 
pályázat.

 � saját projekt finanszírozás: egyedi fejlesztés, beruhá‑
zás finanszírozására is nyújt lehetőséget a Barterváltó 
keret, viszont ehhez mélyrehatóan meg kell ismernünk 
a projekt feltételeit,állapotát, tervezetét és egyedien 
elbírálni a keret igénylést.

 � teljes finanszírozás (utófinanszírozott európai uniós 
pályázat): a teljes projekt összeg Barterváltóban ke‑
rül folyósításra a vállalkozás Barterváltó számlájára. 
a projekt finanszírozásának fedezete az elnyert pályázat.

Kérje Partnerünk segítségét, a „Projekt audit 

adatlap” kitöltésénél, majd küldje el nekünk 

e-mailen, hogy mielőbb megtaláljuk a projekt-

jének megfelelő finanszírozási konstrukciót.
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