Skriv ut blanketten

Töm blanketten

STÖDANSÖKAN: UNDERSTÖD SOM BEVILJAS FÖRETAG INOM FISKERISEKTORN PÅ
GRUNDVAL AV EN FÖRSÄMRAD EKONOMISK SITUATION TILL FÖLJD AV
CORONAVIRUSEPIDEMIN
FÖRETAG INOM FISKFÖRÄDLING SAMT DETALJHANDEL OCH PARTIHANDEL
Myndigheten fyller i

Närings-, trafik- och miljöcentral
Inkommit

Överfört

1. Sökanden fyller

Sökandens namn

Företags- och organisationsnummer

Sökandens hemort

Utdelningsadress
Postnummer

Postanstalt

Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens e-postadress

Kontaktpersonens telefonnummer

Företagets huvudsakliga bransch (kryssa för)
fiskförädling
detaljhandel med fisk

partihandel med fisk

Företagets storlek (kryssa för personal, omsättning och balansräkning)
Antal anställda: årsverke
0 ≥ 250
0 < 250
0 < 50
0 < 10
Företagets ägare och ägarförhållanden
IBAN-kontonummer

Räkenskapsperiodens
balansomslutning
0 > 43 mil. euro
0 ≤ 43 milj. euro
0 ≤ 10 milj. euro
0 ≤ 2 milj. euro

Årlig omsättning
0 > 50 milj. euro
0 ≤ 50 milj. euro
0 ≤ 10 milj. euro
0 ≤ 2 milj. euro

BIC-kod

2. Närings-, trafik- och miljöcentralen beräknar det understöd som beviljas med följande formel:

Fyll i följande information
Omsättning vid jämförelsetidpunkten
Informationen baseras på
momsdeklarationer (primär)
Jämförelseår 2020

på egen deklaration (om inga deklarationer finns tillgängliga)
Omsättning

Januari
Februari
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Till början av blanketten
Stödperiodens omsättning
Informationen baseras på
momsdeklarationer (primär)
År 2021

på egen deklaration (om inga deklarationer finns tillgängliga)
Omsättning

Januari
Februari
Kostnader för stödperioden
Fasta kostnader för stödperioden:
Hyreskostnader och andra kostnader för egendom som används i affärsverksamheten
Hyra av utrustning och föremål
Tillstånds-, medlems- och försäkringsavgifter och långvariga avtal
Dispositionsrättsersättningar och licensavgifter
Nödvändiga kostnader för inhyrd arbetskraft förskottsbetalningar
Förskottsbetalningar
Löner för stödperioden

3. Annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för anpassning av verkningarna av covid-19epidemin
Annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för anpassning av verkningarna av covid-19-epidemin

4. Underskrift
Sökanden förbinder sig att i den verksamhet som avses i ansökan iaktta gällande lagstiftning samt de villkor och begränsningar
som tas in i stödbeslutet.
Sökanden har bekantat sig med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som är förenade med inledandet av den
verksamhet som avses i ansökan. Sökanden går med på att lämna de tilläggsutredningar som behövs för att avgöra ansökan.
Sökanden försäkrar att understödet inte används i strid med de minimis-bestämmelsen (EU N:o 717/2014-förordningens artikel
1 a-k).
För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva få information från olika myndigheter
och offentliga finansiärer (t.ex. Finnvera). Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får närings-,
trafik- och miljöcentralen vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med andra stödgivare enligt
ansökan för att få information om sökanden och projektet.
Sökanden ger sitt samtycke till att jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de personer som
dessa befullmäktigar har rätt att få den information om sökanden som de behöver för att kunna behandla ansökan och betala
ut, övervaka och följa upp stödet samt för att göra kontroller hos stödmottagaren.
Sökanden går med på att uppgifterna i ansökan kan ges ut om de inte särskilt har angetts vara konfidentiella.
Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att den undertecknade har rätt att
skriva under ansökan på sökandens vägnar.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Till början av blanketten
Bilagor:
Obligatoriska bilagor beroende på sökandens rättsliga ställning
Företag (Ab, öppet bolag, Kb, andelslag)
• Bokslutsuppgifter för de två föregående räkenskapsperioderna (resultaträkning och balansräkning samt revisions- och
verksamhetsberättelse)
Privat näringsidkare (s.k. firmaföretagare)
Bokslutsuppgifter som upprättats i enlighet med bokföringslagen eller blankett 5 i bilagan till skattedeklarationen för de två
föregående räkenskapsperioderna
Redogörelse för effekterna av coronaläget
• Bilagor som visar att företagets ekonomiska situation försämrats: företagets bokföring i början av året eller, när det
gäller firmor, bokföring i början av året eller någon annan motsvarande utredning.

Paikka ja päiväys

Liitteet

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitteet:
Hakijan oikeudellisen aseman mukaan vaadittavat pakolliset liitteet
Yritykset (Oy, Ay, Ky, osuuskunta)
- Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus)
Yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä)
- Kirjanpitolain mukaisesti laaditut tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta
Selvitykset koronatilanteen vaikutuksista
- Liitteet, joista käy ilmi yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen: yrityksen alkuvuoden kirjanpito tai toiminimien
osalta alkuvuoden kirjanpito tai muu vastaava selvitys.
Tarvittaessa
- Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa)
Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.
ely11ae1_sv 07/2021

3/3

