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SELVITYS KALATALOUSALAN YRITYKSILLE KORONAVIRUSEPIDEMIAN
TALOUDELLISEN TILANTEEN HEIKENTYMISEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄN
AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ

1. Perustiedot
Hakijan nimi

Hankkeen diaarinumero

2. Selvitys yritystoiminnan jatkumisesta
Selvitys yritystoiminnan jatkumisesta: kuvaa lyhyesti, miten yrityksen toiminta ja liiketulos ovat kehittyneet avustuksen 
myöntämisen jälkeen. Kuvaa myös, mikä vaikutus avustuksella on ollut yrityksesi selviytymiseen koronavirustilanteessa.

3. Selvitys avustuksen käytöstä
Selvitys avustuksen käytöstä: erittele, mihin myönnetty avustus käytettiin. Merkitse summat ja käyttökohteet. Tee erittely niiden 
kululajien osalta, joihin olet saanut avustusta.

Kululaji Erittely avustuksen käytöstä

Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot

Palkka- ja henkilöstökulut

Vuokrakulut ja kiinteistökulut

4. Liitteet
Yrityksen kirjanpidon pääkirja (tai toiminimien osalta kirjanpidon pääkirja tai muu vastaava selvitys) ajalta, jolle avustusta on 
myönnetty.   
Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

5. Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys
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Lomakkeen täyttöohje 
  
Avustuksen käytöstä annettavan selvityksen tarkoituksena on antaa selvitys yrityksen toiminnan jatkumisesta koronaepidemian 
jälkeen sekä varmistaa, että avustuksen saaja on käyttänyt avustuksen yritystoiminnan jatkumisen turvaamiseen 
koronaepidemian aikana. 
  
Täytä lomake seuraavasti:  
 1. Hakijan nimi 
 2. Hankkeen diaarinumero 
 3. Selvitys yritystoiminnan jatkumisesta. Esitä tiivis selvitys, jossa kerrot, miten yrityksen toiminta ja liiketulos ovat   
     kehittyneet koronaepidemian aiheuttaman kriisin jälkeen ja miten saatu avustus vaikutti yrityksen selviytymiseen.  
 4. Selvitys avustuksen käytöstä kululajeittain. Esitä selvitys avustuksen käytöstä erittelemällä, mihin kululajeihin  
     avustusta käytettiin. Merkitse tiedot niiden kululajien osalta, joihin olet saanut avustusta. Kerro käytetty summa ja  
     käyttökohde, esimerkiksi ”Palkkio asiantuntijalle selviytymissuunnitelman laatimisesta 2 000 e, liiketilan vuokra    
     5000 e, liiketilan sähkölasku 400 e, yrityksen vakuutusmaksut 300 e.” Erittelyn ei tarvitse olla täsmälleen sama kuin 
     tukihakemuksessa esitetty erittely, koska avustus on myönnetty yleisavustuksena eikä kuluja ole voinut välttämättä  
     täysin ennakoida etukäteen. Selvityksestä on kuitenkin käytävä ilmi, että avustus on käytetty yrityksen  
     selviytymiseen koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa.  
  
Liitteet: Toimita kirjanpidon pääkirja vuodelta 2020. Toiminimien osalta myös muu, kirjanpidon pääkirjaa vastaava selvitys käy. 
Kuitteja ei tarvitse toimittaa. 
  
Selvityslomake tulee palauttaa tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen. Lomakkeen palautuksen määräaika on kerrottu 
avustuspäätöksessä.
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