
Ifylls av myndigheten

 Dnr

ely11ae5_sv 10/2020 1 / 2

REDOVISNING ÖVER ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET SOM BEVILJAS FÖRETAG
INOM FISKERISEKTORN PÅ GRUNDVAL AV EN FÖRSÄMRAD EKONOMISK SITUATION
TILL FÖLJD AV CORONAVIRUSEPIDEMIN

1. Perustiedot
Sökandens namn

Projektets diarienummer

2. Redogörelse för fortsatt företagsverksamhet
Redogörelse för fortsatt företagsverksamhet: beskriv kort hur företagets verksamhet och affärsresultat har utvecklats sedan 
understödet beviljades. Beskriv också vilken inverkan understödet har haft på ditt företags överlevnad vid coronakrisen.

3. Redovisning över användningen av understödet
Redovisning över användningen av understödet: specificera vad understödet användes för. Ange beloppen och 
användningsändamålen. Gör en specifikation för de kostnadsslag för vilka du har fått understöd.

Kostnadsslag Specifikation över användningen av 
understödet

Utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster

Löner och personalkostnader

Hyresutgifter och fastighetskostnader

4. Bilagor
Huvudbok för företagets bokföring (eller, i fråga om firmor, huvudbok för bokföringen eller annan motsvarande redovisning) för 
den tid för vilken understöd har beviljats   
Kvitton behöver inte lämnas in.

5. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
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Anvisningar för att fylla i blanketten 
  
Syftet med redovisningen över användningen av understödet är att beskriva hur företagets verksamhet fortsätter efter 
coronaepidemin samt att se till att understödsmottagaren har använt understödet för att trygga fortsatt företagsverksamhet 
under coronaepidemin. 
   
Fyll i blanketten så här:  
 1. Sökandens namn 
 2. Projektets diarienummer 
 3. Redogörelse för fortsatt företagsverksamhet. Ge en kort redogörelse för hur företagets verksamhet och   
     affärsresultat har utvecklats efter coronakrisen och hur understödet har inverkat på företagets överlevnad.  
 4. Redovisning över användningen av understödet per kostnadsslag. Lämna en specifikation över de kostnadsslag  
     understödet användes för. Ange uppgifterna om de kostnadsslag för vilka du har fått understöd. Ange det använda  
     beloppet och användningsändamålet, till exempel ”Arvode till en sakkunnig för en överlevnadsplan 2 000 euro, hyra 
     för affärslokalen 5 000 euro, elräkning för affärslokalen 400 euro, företagets försäkringspremier 300 euro”.   
     Specifikationen behöver inte vara exakt densamma som specifikationen i stödansökan eftersom understödet har  
     beviljats i form av ett allmänt understöd och kostnaderna inte nödvändigtvis har kunnat förutses helt på förhand. Av  
     redovisningen ska dock framgå att understödet har använts för företagets överlevnad i det svåra ekonomiska läge   
     som coronaviruset orsakat.  
  
Bilagor: Huvudbok för bokföringen 2020 I fråga om firmor går också annan redovisning som motsvarar bokföringens huvudbok. 
Kvitton behöver inte lämnas in.  
  
Redovisningsblanketten ska returneras till den NTM-central som beviljat stödet. Tidsfristen för att lämna in blanketten står i 
understödsbeslutet. 
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Anvisningar för att fylla i blanketten
 
Syftet med redovisningen över användningen av understödet är att beskriva hur företagets verksamhet fortsätter efter coronaepidemin samt att se till att understödsmottagaren har använt understödet för att trygga fortsatt företagsverksamhet under coronaepidemin.
  
Fyll i blanketten så här: 
         1. Sökandens namn
         2. Projektets diarienummer
         3. Redogörelse för fortsatt företagsverksamhet. Ge en kort redogörelse för hur företagets verksamhet och          
             affärsresultat har utvecklats efter coronakrisen och hur understödet har inverkat på företagets överlevnad. 
         4. Redovisning över användningen av understödet per kostnadsslag. Lämna en specifikation över de kostnadsslag 
             understödet användes för. Ange uppgifterna om de kostnadsslag för vilka du har fått understöd. Ange det använda 
             beloppet och användningsändamålet, till exempel ”Arvode till en sakkunnig för en överlevnadsplan 2 000 euro, hyra 
             för affärslokalen 5 000 euro, elräkning för affärslokalen 400 euro, företagets försäkringspremier 300 euro”.          
             Specifikationen behöver inte vara exakt densamma som specifikationen i stödansökan eftersom understödet har 
             beviljats i form av ett allmänt understöd och kostnaderna inte nödvändigtvis har kunnat förutses helt på förhand. Av 
             redovisningen ska dock framgå att understödet har använts för företagets överlevnad i det svåra ekonomiska läge          
             som coronaviruset orsakat. 
 
Bilagor: Huvudbok för bokföringen 2020 I fråga om firmor går också annan redovisning som motsvarar bokföringens huvudbok. Kvitton behöver inte lämnas in. 
 
Redovisningsblanketten ska returneras till den NTM-central som beviljat stödet. Tidsfristen för att lämna in blanketten står i understödsbeslutet. 
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Redovisning över användningen av understödet som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation till följd av coronavirusepidemin
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