Uppföljningsrapport
avseende företag som erhållit
regionalpolitiskt företagsstöd
SFS 2007:61 eller 2015:211
Kalenderåret 2016

Allmänna uppgifter
1. Företagets fullständiga namn

2. Organisationsnummer

3. Utdelnings- och postadress
4. Kontaktperson hos företaget

Telefonnummer, inkl riktnr

E-postadress

5. Företagets branschkod, SNI

6. Företagets revisor

Telefon, inkl riktnr

Sysselsättningsuppgifter
7. Investeringsort
Län

Kommun

Antalet anställda på investeringsorten den 31 december 2016
8. Totalt
9. Varav män

Varav kvinnor

10. Summa arbetstimmar som utförts på den angivna investeringsorten (exkl semester, sjukdom, barnledighet etc) under året
Antal årsarbetskrafter (=summa arbetstimmar delat med årsarbetstiden 1 650 timmar)
11. Totalt
12. Varav män

Varav kvinnor

Bokslutsuppgifter
13a. Nettoomsättning tkr

13b. Rörelseresultat tkr

Särskilda uppgifter
14. Kvarstår vid bokslutsdagen de tillgångar som anskaffats med stödet?
Ja
Nej, kommentar lämnas i bilaga.
15. Har det skett några förändringar av ägarkretsen sedan föregående uppföljning?
Nej
Ja. Förändringar skall beskrivas i bilaga.
16. Har de allmänna och särskilda villkoren för stödet uppfyllts?
Ja
Nej. Kommentarer skall lämnas i bilaga.
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Kort lägesbeskrivning av investeringsprojektet (max 100 ord)

På www.tillväxtverket.se finns adresserna till våra nio kontor.

År

Fackliga representanter
Företagets fackliga organisation(er) har tagit del av rapporten.
Ja
Nej

Underskrift av revisor
Undertecknad revisor som tagit del av ovanstående bestyrker att lämnade uppgifter är riktiga.
Eventuella kommentarer lämnas i bilaga.
Ort

Datum

Underskrift av revisor

Namnförtydligande

Underskrift av firmatecknare
Datum

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande
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Ort
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Anvisningar
För upprättandet och granskning av rapport från företag som
erhållit regionalt företagsstöd enligt förordningen om
regionalt företagsstöd
(SFS 2007:61 eller 2015:211)

Rapporten skickas till
Tillväxtverket
Företagsstöd
Box 4044,
102 61 Stockholm

Sökanden skall på särskild begäran kunna styrka uppgifter
om anställda, betald arbetad tid, betald annan tid (t ex
semester, sjuklön, betald tjänstledighet) och liknande
uppgifter.

Företag som erhållit regionalt företagsstöd i form av
investeringsstöd skall lämna en skriftlig rapport med uppgifter som
visar att villkoren för stödet uppfylls. De fackliga organisationerna
vid företaget skall ha beretts tillfälle att yttra sig över uppgifterna och
företagets revisor skall granska och bestyrka dem. Reglerna för
detta framgår av förordningarnas avsnitt beträffande
informationsskyldighet. Reglerna är också återgivna i Tillväxtverkets
”Allmänna villkor och bestämmelser” (bilaga till meddelande om
beviljat stöd).

11-12

Genomsnittligt antal årsarbetskrafter erhålles genom att
dividera antalet arbetade timmar enligt punkt 10 med
normaltalet i full arbetstid som är 1 650 timmar.

13a
13b

Nettoomsättning i tkr och
rörelseresultat efter avskrivningar men före finansnetto i tkr,
enligt bokslut per 2016-12-31 eller senast kända bokslut.
Ange år.

Beträffande revisorns granskning (granskning skall ske enligt
god revisionssed)

Om företaget ändrat namn skall kopia av aktuellt registreringsbevis
insändas till Tillväxtverket och länsstyrelsen.

14

Rapportkravet på denna punkt medför att sådana
anläggningsregister, som enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2013:2 skall finnas för maskiner och
inventarier, bör finnas för samtliga tillgångar som anskaffats
med regionalt företagsstöd och att dessa tillgångar är
identifierbara. Se även BFNs rekommendation BFN R5 och
Redovisningsrådets rekommendation RR 28 samt
Internationell redovisningsstandard, IAS20.

15

Granskning bör i fåmansföretag ska med utgångspunkt från
aktiebok eller motsvarande.

16

De allmänna och särskilda villkoren framgår av det
preliminära beslutet.

Beträffande uppgifter från företaget (siffrorna hänvisar till
rapportmallen).
7

Om företaget har verksamhet på flera orter där stöd har
beviljats skall sysselsättningsuppgifterna redovisas per
investeringsort.

8-9

Uppgifter om antalet anställda skall avse antalet hel- eller
deltidsanställda den 31 december 2016.

10

Förekommer även icke stödberättigad verksamhet skall
denna särredovisas i särskild bilaga. Samtliga timmar vid
arbetsstället anges.

Övrigt
Erfordras kompletterande upplysningar från företagets revisor för
fullgörande av skyldigheter enligt förordningen, bör sådana lämnas i
separat bilaga.
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Högsta antalet berättigade timmar får uppgå till maximalt
1 650 timmar per person och år (inkl ägaren om denne
arbetar i rörelsen). Arbetstiden får inte tillsammans med
annan anställning överstiga 1 650 timmar per år.
Övertidstimmar får inte inräknas i summa timmar.
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