Understöd till organisationer och miljövård 2021, moment 35.01.65

Redogörelse för användningen av statsunderstöd 2021
Denna blankett är en sådan redogörelse för användningen av statsunderstödet som nämns i villkor 7 i beslutet om statsunderstöd.
Syftet med blanketten är att säkerställa att villkoren i beslutet har uppfyllts. Alla punkter i redogörelsen bör fyllas i.

Sammanslutningens namn

Villkor 1
Understödet har använts för sammanslutningens riksomfattande verksamhet 2021 på det sätt sökanden har angett i sin ansökan och i
den verksamhetsplan och budget för 2021 som utgjorde bilaga till ansökan.
Villkor 2
Understödstagaren har i sin verksamhet och ekonomi tillämpat sparsamma och miljövänliga arbetsformer.
Villkor 3
Det beviljade understödet på _____________ euro överstiger inte den i understödsbeslutet nämnda högsta tillåtna procentuella
andelen på ____________ (%) av utgifterna för sammanslutningens ordinarie verksamhet, som enligt bokslutet utgör
___________ euro.
Det beviljade understödet är inte större än underskottet i sammanslutningens ordinarie verksamhet.
Det beviljade understödet överskrider inte tillsammans med andra offentliga stöd (se 4 § 2 punkten i statsunderstödslagen)
utgifterna för den ordinarie verksamheten.
Villkor 4
Välj ett av alternativen nedan:
Det har inte skett några sådana väsentliga förändringar i sammanslutningens medlemsavgifter, annan medelsanskaffning eller
ekonomiska situation som har rapporterats till den som övervakar användningen av understödet.
Det har skett väsentliga förändringar i sammanslutningens medlemsavgifter, annan medelsanskaffning eller ekonomiska situation, och
dessa har rapporterats till den som övervakar användningen av understödet ________________ (datum).
Villkor 6
Av understödet för 2021 har ____________ procent överförts så att det kan användas 2022. Miljöministeriet underrättades om
detta före den 31 januari 2022.

Villkor 7
Följande bilagor har lämnats in till miljöministeriet:
resultaträkning och balansräkning för 2021 som fastställts av föreningsmötet
verksamhetsberättelse eller årsberättelse för 2021 som fastställts av föreningsmötet
sammanslutningens revisions-/verksamhetsgranskningsberättelse för 2021
kopia av protokollet från ovannämnda föreningsmöte
Därutöver bör följande uppgifter lämnas gällande understödets användning
De utgifter som understödet är avsett för har betalats och grundar sig på godtagbara verifikat i understödstagarens bokföring.
Ingen annan finansiering har erhållits för de utgifter som stödet är avsett för.
Med stöd av vad som anges ovan
Statsunderstödet har använts i enlighet med villkoren i understödsbeslutet och enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Sammanslutningens underskrift
Datum

Underskrift (person som har namnteckningsrätt)

Namnförtydligande och personens ställning i sammanslutningen

Revisorns/verksamhetsgranskarens underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

