
Granskningsrapport

Checklista för granskning av rekvisitioner för regionalt företagsstöd 
Företagets namn Organisationsnummer 

ÄrendeID: Datum när investeringen tidigast får 
påbörjas enl RN beslut: 

Sista datum för slutredovisning enl RN beslut (inkl 
ev förlängning: 

Delredovisning nr: Slutredovisning? 

 Nej  Ja 

Granskning Intygas Kommentarer 
1. Fakturorna är utställda på

stödmottagaren
2. Kostnaderna överensstämmer

med investeringar enligt godkänt
stödunderlag

3. Fakturorna är utställda inom
investeringsperioden* (OBS!
Bindande beställning, inköp eller
leverans får inte ha gjorts före datum för
inkommen ansökan)

4. Investeringskostnader i denna
redovisning är inte redovisade i
tidigare delredovisning

5. Betalbevis styrker att betalningen
är utförd inom
investeringsperioden (Betalbevis
ska styrka att betalningen är utförd)

6. Rabatter, krediteringar,
provisioner, förseningsavgifter
och moms är avdragna vid
redovisningen

7. Kostnader för
leasing/avbetalning ingår inte i
redovisningen

8. Om inköp av begagnad
utrustning ingår i denna
redovisning
a) Intyg från säljaren finns att
utrustningen inte inköpts med offentligt
stöd någon gång tidigare
b) Priset på den begagnade
utrustningen bedöms marknadsmässig
och lägre än för liknande ny utrustning
c) Den begagnade utrustningen innehar
de egenskaper som behövs för insatsen

9. Kostnader för köp från delägare,
annan närstående eller annat
bolag i koncernen ingår inte



10. Kontroll av samtliga fysiska
investeringar på
investeringsorten har genomförts

Besöksdatum: 

11. Ingår EU-medel i stödet (Se
preliminärt beslut)
Affisch om EU-medel finns uppsatt

12. Kostnader för Eget arbete
överstiger ej 50% av de hittills
godkända kostnaderna

Redovisning av strukna kostnader. 
Kostnadsslag Verifikat Orsak Avdraget belopp 

Summa strukna kostnader

Övriga kommentarer till strukna kostnader: 

Granskning av rekvisitioner



Totalt godkänt belopp

Redovisade kostnader av företaget: 

Strukna kostnader efter kontroll: 

Godkända kostnader efter kontroll: 

Ort  

Kontrollantens namn och underskrift: 

Redovisning av godkända kostnader. 
Kostnadsslag Godkänd kostnad 

Summa godkända kostnader

Datum

Granskning av rekvisitioner
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