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EFR Rapporteringsperiod fr.o.m. dd/mm/åå dd/mm/åå

Sida 1-janv
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Begärt gemenskapsbidrag för rapporteringsperioden (i euro)

Kostnad för intyget (i euro), om ersättning begärs inom ramen för detta projekt

Projektets förkortning

TOTALT

Totalt 

Sammanfattande ekonomisk rapport, ifylles av huvudstödmottagaren

Projekt nr

Stöd-
mottagare 

nr

Organisationens
 kortnamn

t.o.m. 

Max. gemen-
skaps-bidrag

Ev. tredje 
part 

kopplad till 
stödmot-
tagaren

Justering
(ja/nej)

Finansieringssystem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Projekt nr nnnnnn Finansieringssystem
Projektets förkortning/kortform EFR

Period fr.o.m. dd/mm/åå ja/nej
t.o.m. dd/mm/åå Max. gemen-skaps-bidrag

Avkast-nin
Officiellt namn
Organisationens kortnamn Stödmottagare nr nn

%

TOTALT      

Personalkostnader

Underleverantörer

Övriga direkta kostnader

Indirekta kostnader

Redovisade klumpsummor

Totalt 

Maximalt gemenskapsbidrag

Begärt gemenskapsbidrag

ja/nej
Om ja, ange belopp (i euro)

Har den förfinansiering ni fått genererat någon avkastning i enlighet med artikel II.19? ja/nej
Om ja, ange belopp (i euro)

4. Intyg över metoden
Redovisar ni genomsnittliga personalkostnader i enlighet med artikel II.14.1? ja/nej

ja/nej

Revisorns namn

5- Intyg över redovisningen

ja/nej
Revisorns namn

Stödmottagarens stämpel

Är detta en justering av en tidigare redogörelse?  

EFR Bilaga IV - Mall för redovisning (ifylles av en stödmottagare)

Stöd till spetsforskning
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum och underskrift

Namn på den (de) person(er) som är befullmäktigad(e) att underteckna denna redovisning

6- Stödmottagarens försäkran på heder och samvete

Vi försäkrar på heder och samvete  att
- de kostnader som redovisas ovan är direkt förknippade med de resurser som använts för att nå projektets mål och uppfyller definitionen av bidragsberättigande 
kostnader enligt artiklarna II.14 och II.15 i bidragsavtalet och, eventuellt, artikel 7 (särskilda klausuler) i bidragsavtalet,

- de intäkter som redovisas ovan är de enda finansiella överföringar eller bidrag in natura som erhållits kostnadsfritt från tredje parter och den enda inkomst genererad av 
projektet som kan betraktas som intäkter enligt artikel II.17 i bidragsavtalet,

- den avkastning som redovisas ovan är den enda avkastning till följd av förfinansiering som uppfyller definitionen i artikel II.19 i bidragsavtalet,

– det finns fullständig dokumentation som styrker de uppgifter som härmed försäkras. Denna dokumentation kommer att ställas till förfogande på kommissionens begäran 
och i händelse av en revision av kommissionen och/eller revisionsrätten och/eller deras befullmäktigade ombud.

Kostnad för intyget (i euro)

schablonbelopp för indirekta kostnader, ange %

3- Redovisning av avkastning till följd av förfinansiering (i fylles endast av stödmottagaren/huvudstödmottagaren )

Bifogas ett intyg över redovisningen utfärdat av en oberoende revisor i enlighet med artikel II.4?

Finns det ett intyg över metoden utfärdat av en oberoende revisor och godkänt av kommissionen i enlighet med artikel II.4?
Kostnad för intyget (i euro), om ersättning begärs inom ramen för 

detta projekt

1- Redovisning av bidragsberättigande kostnader/schablonbelopp/klumpsummor (i euro)

2- Redovisning av intäkter

Har ni fått några finansiella överföringar eller bidrag in natura kostnadsfritt från tredje parter eller har projektet genererat några inkomster som 
kan betraktas som en intäkt i enlighet med artikel II.17 i bidragsavtalet?
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Projekt nr nnnnnn Finansieringssystem
Projektets förkortning/kortform

EFR
Period fr.o.m. dd/mm/åå ja/nej

t.o.m. dd/mm/åå Max. gemen-skaps-bidrag
Avkast-ning

Officiellt namn
Organisationens kortnamn Stödmottagare nr nn

%

TOTALT      

Personalkostnader

Underleverantörer

Övriga direkta kostnader

Indirekta kostnader

Redovisade klumpsummor

Totalt 

Maximalt gemenskapsbidrag

Begärt gemenskapsbidrag

ja/nej
Om ja, ange belopp (i euro)

Har den förfinansiering ni fått genererat någon avkastning i enlighet med artikel II.19? ja/nej
Om ja, ange belopp (i euro)

4. Intyg över metoden
Redovisar ni genomsnittliga personalkostnader i enlighet med artikel II.14.1? ja/nej

ja/nej

Revisorns namn

5- Intyg över redovisningen

ja/nej
Revisorns namn

Tredje partens stämpel

 schablonbelopp för indirekta kostnader, ange %

3- Redovisning av avkastning till följd av förfinansiering (i fylles endast av stödmottagaren/huvudstödmottagaren )

Bifogas ett intyg över redovisningen utfärdat av en oberoende revisor i enlighet med artikel II.4?

Finns det ett intyg över metoden utfärdat av en oberoende revisor och godkänt av kommissionen i enlighet med artikel II.4?
Kostnad för intyget (i euro), om ersättning begärs inom ramen 

för detta projekt

1- Redovisning av bidragsberättigande kostnader/schablonbelopp/klumpsummor (i euro)

2- Redovisning av intäkter

Har ni fått några finansiella överföringar eller bidrag in natura kostnadsfritt från tredje parter eller har projektet genererat några inkomster 
som kan betraktas som en intäkt i enlighet med artikel II.17 i bidragsavtalet?

Datum och underskrift

Namn på den (de) person(er) som är befullmäktigad(e) att underteckna denna redovisning

6- Stödmottagarens försäkran på heder och samvete

Vi försäkrar på heder och samvete  att
- de kostnader som redovisas ovan är direkt förknippade med de resurser som använts för att nå projektets mål och uppfyller definitionen av bidragsberättigande kostnader enligt artiklarna II.14 och 
II.15 i bidragsavtalet och, eventuellt, artikel 7 (särskilda klausuler) i bidragsavtalet,

- de intäkter som redovisas ovan är de enda finansiella överföringar eller bidrag in natura som erhållits kostnadsfritt från tredje parter och den enda inkomst genererad av projektet som kan betraktas 
som intäkter enligt artikel II.17 i bidragsavtalet,

- den avkastning som redovisas ovan är den enda avkastning till följd av förfinansiering som uppfyller definitionen i artikel II.19 i bidragsavtalet,

– det finns fullständig dokumentation som styrker de uppgifter som härmed försäkras. Denna dokumentation kommer att ställas till förfogande på kommissionens begäran och i händelse av en 
revision av kommissionen och/eller revisionsrätten och/eller deras befullmäktigade ombud.

Kostnad för intyget (i euro)

Är detta en justering av en tidigare redogörelse?  

EFR Bilaga IV - Mall för redovisning, ifylles av tredje part (endast tillämplig om särskild klausul nr 10 (EFR) används)

Stöd till spetsforskning
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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