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Verslag-

periode van dd/mm/jj dd/mm/jj Blz. 1/1

BSG CSO

Aanpassing Organisatie

(Ja/Nee) Korte naam

Totaal
Max. EG-
bijdrage Totaal

Max. EG-
bijdrage Totaal

Max. EG-
bijdrage Totaal

Max. EG-
bijdrage Totaal 

Max. EG-
bijdrage Ontvangsten Rente
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Gevraagde EG-bijdrage voor de verslagperiode (in €)

(A)+(B)+(C)+(D)

KP7 Subsidieovereenkomst - Bijlage VI - BSG CSO (t.b.v. speciale groep/organisaties uit het maatschappelijk middenveld)

Samenvattend financieel verslag -  BSG CSO project - in te vullen door de coördinator

Financieringssysteem

Projectnr. tot: 

Totaal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxProjectacroniem

(B)

Demonstratie

Soort activiteit

Beheer
Indien derde, 
gelieerd aan 
begunstigde

OTO (A)

TOTAAL

(C)

Andere (D)
Begun-

stigde nr.



Projectnr.
Financieringssyste

em
Projectacroniem

Periode van dd/mm/jj Ja/Nee
tot dd/mm/jj Soort deelnemer

Officiële naam nn
Verkorte naam organisatie nn

50 of 75 %

OTO Demonstratie Beheer Andere

(A) (B) (C) (D)

Personeelskosten
Uitbesteding

Andere directe kosten

Indirecte kosten

Gedeclareerde forfaitaire 
bedragen/vaste 
tarieven/eenheidskosten-
schaal

Totaal 
Maximale EG-bijdrage
Gevraagde EG-bijdrage

Ja/Nee

Zo ja, gelieve het bedrag te vermelden (in €)

Heeft de door u ontvangen voorfinanciering rente gegenereerd overeenkomstig artikel II.19? Ja/Nee
Zo ja, gelieve het bedrag te vermelden (in €)

4 - Certificaat betreffende de methodologie
Ja/Nee

Ja/Nee

Naam van de accountant

5 - Certificaat betreffende de financiële staten

Ja/Nee

Naam van de accountant

Stempel begunstigde

KP7 Subsidieovereenkomst - Bijlage VI - BSG CSO

nnnnnn

Begunstigde nr.

Is dit een aanpassing van een eerdere staat?  

Formulier C - Financiële staat (in te vullen door elke begunstigde)

BSG CSO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identiteitscode deelnemer

CSO/OTO-uitvoerder/ Andere

Datum & handtekening

Naam van de tot ondertekening van deze financiële staat gemachtigde persoon (personen)

6 - Verklaring van de begunstigde op erewoord

Wij verklaren op erewoord dat:
- bovenstaande gedeclareerde kosten rechtstreeks betrekking hebben op de middelen die zijn aangewend om de doelstellingen van het project te 
bereiken en onder de definitie vallen van subsidiabele kosten als vermeld in artikelen II.14 en II.15 van de subsidieovereenkomst, en, indien relevant, 
bijlage III en artikel 7 (speciale clausules) van de subsidieovereenkomst;

- bovenstaande gedeclareerde ontvangsten de enige, kosteloze, financiële overmakingen of bijdragen in natura van derden zijn en de enige door het 
project gegenereerde inkomsten zijn die overeenkomstig artikel II.17 van de subsidieovereenkomst als ontvangsten kunnen worden beschouwd;

- bovenstaande gedeclareerde rente de enige door de voorfinanciering gegenereerde rente is die onder de definitie van artikel II.19 van de 
subsidieovereenkomst valt;

- er volledige ondersteunende documentatie is om de hierbij gedeclareerde informatie te onderbouwen. Deze wordt ter beschikking gesteld op verzoek 
van de Commissie en in het geval van een audit door de Commissie en/of de Rekenkamer en/of hun gemachtigde vertegenwoordigers.

Kosten van het certificaat (in €)

Is er overeenkomstig artikel II.4.4 een door een onafhankelijke accountant verstrekt certificaat betreffende de financiële 
staten bij deze financiële staat gevoegd?

Kosten van het certificaat (in €), indien 
gefactureerd in het kader van dit project

Financieringspercentage voor
 OTO-activiteiten (A)

Declareert u gemiddelde personeelskosten overeenkomstig artikel II.14.1?

Indien vast tarief voor indirecte kosten, 
vermeld %

3 - Declaratie van door de voorfinanciering gegenereerde rente (alleen door de coördinator in te vullen)

1 - Declaratie van subsidiabele kosten/forfaitair bedrag/vast tarief/eenheidskostenschaal (in €)

Soort activiteit

Is er overeenkomstig artikel II.4.4 een door een onafhankelijke accountant verstrekt en door de Commissie aanvaard 
certificaat betreffende de methodologie?

TOTAAL             
(A+B+C+D)

2 - Declaratie van ontvangsten

Hebt u kosteloos financiële overmakingen of bijdragen in natura van derden ontvangen of heeft het project inkomsten 
gegenereerd die overeenkomstig artikel II.17 van de subsidieovereenkomst als ontvangsten kunnen worden beschouwd?



 
Projectnr.

Financierings-
systeem

Projectacroniem
Periode van dd/mm/jj Ja/nee

tot dd/mm/jj

Officiële naam derde nn

Verkorte naam organisatie derde
nn

%

OTO Demonstratie Beheer Andere

(A) (B) (C) (D)

Personeelskosten
Uitbesteding
Andere directe kosten

Indirecte kosten

Gedeclareerde forfaitaire 
bedragen/vaste 
tarieven/eenheidskostenschaal

Totaal 
Maximale EG-bijdrage
Gevraagde EG-bijdrage

Ja/Nee

Zo ja, gelieve het bedrag te vermelden (in €)

Heeft de door u ontvangen voorfinanciering rente gegenereerd overeenkomstig artikel II.19? Ja/Nee
Zo ja, gelieve het bedrag te vermelden (in €)

4 - Certificaat betreffende de methodologie
Ja/Nee

Ja/Nee

Naam van de accountant

5 - Certificaat betreffende de financiële staten

Ja/Nee

Naam van de accountant

Stempel derde

TOTAAL             
(A+B+C+D)

Financieringspercentage voor 
OTO-activiteiten (A)

Declareert u gemiddelde personeelskosten overeenkomstig artikel II.14.1?

Indien vast tarief voor indirecte kosten, vermeld 
%

3 - Declaratie van door de voorfinanciering gegenereerde rente (alleen door de coördinator in te vullen)

1- Declaratie van subsidiabele kosten/forfaitair bedrag/vast tarief/eenheidskostenschaal (in €)

Soort activiteit

2 - Declaratie van ontvangsten

Hebt u kosteloos financiële overmakingen of bijdragen in natura van derden ontvangen of heeft het project inkomsten 
gegenereerd die overeenkomstig artikel II.17 van de subsidieovereenkomst als ontvangsten kunnen worden beschouwd?

Is er overeenkomstig artikel II.4.4 een door een onafhankelijke accountant verstrekt certificaat betreffende de financiële staten bij 
deze financiële staat gevoegd?

IIs er overeenkomstig artikel II.4.4 een door een onafhankelijke accountant verstrekt en door de Commissie aanvaard certificaat 
betreffende de methodologie?

Kosten van het certificaat (in €), indien 
gefactureerd in het kader van dit project

Datum & handtekening

Naam van de tot ondertekening van deze financiële staat gemachtigde persoon (personen) 

6 - Verklaring van de derde op erewoord

Wij verklaren op erewoord dat:
- bovenstaande gedeclareerde kosten rechtstreeks betrekking hebben op de middelen die zijn aangewend om de doelstellingen van het project te bereiken 
en onder de definitie vallen van subsidiabele kosten als vermeld in artikelen II.14 en II.15 van de subsidieovereenkomst, en, indien relevant, bijlage III en 
artikel 7 (speciale clausules) van de subsidieovereenkomst;

- bovenstaande gedeclareerde ontvangsten de enige, kosteloze, financiële overmakingen of bijdragen in natura van derden zijn en de enige door het 
project gegenereerde inkomsten zijn die overeenkomstig artikel II.17 van de subsidieovereenkomst als ontvangsten kunnen worden beschouwd;

- bovenstaande gedeclareerde rente de enige door de voorfinanciering gegenereerde rente is die onder de definitie van artikel II.19 van de 
subsidieovereenkomst valt;

- er volledige ondersteunende documentatie is om de hierbij gedeclareerde informatie te onderbouwen. Deze wordt ter beschikking gesteld op verzoek van 
de Commissie en in het geval van een audit door de Commissie en/of de Rekenkamer en/of hun gemachtigde vertegenwoordigers.

Kosten van het certificaat (in €)

KP7 Subsidieovereenkomst - Bijlage VI - BSG-CSO

nnnnnn

Werkzaam voor en gelieerd aan
begunstigde nr.

Is dit een aanpassing van een eerdere staat?    

Formulier C - Financiële staat (in te vullen door derde) Alleen van toepassing als speciale clausule nr. 10 wordt gebruikt

BSG CSO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identiteitscode derde (PIC)
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