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Ansökan om ersättning för stängning
för medelstora och stora företag

Anvisning till revisorer
Baserar sig på lagen om temporärt kostnadsstöd till företag (609/2021 5 c §)
Granskningsuppdraget utförs enligt Internationella granskningsstandarden ISRS 4400 ”Uppdrag att
utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information”.
Ansökningstiden för ersättning för stängning gällande medelstora och stora företag är 15.7.–
13.8.2021. Revisorns rapport som behövs som bilaga till ansökningen kan lämnas in senare men
dock senast 31.10.2021.
Bilagor som fordras till ansökan om ersättning för stängning:
Bilaga 1 – Uppgiftsblanketten till ersättning för stängning
Bilaga 2 – Revisorns granskningsrapport
Bilaga 3 – Om företaget tillhör en koncern, krävs information om alla finska dotterbolag som
hör till koncernen (namn, FO-nummer, hemort och stängningsperiod).

Det ansökande företagets/koncernens ansvar
Ansökningstiden är 15.7.-13.8.
Företaget/koncernen anger i bilaga 1 uppgifterna om
jämförelse- och stängningsperiodens omsättning,
förlusterna för stängningsperioden och lönekostnaderna samt övriga kostnader för stängningsperioden
enligt kostnadsstödslagens (609/2021) § 4 punkterna 3 och 4, under stängningsperioden erhållna
försäkringsersättningar och till samma kostnader
relaterat statligt stöd som erhållits. Jämförelse- och
stängningsperiodens omsättning beaktas för hela
månader för den kalendermånad eller för de månader som företagets verksamhetsställen har hållits
stängda enligt lagen.
Företaget/koncernen upprättar koncernens/bolagets
mellanbokslut för stängningsperioden (§ 5 c). Om
till exempel stängningen av företagets restaurang i
Nyland har varit i kraft under tiden 9.3.–18.4.2021,
upprättas mellanbokslutet för stängningsperioden
9.3.–18.4.2021.
Med stängningsperiod avses endast stängning som
förordnats enligt lag, då företagets verksamhets-

ställen har hållits stängda för kunderna med stöd av
lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) § 58
g eller enligt given lag för inkvarterings- och förplägnadsbranschen (308/2006) § 3 a under mars och
april 2021.
Upprättande av mellanbokslut för hela koncernen/
bolaget gällande jämförelseperioden är inte nödvändigt, utan en redogörelse av koncernens/bolagets
omsättning är tillräcklig.
Samtliga finska bolag i koncernen inkluderas i koncernens mellanbokslut. Information om koncernens
finska dotterbolag (namn, FO-nummer, hemort och
stängningsperiod) kan lämnas in till Statkontoret i
en fritt formulerad blankett i samband med ansökan
(bilaga 3).
Företaget ska lämna in undertecknad bilaga 1 till
revisorn samt uträkningar om hur mellanbokslutets
uppgifter har härletts till bilaga 1.

Mer information: valtiokonttori.fi/ersattningforstangningforstora ►
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Revisorns ansvar
Revisorsrapporten ska kan lämnas in senast den 31.10. klockan 16.15

Revisorn ska granska bilaga 1 som upprättats på
basen av kundens mellanbokslut för koncernen och
som lämnas in som bilaga med ansökan om ersättning för stängning. Revisorn ska ange talen enligt
formuläret i sin rappor.
Revisorns granskningsförfarande riktar sig vad gäller
omsättningen och förlusterna till hela koncernen.
Kostnaderna enligt § 4 punkterna 3 och 4 (lönekostnader och övriga ofleixbla kostnader) beaktas endast för den delen av verksamheten som förordnats
hållas stängd och för stängningsperioden (inte för
hela kalendermånaden).

Till ansökan om ersättning för stängning ska
revisorns rapport med följande innehåll bifogas:
omsättning (för stängningsperioden och jämförelseperioden, beaktas för hela månader)
• revisorn jämför för respektive bolag omsättningen som anges i bilaga 1 med omsättningen
enligt moms-redovisningarna
• om moms-redovisningarna inte överensstämmer
med bolagens omsättning, frågar revisorn den
som fyllt i ansökningen om motiveringarna för
korrigeringen av omsättningen (t.ex momsfri
omsättning, försäljning av anläggningstillgångar,
periodisering) och konstaterar korrigeringarnas
ändamålsenlighet på basen av förfrågan (obs.
moms-redovisningen görs för hel månad)
förlust (för stängningsperioden)
• revisorn konstaterar att i bilaga 1 angiven koncern/bolagsförlust överensstämmer med upprättat mellanbokslut
lönekostnader (för stängningsperioden)
• revisorn stämmer av att uträkningens lönekostnader för stängningsperioden i bilaga 1 stämmer
med löneuppgifterna enligt inkomstregistret för
den delen av bolaget/verksamheten som stängningen avser

• om uppgifterna enligt inkomstregistret inte
överensstämmer med lönekostnaderna, frågar
revisorn den som fyllt i ansökningen om korrigeringen och konstaterar korrigeringens ändamålsenlighet på basen av förfrågan. Korrigeringarna kan
bl. a. bestå av periodiseringar av semesterlöner
eller resultatpremieringar och periodisering av
semesterpenning och semesterersättningar.
• revisorn granskar att uträkningen av lönebikostnader i bilaga 1 är angivna i enlighet med § 4 punkt
3 som 20 % av lönekostnaderna.
• om stängningen enbart gäller en viss del av
bolagets löner, räcker en intervju med företagsledningen/ekonomiledningen, som granskning för en
korrigering.
övriga kostnader (för stängningsperioden)
• revisorn granskar att i uträkningen för bilaga 1 angivna, till § 4 punkt 4 hörande kostnader är under
stängningsperioden och enligt prestationsprincipen uppstådda kostnader (endast för den delen
av bolaget/affärsverksamheten som omfattas av
stängningen)
• revisorns granskning omfattar 5 % av de i bilaga
1 beräknade oflexibla kostnaderna för affärsverksamheten
under stängningsperioden erhållna försäkringsersättningar (endast för den delen av bolaget/
affärsverksamheten som omfattas av stängningen)
• revisorn frågar den som fyllt i ansökningen om
de fått försäkringsersättningar som riktar sig till
stängningsperiodens kostnader
• revisorn rapporterar status för detta
annat statligt stöd som riktar sig till samma
kostnader (endast för den delen av bolaget/affärsverksamheten som omfattas av stängningen)
• revisorn frågar den som fyllt i ansökningen om de
fått annat statligt stöd som riktar sig till samma
kostnader och rapporterar status för detta

Mer information: valtiokonttori.fi/ersattningforstangningforstora ►

