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Beakta följande 

direkt i projektets inledning

• Inled uppföljningen av projektets kostnader direkt när projektet 

startas

• Läs finansieringsbeslutet och dess villkor

• Omfattar kostnaderna köpta tjänster från intresse- eller 

koncernbolag?

• Informera bokföraren/redovisningsbyrån och revisorn om 

projektet

• Revisorns granskningsrapport kan ersättas med kopior på 

faktura och betalningsverifikation, vid max 5 köp 

• Lägsta stöd som kan betalas ut är 500 euro

• Det är möjligt att göra motiverade förändringar under 

projektets gång



Ansvarig projektledare

• Projektets ansvariga ledare ansvarar för att 

• kostnaderna hänför sig till projektet

• kostnaderna har uppkommit under projektets gång och är 

betalda

• kostnaderna har redovisats exklusive moms och som 

nettobelopp

• kopplingen mellan kostnaderna och bokföringens 

utgiftsposter ska kunna verifieras



Projektbokföring

• Mottagaren av finansieringen ska ordna sin bokföring så, att de 
kostnader som orsakas av projektet kan specificeras och deras koppling 
till bokföringen och kostnadsredovisningen kan verifieras. 

• Projektets kostnader ska uppkomma under projekttiden och vara 
betalda, för att de ska kunna godkännas Projektets kostnader bokförs 
enligt periodiseringsprincipen. Exempelvis bokförs mässavdelningens 
monteryta som kostnad, den första byggdagen då företaget får tillgång 
till sin mässmonteryta Enligt projektvillkoren godkänns 
registreringskostnader som uppkommer innan projektansökan lämnas in 

i stödet.

• Projekthandlingarna och övrigt material som behövs för kontrollen och 
revisionen av projektet ska förvaras i minst tio år från den sista 
betalningsposten för projektet. 



Allmänna redovisningsprinciper

• Projektets ansvariga ledare ansvarar för att kostnaderna som 

hänför sig till projektet är korrekta samt för rapporteringen av 

projektets framskridande

• Godkända kostnader är köpta tjänster, som

• uppkommit i projektet under projekttiden

• upptagits i finansieringsmottagarens bokföring

• är nettokostnader exklusive moms.

• för skapande branscher kan även reskostnader godkännas

• Kostnaderna ska redovisas enligt respektive registrerade 

betalningstransaktioner.

• Kostnaderna ska ha betalts med pengar, när de redovisas till 

Tekes

• Stödet betalas ut i efterhand enligt slutrapport och 

kostnadsredovisning



Köpta tjänster

• Tjänster som köpts externt i anslutning till mässmontern:
• registreringskostnader

• kostnader för yta

• planerings- och dekorationskostnader

• tekniska beställningar, som el och städning

• hyrda konstruktioner

• montering av mässmontern, dvs. byggnadskostnader

• projektets revisionskostnader

• Köpta tjänster inom samma koncern godkänns enligt faktura, andra 
intresseköp godkänns inte

• De redovisade köpta tjänsterna ska vara specificerade i 
slutrapporten eller i separat bilaga

• leverantör, innehåll och köpets värde



Övriga kostnader

• Högst 20 % av de köpta tjänsternas redovisade värde

• Övriga kostnader kan vara till exempel kostnader för resor, frakt och 

tolktjänster, eventuella kostnader för konsult/förvaltare samt 

mässrelaterade marknadsföringskostnader som presentationsvideor.

• Dessa kostnader kan inte redovisas som köpta tjänster

• Innehållet i övriga kostnader behöver inte rapporteras till Tekes och de 

behöver inte ingå i projektbokföringen.



Kostnaderna för skapande branscher

• Inom skapande branscher (t.ex. musikindustrin, den 

audiovisuella sektorn) kan i undantagsfall stöd beviljas till 

projekt där betydande kostnader inte utgörs av kostnader för 

mässmonter, utan främst av deltagar- och reskostnader. 

• Särskilda villkor för detta anges i finansieringsbeslutet

• I kostnadsberäkningen godkänns inga övriga kostnader som 

redovisas enligt faktorn.



Projektrevisorns revisionsrapport

• Granskningsrapporten kan vid projekt med högst fem köpta tjänster 

ersättas genom att till kostnadsredovisningen bifoga en kopia av 

fakturorna samt kontoutdrag, där det framgår att fakturan är betald.  

• Om köpen är fler än 5 bifogas en formell granskningsrapport från en 

oberoende revisor till slutredovisningen. 

• blankettmallen finns på Tekes webbplats

• Rapporten gäller projektets hela löptid och alla redovisade kostnader.

• Revisorn granskar särskilt att projektbokföringen har skett enligt 

finansieringsbeslutets allmänna villkor och att spårningskedjan är 

homogen

• behöver inte ta ställning till kostnader som omfattas av faktorn för 

Övriga kostnaderna

• kostnaden för granskningsrapporten kan godkännas för projektet

• Fakturakopia och betalningsverifikation ska bifogas redovisningen som 

skickas till Tekes 

https://www.tekes.fi/asiointi/lomakkeet/


Rapportering i nätservicen

• Projektets framskridande rapporteras i Tekes nätservice.

• Rapporten består av delar som lämnas in som separata funktioner

• innehållsrapport om hur projektet framskrider

• kostnadsredovisning för de kostnader som hänförts till projektet

 såväl rapporten som redovisningen får endast skickas av den 

ansvarige ledaren

• Blanketterna finns på Tekes webbplats 

• Instruktioner om rapportering hittar du på Tekes webbplats

https://www.tekes.fi/asiointi/lomakkeet/
https://www.tekes.fi/rahoitus/ohjeet/raportointi/


Projektändringar

• Skriftlig ansökan om ändring inklusive motivering till Tekes i förväg 

• De vanligaste projektändringarna: 

•  ändring av kostnadsslag  

•  ändring av tidsplan 

•  ändring av rapporteringsdatum 

•  ändring av ansvarig ledare  

•  ändring av bankuppgifter (ändring av kontonummer med Y1-blankett) 

• Blankett för ansökan om ändring finns på Tekes webbsida 
www.tekes.fi/asiointi/lomakkeet

• Skickas till Tekes via den skyddade e-postanslutningen 
https://asiointi.tekes.fi/suojaposti

http://www.tekes.fi/asiointi/lomakkeet
https://asiointi.tekes.fi/suojaposti

