ARVSFONDENS ANVISNINGAR
FÖR BUDGETMALL, LOKALSTÖD
Utgåva 2, 2020-04-09

Läs detta innan du börjar arbeta med budgetmallen
För bästa funktionalitet rekommenderar vi att ni använder en PC eller en Mac med svenskspråkigt
operativsystem och med en svenskspråkig version av Excel.
Om andra operativsystem eller kalkylprogram används kan funktionaliteten begränsas för er och hos
Arvsfonden.
(1) Börja med att spara budgetmallen i en dator.
(2) Ni ska bara fylla i mallens gråa fält.
(3) Om raderna i budgetmallen inte räcker till kan uppgifter lämnas i bilaga. Hänvisa till bilagan och ange
beloppen i budgeten så att de ingår i beräkningen av det sökta beloppet.

Budgeten är en bilaga till ansökan om lokalstöd
När budgeten är färdig ska ni skriva ut flik 2 "Lokalstödsbudget" och bifoga den till er ansökan. Spara den
elektroniska budgeten eftersom ni senare kan bli ombedda att skicka in Excelfilen till Arvsfonden.

Läs våra Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden
De generella villkoren finns på vår hemsida och innehåller bland annat viktiga regler för att driva
arvsfondsfinansierade projekt.

Flik 3, Sammanställning
Inga ändringar får göras av er i flik Fylls i av Arvsfonden.

Anvisningar till flik 2
Hur man fyller i lokalstödsbudgeten
l Sökande (organisationens namn enligt officiellt register)
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Skriv organisationens fullständiga namn enligt officiellt registerutdrag.
l Organisationsnummer
Organisationsnummer skrivs med tio siffror, t.ex. 123456-7890.
l Projektnamn
Ange det namn som ni har givit projektet, dvs dets som ska byggas + fastighetsbeteckning och kommun.
l Arvsfondens diariennr
Fylls i av Arvsfonden.
l Kontaktperson vid frågor om denna budget
Namn Ange namn på en person som kan svara på frågor om de uppgifter som organisationen har lämnat
i denna budget.
E-postadress E-postadress till kontaktpersonen.
Telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer inklusive riktnummer.
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A. BERÄKNADE KOSTNADER
Beskrivning
Ange leverantörens namn och gör en kortfattad beskrivning över vad kostnadsposten avser, t ex
"markberedning", "anpassning wc".
Bilaga nr
Varje kostnadspost som söks från Arvsfonden ska styrkas med ett offertunderlag. Offertunderlagen ska
numreras och bilagans nummer ska anges i denna kolumn. Det måste framgå ur offerten vilka kostnader
som avses och om det är kostnader som Arvsfonden kan ge stöd till (se nedan).
Total kostnad inklusive moms (per bifogad offert)
Ange total kostnad inklusive moms per bifogad offert.
Arvsfonden ger inte stöd till (/ej bidragsgrundande kostnader):
- Eget/ideellt arbete
- Flyttbara anläggningar (t.ex. flytbryggor och tält)
- Lös utrustning eller inventarier, till exempel möbler och vitvaror
- Administrationskostnader, till exempel för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader
- Retroaktiva kostnader som uppstått innan Arvsfondsdelegationens beslut
Total kostnad exklusive moms
Beloppen beräknas automatiskt och används av Arvsfonden vid beredning av ansökan.
Hantering av moms
Vanligtvis betraktar Skatteverket kostnader som finansieras av projektbidrag från Arvsfonden som ”en
avgränsad del av verksamheten i vilken det saknas skattepliktiga intäkter”. Det innebär att det inte finns
någon avdragsrätt för ingående moms även om er organisation är momspliktig i övrigt.
Om ni har anledning att anta att er organisation har avdragsrätt för ingående moms i byggnationsprojektet
behöver ni be om ett förhandsbesked på det från Skatteverket. Beviljat bidrag från Arvsfonden lämnas då
utan ersättning för ingående moms. I övriga fall innehåller Arvsfondens bidrag ersättning för ingående
moms på byggnationskostnader.
Vid redovisning av projektets kostnader granskar auktoriserad/godkänd revisor att fakturor för
byggnationen är ställda till den stödmottagande organisationen och att bidraget har använts i enlighet med
beslut. Om bidrag erhållits för ingående moms kontrolleras att samma moms inte har återvunnits från
Skatteverket.
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B. FINANSIERINGSPLAN
Arvsfonden finansierar som mest 70 % av bidragsgrundande kostnader upp till 5 mnkr inklusive moms eller
4 mnkr exklusive moms. I finansieringsplanen visar ni hur de byggnationskostnader som inte täcks av
bidrag från Arvsfonden finansieras. Exempel på annan finansiering är bidrag från andra, egeninsats eller
banklån.
Beskrivning
Första raden avser Arvsfonden. För övriga rader, ange namn på finansiär. Om raderna inte räcker, ange i
bilaga och gör en sammanfattning i mallen.

Sökt
I första raden ange sökt belopp från Arvsfonden. För övriga rader, ange belopp sökt från andra finansiärer
än Arvsfonden eller belopp som er egna organisation kommer att finansiera byggnationen med.
Summa Sökt finansiering ska överensstämma med summa Total kostnad. Om ni har sökt mer medel än
total kostnad, kommer Arvsfonden kontrollera att finansieringen, när den väl är beslutad av samtliga
finansiärer, inte överstiger den totala byggnationskostnaden.
Om ni inte har avdragsrätt för moms i byggnationsprojektet ska summan i kolumn Sökt överensstämma
med summan i kolumn Total kostnad inklusive moms. Om ni har avdragsrätt för moms i
byggnationsprojektet ska summa kolumn Sökt överensstämma med summa kolumn Total kostnad
exklusive moms.

Beslutad
Ange det belopp som övriga finansiärer redan beslutat. Om ni ännu inte har fått besked anges 0.
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Budget till lokalstöd (bilaga till ansökan)
Sökande (organisationens namn enligt officiellt register)
Ringsjöortens Ryttarförening

Organisationsnummer
842000-4379

Projektnamn
Utveckling av ridhus
Arvsfondens diarienr
Utgåva 3, 2020-08-20

A. BERÄKNADE KOSTNADER
Beskrivning
Ange leverantörens namn och en kortfattad beskrivning över vad kostnadsposten
avser

Bilaga
nr

Total kostnad
inkl moms
(per bifogad offert)

Retina Lighting - inomhusbelysning till ridhus

1

93 780

Total kostnad
exkl moms
(beräknas
automatiskt)
75 024

Stefan Ströms Bygg - allmänrt underhåll av ridhus

2

162 408

129 926

Stefan Ströms Bygg - toaletter

3

280 669

224 535

Stefan Ströms Bygg - tak

4

310 554

248 443

Martins Schaktservice - sättning LPS tank, vatten och avlopp

5

67 200

53 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa beräknade byggnationskostnader

Ange om er organisation har avdragsrätt för moms (är momspliktiga)

914 611

Nej

731 688

(Ja/Nej)

Ange om er organisation har avdragsrätt för moms i byggnationsprojektet (och
förhandsbesked från skatteverket bifogas)

Nej

(Ja/Nej)

B. FINANSIERINGSPLAN
Beskrivning

Sökt

Beslutad

Arvsfonden

914 611

0

Summa finansiering

914 611

0

Sammanställning

Diarienummer

Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut
Stödmottagare

Ringsjöortens Ryttarförening
Utgåva 2, 2020-04-09

Beviljad budget till lokalstöd, Arvsfondsdelegationens beslut
Beviljat belopp
Byggnationskostnader enligt ansökan och nedan specifikation (exkl moms)

512 182

Ingående moms på byggnationskostnader

128 046

Bidrag till revisors granskning
Bidrag till projektledares resa till Arvsfondens introduktionsdag
Avrundning
Summa beviljat belopp

640 228

Rekvisitioner
Se instruktioner för rekvirering av lokalstöd i bilaga till beslutet

Belopp

Rekvisition 1

320 114

Rekvisition 2

320 114

Summa belopp att rekvirera

640 228

Specifikation av beviljad budget till lokalstöd
Belopp (exkl moms)
Totala byggnationskostnader enligt ansökan

731 688

Bidrag från Arvsfonden får inte användas till följande:
t ex Lösa inventarier 20 000 kr, Något annat 45 000 kr
Summa bidragsgrundande kostnader

Utgåva 2, 2018-10-17

731 688
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Fortsätter på nästa sida!

Bidrag från Arvsfonden minskas om lokalen nyttjas av andra än Arvsfondens målgrupper. Neddragning baseras
på Arvsfondens bedömning.
Andel av Arvsfondens målgrupper som nyttjar lokalen

100%

Summa bidragsgrundande kostnader efter justering för målgruppens nyttjande

731 688
731 688

Arvsfondens finansierar max 70% av bidragsgrundade kostnader upp till 4 mnkr (exkl moms)
eller upp till Sökt belopp (exkl moms) från Arvsfonden

70%

512 182

Beviljade byggnationskostnader

512 182

Sökt belopp från Arvsfonden (för kostnader inkl moms)

914 611

Arvsfondens finansierar max 70% av bidragsgrundade kostnader upp till 4 mnkr (exkl moms)
eller upp till Sökt belopp (exkl moms) från Arvsfonden

731 689

Beviljade byggnationskostnader

731 689
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Ringsjöortens Ryttarförening

Dnr

Information om finansieringsplan
Sökt

Beslutad
(inkl moms)

Arvsfonden

914 611

640 228

Summa finansiering

914 611

640 228

Totala byggnationskostnader inkl moms

914 611

Finansiering från samtliga finansiärer kvar att få beslutad

274 383

Arvsfondens beslut om lokalstöd villkoras med att ny finansieringsplan kan godkännas om inte beslutad finansiering från
samtliga finansiärer uppgår till totala byggnationskostnader vid datum för Arvsfondens beslut.
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