
LOPPURAPORTTI EHDOLLISTA LAINAA VARTEN 
Pohjoismaiden projektivientirahaston (Nopef) rahoittamaa 

 kansainvälistymiseen liittyvää esitutkimusta varten 

1. Tiedot esitutkimuksesta

2. Esitutkimuksen loppuraportti

Lainansaajan nimi: Nopef täyttää 

Hankkeen numero:  P    T Raportti kirjattu: 

Raportin numero Loppuraportti 

Ajanjakso, jota tämä loppuraportti koskee: 

Hyväksyjä: 

Kommentit: 

2.1 Kuvaile esitutkimuksen tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset 
Esitutkimuksen kaupalliset tulokset ja johtopäätökset sekä sen perusteella tehdyt päätökset, ts. päätös tehdä investointi ja 
aloittaa kansainvälinen toiminta TAI keskeyttää esitutkimus ja peruttaa alkuperäiset suunnitelmat. Kerro tärkeimmät 
esitutkimuksessa toteutetut toimet ja saavutetut välitavoitteet.

_
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Huom: loppuraportin 
täyttämiseen tarvitaan 
Adobe Acrobat Reader
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3. Esitutkimuksen tulos

2.2 Kuvaile tärkeimmät esitutkimuksessa esiin tulleet seikat 
Myönteiset ja kielteiset kokemukset, havaitut erityiset haasteet tai esteet, odottamattomat tapahtumat tai muutokset 
alkuperäisiin suunnitelmiin, mahdolliset muut esitutkimuksen tuottamat tulokset.

3.1 Aloitettu kansainvälinen toiminta 
Erittele, millaisen organisatorisen tai operatiivisen järjestelyn lainansaaja on toteuttanut kohdemaassa. 

Lainansaajan täysin omistama tytäryhtiö 

Yhteisyritys 

Edustaja tai sivutoimipiste  

Investointi / kaupallinen sopimus 

Demonstraatiohanke/pilottiasennus 

Ei toimintaa tai edustusta markkinoilla 

Muu liiketoimi tai investointi, erittele: 

3.2 Esitutkimuksen aikana tai sen seurauksena palkattu uusi henkilöstö (jos on) 
Ilmoita kunkin työntekijän nimi, tehtävänimike, työsuhteen alkamispäivä, ja toimipaikka (kohdemaassa tai jossakin 
Pohjoismaassa). 

3.3 Hankkeeseen liittyvät toteutetut ja suunnitellut investoinnit 
Mukaan lukien aloituskustannukset, mutta ei esitutkimuksen kustannuksia. Arvioi lainansaajan hankkeessa toteuttamien 
investointien kokonaisarvo ja lainansaajan suunnittelemat investoinnit. 

 

Toteutettujen investointien kuvaus: 

Suunniteltujen investointien kuvaus: 

Toteutetut hankkeeseen liittyvät investoinnit: 

Suunnitellut hankkeeseen liittyvät investoinnit: 
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4. Liitteet 

 

3.4 Pohjoismaisten alihankkijoiden käyttö hankkeessa 
Ilmoita tarvittaessa pohjoismaiset alihankkijat, joiden voi olettaa hyötyvän hankkeesta nyt tai lähitulevaisuudessa lainansaajan 
kansainvälistymisen seurauksena. Ilmoita yrityksen nimi, kotimaa ja sen tarjoama tuote/palvelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Esitutkimuksen ja hankkeen pohjoismaiset kumppanit ja niihin liittyvä pohjoismainen 
yhteistyö 
Ilmoita tarvittaessa esitutkimuksessa mukana olevat tai hankkeeseen mukaan tulevat pohjoismaiset kumppanit tai 
yhteistyötahot. Pohjoismaiset kumppanit voivat olla pohjoismaisia yrityksiä, rahoittajia, teknologiatoimittajia, konsultteja tai 
muita yksityisen tai julkisen sektorin toimijoita, jotka osallistuvat hankkeeseen / aloitettuun toimintaan. 
Ilmoita kumppanin nimi, kotimaa ja rooli esitutkimuksessa ja/tai hankkeessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Esitutkimuksen toteutumisen varmentava dokumentaatio 
Lataa järjestelmään dokumentaatio, joka varmentaa kohdassa 3.1–3.3 ”Esitutkimuksen tulos” ilmoitetut tiedot 

 

Katso Nopefin lainasopimuksen 15 §:stä esitutkimuksen toteutumisvaatimukset. 
 

Dokumentaationa voi esittää seuraavia asiakirjoja: 
 

yrityksen rekisteröintitodistus/yhtiöjärjestys 

työsopimukset 

toimitilojen vuokrasopimukset 

pankin tositteet pääoman siirrosta tytäryhtiölle 

osakas- tai investointisopimus 

sitova sopimus pilotti-/esittelyasennuksesta 

tilintarkastajan lausunto, jossa vahvistetaan edellä esitetyt seikat tai osa niistä. 

muut asiaan liittyvät asiakirjat, erittele: 

 

Dokumentaatio voidaan liittää 
tähän tai erillisiksi liitteiksi 

lähetettävään loppuraporttiin 
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5. Nopefin lisäarvo

Kustannusten ilmoittamista koskevat tiedot ja tilintarkastajan lausunto 

Toimitusjohtajana tai muuna yrityksen nimenkirjoitusoikeutettuna  
edustajana vakuutan täten, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat 
oikeita: 

Nimi:  

Tehtävä yrityksessä: 

Paikka: 

Päivämäärä: 

5.1 Mikä vaikutus Nopefin osallistumisella oli esitutkimukselle? 
Esimerkiksi vaikutus esitutkimuksen toteuttamispäätökseen tai esitutkimuksen laajuuteen, resursseihin, aikatauluun tai 
budjettiin. 

Ei vaikutusta Vähäinen 
vaikutus 

Kohtalainen 
vaikutus 

Merkittävä 
vaikutus 

Ratkaiseva 
vaikutus 

esitutkimusta ei 
todennäköisesti olisi 
toteutettu ilman sitä

Ei tietoa 

Huomautukset: 

Kustannuserittelylomakkeen allekirjoitetut alkuperäiskappaleet ja erillinen tilintarkastajan lausunto 
lähetetään skannattuina asiakirjoina osoitteeseen info@nopef.com tai postitse osoitteeseen 

Nopef 
Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) 
PL 241 (Fabianinkatu 34, jos asiakirjat lähetetään kuriiripalvelulla) 
FI-00171 Helsinki, Suomi 

Loppuraportin mukana ei toimiteta kustannusraporttia ja tilintarkastajan lausuntoa. Kaikki tukikelpoiset 
kustannukset on ilmoitettu jo aiemmin. 

 
 

Avaa käyttämäsi sähköpostisovellus painamalla 
”Lähetä raportti” -painiketta ja lähetä raportti 
osoitteeseen  

Kirjoita aiheriville: ”‘P             T loppuraportti” 

• Jollei sitä ole aiemmin esitetty, liitä kustannusraporttiin myös pankin vahvistuskirje (”Bank confirmation Letter”).
• Huomaa, että kustannusraportti ja tilintarkastajan lausunto on esitettävä vain, jos rahoituksen ulosmaksua

pyydetään.

Nopefin kustannusraporttilomakkeeseen sekä kustannusten ilmoittamis- ja 
tilintarkastusohjeisiin  

mailto:info@nopef.com
mailto:info@nopef.com
https://nopef.com/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/#filelist
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