1.A Erklæring om status som ikke-kriseramt virksomhed
Den udfyldte blanket udskrives, dateres og underskrives, hvorefter den skannes og indsendes til Innovationsfonden i elektronisk form.
Erklæringen omhandler virksomheden:
Virksomhedens navn:
Virksomhedens CVR-nummer:

(eller tilsvarende entydig identifikationsnummer for udenlandsk enhed)

og vedrører indgåelse af Investeringsaftale med Innovationsfonden om projektet:
Projektets akronym:
Innovationsfondens sagsnummer:

Undertegnede, der er for ovennævnte virksomhed, erklærer hermed
a)

at ovennævnte virksomhed ikke er en ”kriseramt virksomhed” i henhold til definitionen af kriseramte virksomheder i artikel 2, nr. 18 i - KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014

Dato

Underskrift

Navn og titel på underskriver:

Vejledning
Definitionen af kriseramt virksomhed findes i artikel 2, nr. 18 i KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014.
I forordningen forstås følgende ved »kriseramt virksomhed«: virksomhed, for hvilken mindst én af følgende omstændigheder
gælder:
a) for selskaber med begrænset ansvar (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end tre år, eller, med hensyn til
støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMV inden for de første syv år efter dens første kommercielle salg, der efter en due
diligence-undersøgelse foretaget af den udvalgte finansielle formidler opfylder betingelserne for risikofinansieringsinvestering), når
over halvdelen af selska-bets tegnede kapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved at trække
de akkumulerede tab fra reserverne (og alle andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital)
forekommer et negativt akkumu-leret beløb på over halvdelen af den tegnede kapital. I denne bestemmelse forstås ved »selskab med
begrænset ansvar« navnlig de virksomhedstyper, der nævnes i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU1, og
»kapital« omfatter, når det er rele-vant, en eventuel kurspræmie
b) for selskaber, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (bortset fra en SMV, der har bestået
i mindre end tre år, eller, med hensyn til støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMV inden for de første syv år efter dens
første kommercielle salg, der efter en due diligence-undersøgelse foretaget af den udvalgte finansielle formidler opfylder
betingelserne for risikofinansieringsinvestering), når over halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er
forsvundet som følge af akkumulerede tab. I denne bestemmelse forstås ved »selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter
ubegrænset for selskabets gæld« navnlig de virksomhedstyper, der er nævnt i bilag II i direktiv 2013/34/EU
c) når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på
begæring af dens kreditorer
d) når virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør eller har
modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en omstruktureringsplan
e) når virksomheden ikke er en SMV og i de seneste to år har haft og stadig har:
1) en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og
2) en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og
om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
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1.B Erklæring på tro og love om EU-kommissionens de minimis regler for statsstøtte (udfyldes i henhold til
punkt 3.4.1 ’Budgetregler for virksomheder i Danmark og udlandet’ i Grand Solutions Guidelines)

Den udfyldte blanket udskrives, dateres og underskrives, hvorefter den skannes og indsendes til Innovationsfonden i elektronisk form.
Erklæringen omhandler virksomheden:
Virksomhedens navn:
Virksomhedens CVR-nummer:

(eller tilsvarende entydig identifikationsnummer for udenlandsk enhed)

og vedrører indgåelse af Investeringsaftale med Innovationsfonden om projektet:
Projektets akronym:
Innovationsfondens sagsnummer:

Undertegnede, der er tegningsberettiget for ovennævnte virksomhed, erklærer hermed
a)

at virksomheden ikke må have modtaget anden de mimimis-støtte i det indeværende og de to foregående regnskabsår.

Dato

Underskrift

Navn og titel på underskriver:

Vejledning
Bestemmelser for EU‐Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i
traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis støtte, som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den
24. december 2013 kan findes her.
Særlige regler for visse sektorer
Virksomheder inden for sektorerne fiskeri og akvakultur, primærproduktion af landbrugsprodukter eller vejgodstransport (for fremmed regning) kan ikke ansøge efter de minimis-reglerne, men skal anvende de faktiske lønomkostninger ved budgetlægningen som
beskrevet i afsnit 3.4.1.
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1.C Erklæring om status som SMV og om statsstøtte (udfyldes i henhold til punkt 3.4.1 ’Budgetregler for virksomheder i
Danmark og udlandet’ i Grand Solutions Guidelines)
Den udfyldte blanket udskrives, dateres og underskrives, hvorefter den skannes og indsendes til Innovationsfonden i elektronisk form.
Erklæringen omhandler virksomheden:
Virksomhedens navn:
Virksomhedens CVR-nummer:
(eller tilsvarende entydig identifikations - nummer for
udenlandsk enhed)

og vedrører indgåelse af Investeringsaftale med Innovationsfonden om projektet:
Projektets akronym:
Innovationsfondens sagsnummer:
De følgende oplysninger skal vedrøre virksomhedens sidst afsluttede regnskabsår og beregnes på årsbasis. Er der tale om en nystartet
virksomhed, hvis regnskaber endnu ikke er afsluttede, foretages der en retvisende beregning baseret på forløbet af regnskabsåret.
Referenceperiode (det regnskab/den periode, oplysningerne gælder)
Antal medarbejdere i virksomheden (fuldtidsansatte på årsbasis)
Omsætning
Balancesum
Har virksomheden samme ejer eller er tilknyttet virksomhed eller partnervirksomhed med
andre danske eller udenlandske virksomheder? (se EU’s regler nedenfor) - JA/NEJ
Hvis der svares ja i ovenstående punkt: Opfylder virksomhederne tilsammen bestemmelserne om, at der i alt i hele koncernen max er 250 ansatte og max. en samlet årlig omsætning på 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på 43 mio. euro.? – JA/NEJ

Undertegnede, der er for ovennævnte virksomhed, erklærer hermed
a)

at ovennævnte oplysninger er korrekte og dermed, at virksomheden falder ind under EU’s definition af ”Små- og Mellemstor Virksomheder” (SMV) som defineret i Europakommissionens henstilling af 6. maj 2003 (2003/361/EF)

b)

at virksomheden er bekendt med reglerne i den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EF) nr.
651/2014 af 17. juni 2014 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 107
og 108).

Dato

Underskrift

Navn og titel på underskriver:

Referencer:
Link til Europakommissionens henstilling af 6. maj 2003 (2003/361/EF)

Se også EU’s User guide to the SME definition
Link til Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2014 af 17. juni 2014
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