
 

 

 

 
 

 

 

Erklæring om status som SMV og om statsstøtte 

Den udfyldte blanket udskrives, dateres og underskrives, hvorefter den skannes og indsendes til Innovati-

onsfonden 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 retvi-
sende 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 part-
nervirksomhed med andre danske eller udenlandske virksomheder? (se 
EU’s regler nedenfor)  - JA/NEJ 

 

Hvis der svares ja i ovenstående punkt: Opfylder virksomhederne til-
sammen 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 tegningsberettiget for ovennævnte virksomhed, erklærer hermed  

 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)  

 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 fællesmar-
kedet 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 EUs User guide to the SME definition Link til Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2014 af 17. 

juni 2014 

 

Innovationsfonden 

CVR nr. 29 03 56 95 
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8000 Århus 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:da:PDF
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

