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Bilag til ansøgning af   

 

  
 

 VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING OM SPØRGSMÅLET EN ” KRISERAMT 
VIRKSOMHED” 

 

 
 
 

 1. ANSØGER  

 Navn / firma (i givet fald iht. CVR-registret) 

 
 

 

 
 
 

 2. DEFINITIONER AF EN ”KRISERAMT VIRKSOMHED”   

 Grundlag for definitionen af en ”kriseramt virksomhed” er rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af 
kriseramte virksomheder (offentliggjort i EU-Tidende nr. C249 af 31.07.2014, s. 1). 

 

 En virksomhed anses for at være ”kriseramt”, hvis mindst et af følgende kriterier indtræffer:  

 a) for virksomheder med begrænset ansvar1, når over halvdelen af dens tegnede selskabskapital2 er forsvundet som følge af 
akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved fradrag af de akkumulerede tab fra reserverne (og alle andre poster, der 
almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital) fremkommer et negativt akkumuleret beløb på over halvdelen 
af den tegnede kapital; 

 

 b) for virksomheder, hvori mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld3, når over halvdelen af 
selskabskapitalen, som er opført i virksomhedens regnskaber, er forsvundet som følge af akkumulerede tab; 

 

 c) når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på 
begæring af dens kreditorer; 

 

 d) virksomheden har modtaget redningsstøtte, og lånet endnu ikke er tilbagebetalt, eller garantien endnu ikke er ophævet, eller 
virksomheden har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en omstruktureringsplan. 

 

 For virksomheder, som ikke opfylder kriterierne for små og mellemstore virksomheder (ikke-SMV’er), eller i tilfælde, hvor en 
virksomheds status som SMV ikke fastslås, gælder som yderligere kriterium:  

 

 e) virksomheden har i de seneste to år haft 
- en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og  
- en EBITDA- (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) rentedækningsgrad på under 1,0 

 

 SMV’er, der har eksisteret i mindre end tre år, betegnes ikke som kriseramte virksomheder jf. rammebestemmelserne, medmindre de 
opfylder forudsætningerne i punkt c. og d. 

 
 
 
 

 3. ERKLÆRING  

 a) Hermed forsikrer jeg/vi, at min/vores virksomhed ikke er en ”kriseramt virksomhed” i henhold til Fællesskabets 
rammebestemmelser om statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (offentliggjort i EU-Tidende             

nr. C249 af 31.07.2014, s. 1). 

  

 b) Hermed bekræfter jeg, at definitionen af en kriseramt virksomhed er relevant for mig.   
 Til tyske projektparter:  

 c) Jeg/vi er bekendt med, at nærværende erklæring er støtterelevant i henhold til § 264 i tysk straffelov (StGB), og at 
subventionsbedrageri kan straffes i henhold til denne bestemmelse.  

 
 
 
 

 
ANSØGERENS/ANSØGERNES / FULDMAGTHAVERENS/FULDMAGTHAVERNES UNDERSKRI FT(ER) 

 

 Sted, dato  

 
 

Underskrift (er) (evt. stempel) 

 

 

 Undertegnedes nav n(e) (med blokbogstaver) 

 
 

 

 
 

                                                           
1
 Dette vedrører især de virksomhedsformer, der er nævnt i bilag I til 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. 
2
 Omfatter i givet fald alle emissionstillæg. 

3
 Dette vedrører især de virksomhedsformer, der er nævnt i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU. 


