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Bilag 3 

 

Erklæring om ikke kriseramt virksomhed 

Virksomhedens navn:  

CVR-nr.:  

Journalnummer:  

Definition af en kriseramt virksomhed: 
I følge EU´s statsstøtteregler under gruppefritagelsesforordningen må der ikke gives tilskud til såkaldte 
kriseramte virksomheder. EU-kommissionens definition på, hvornår en virksomhed betegnes som 
kriseramt findes i artikel 2, nr. 18 i KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014. 
 
En virksomhed anses for at være ”kriseramt”, hvis mindst en 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 selskabets 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 
akkumuleret 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 relevant, 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 op-ført 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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[1] 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). 

Erklæring: 
☐ Hermed erklærer jeg/vi, at virksomheden ikke er en ”kriseramt virksomhed”. 
☐ Hermed erklærer jeg/vi, at virksomheden er kriseramt. 

Dato: Navn: 
Underskrift: 

Det er den/de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive erklæringen. Angiv navnet på 
underskriver med blokbogstaver såfremt erklæringen udfyldes i hånden. 

 


