IZJAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM STATUSA MSP [1]
Po stanju na dan

(1) .
(2) ,

izjavljamo, da smo

ustanovljena v letu

(3)

s/z:

a) firmo/imenom

(4);

b) sedežem in državo sedeža
c) davčno številko

(6)

;

(8)

;

č) vodstvom
d) statusom

(5)

;

(7)

;

ter da ima eden ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti manj kot 25% kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih iz drugega pododstavka odstavka 2 Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Status našega podjetja glede na merila posebnih pogojev na dan zaključka:
(i) zadnjega potrjenega poslovnega leta (v nadaljevanju t):

(9a);

(ii) predzadnjega potrjenega poslovnega leta (v nadaljevanju t-1):

(9b);

(iii) pred- predzadnjega potrjenega poslovnega leta (v nadaljevanju t-2):

(9c).

(10)

(11)

in sicer

Ali je bila oz. bo od pričetka zadnjega potrjenega poslovnega leta izvedena kakršnakoli statusna sprememba (npr. spojitev, pripojitev) in/ali ima
kreditojelmalec konkretne načrte za statusno spremembo zaradi katere ne bi več izpolnjeval pogojev za MSP?

(12)

v obdobju

V kolikor ste v polju 10 izbrali "Da" in v polju 12 "po zaključku zadnjega potrjenega poslovnega leta" ali "da, v načrtu imamo statusno spremembo zaradi katere podjetje potencialno ne bo več izpolnjevalo pogojev za MSP", velja domneva, da ne izpolnjujete pogojev za MSP, razen v kolikor SID banki ne dokažete nasprotno.
(Izračunani) podatki po merilih posebnih pogojev za določitev kategorije velikosti so:
število zaposlenih (v LDE)
t
podatki za določitev velikosti podjetja
kriteriji za mikro podjetje

t-1

13a

letni promet (v EUR)
t-2

13 b

13 c

t

t-1

14a

14b

letna bilančna vsota (v EUR)
t-2

14c

t

t-1

15a

15b

t-2

15c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

manj kot 10 LDE

manj kot 10 LDE

manj kot 10 LDE

največ 2 milijona €

največ 2 milijona €

največ 2 milijona €

največ 2 milijona €

največ 2 milijona €

največ 2 milijona €

kriteriji za malo podjetje

od (vključno) 10 do 50 LDE

od (vključno)10 do 50 LDE

od (vključno) 10 do 50 LDE

od 2 do (vključno)10 milijonov €

od 2 do (vključno) 10 milijonov €

od 2 do (vključno) 10 milijonov €

od 2 do (vključno) 10 milijonov €

od 2 do (vključno) 10 milijonov €

od 2 do (vključno) 10 milijonov €

kriterij za srednje veliko podjetje

od (vključno) 50 do 250 LDE

od (vljučno) 50 do 250 LDE

od (vključno) 50 do 250 LDE

od 10 do (vključno) 50 milijonov €

od 10 do (vključno) 50 milijonov €

od 10 do (vključno) 50 milijonov €

od 10 do (vključno) 43 milijonov €

od 10 do (vključno) 43 milijonov €

od 10 do (vključno) 43 milijonov €

Ime in priimek ter funkcija, podpisnika, ki je pooblaščen za zastopanje podjetja:
(16)

Izjavljam, da so ta izjava, Preglednica 1, Preglednica 2, Preglednica 3 in druge priloge točne.

V/Na

dne

Podpis:
Obvezne priloge:

-

Preglednica 1

-

Preglednica 2

-

Preglednica 3

-

Shema lastniške verige po podatkih na dan zaključka zadnjega potrjenega poslovnega leta

-

Shema lastniške verige po podatkih po dnevu zaključka zadnjega potrjenega poslovnega leta, če je bila po zaključku zadnjega poslovnega leta izvedena statusna sprememba ali shema predvidene lastniške verige v primeru konkretnih načrtov za statusno spremembo

-

Letni računovodski izkazi podjetij s sedežem v tujini za zadnje potrjeno poslovno leto

-

Konsolidirani računovodski izkazi za zadnje potrjeno poslovno leto

-

Shema lastniške verige po podatkih na dan zaključka predzadnjega potrjenega poslovnega leta

-

Letni računovodski izkazi podjetij s sedežem v tujini za predzadnje potrjeno poslovno leto

-

Konsolidirani računovodski izkazi za predzadnje potrjeno poslovno leto

-

Letni računovodski izkazi podjetij s sedežem v tujini za pred predzadnje potrjeno poslovno leto

-

Konsolidirani računovodski izkazi za pred predzadnje potrjeno poslovno leto

-

Izjava podjetij v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednih trgih

[1] Izjava je obvezna, če upravičenec uveljavlja status MSP.

Obrazec Izjava o statusu

