Egenerklæringsskjema

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
FORETAK I ØKONOMISKE VANSKELIGHETER

I.
Størrelsen på foretaket
Vi er et lite foretak eller mikroforetak, det vil si vi har færre enn 50
ansatte og vi har mindre enn 10 mill. Euro i omsetning eller mindre
enn 10 mill. Euro i balanseregnskapet. Kryss av i rett kolonne.

Nei

Ja

II.
Spørsmål til alle andre foretak
Spørsmålene må besvares ut fra situasjonen per 31.
desember 2019

Ikke
aktuelt

Ja

Nei

Skjemaet skal fylles ut av alle som søker midler under den nasjonalt notifiserte ordningen
innenfor kapittel 553 post 68 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.
Det er ikke tillatt å gi støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31.
desember 2019. Skjemaet skal klargjøre om foretaket er i økonomiske vanskeligheter
per 31. desember 2019. Små foretak eller mikroforetak kan motta støtte selv om de er i
økonomiske vanskeligheter. Disse trenger derfor ikke fylle ut øvrige spørsmål.

Mellomstore og store bedrifter1:
Har mer enn halvparten av den tegnede kapitalen, inkl.
overkurs, forsvunnet som resultat av akkumulerte tap?
Tegnet kapital omfatter ikke ansvarlige lån eller andre
gjeldsinstrumenter. Mellomstore bedrifter er unntatt fra denne
regelen i de første tre årene etter foretaksregistrering av bedriften
eller konsernet. Dette spørsmålet må besvares både av bedriften
og konsernet som bedriften eventuelt er en del av. I sistnevnte
tilfelle skal konsoliderte regnskaper legges til grunn. Foreligger
ikke konsoliderte tall, må konsernselskapenes tall summeres
manuelt, dog med adgang til å foreta elimineringer. Hvis dette
fremstår som uforholdsmessig komplisert, er det tillatt å basere
seg på en skjønnsmessig plausibilitetssjekk.
Mellomstore og store bedrifter:

1

Dette betyr bedrifter som har 50 ansatte eller mer eller en omsetning på mer enn 10 mill. Euro eller et
balanseregnskap på mer enn 10 mill. Euro.

Er bedriften eller konsernet som virksomheten inngår i
insolvent (grunnvilkåret for åpning av konkurs)?
Insolvens foreligger når den verdijusterte egenkapital er negativ
(insuffisiens) og det ikke finnes midler til å dekke løpende
forpliktelser (illikviditet).
For store bedrifter2:
Har bedriften i de to siste år hatt sammenhengende 1)
langsiktig gjeld/egenkapital > 7,5 og 2)
EBITDA/finanskostnader < 1.
Dette spørsmålet skal bare besvares på bedriftsnivå.
Er foretaket fortsatt i økonomiske vanskeligheter
For foretak som har svart ja på minst ett av de tre kriteriene:
Er foretaket fortsatt i økonomiske vanskeligheter?

2

En stor bedrift har 250 ansatte eller mer eller en omsetning på 50 mill. Euro eller mer eller et
balanseregnskap på 43 mill. Euro eller mer.

Side 2

