Verklaring geen financiële moeilijkheden

Wanneer een aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert is dit grond om de
subsidie te weigeren. Met deze verklaring verklaart de aanvrager niet in
moeilijkheden te verkeren, als bedoeld in Verordening (EU) 651/2014 van 17
juni 2014. De verklaring zal tijdens de beoordeling van de subsidieaanvraag
worden getoetst. Op pagina 3 is een toelichting bij onderstaande vragen
opgenomen.
Let op: Indien de aanvrager deel uitmaakt van een groep van ondernemingen,
dient deze verklaring te worden ingevuld op het niveau van de totale groep.
U verkeert in moeilijkheden wanneer het antwoord op één van de volgende
vragen JA luidt. Indien u een middelgrote of kleine onderneming heeft (MKB) die
minder dan 3 jaar bestaat dient u vraag 1 en 2 over te slaan. Indien u een grote
onderneming heeft, dient u alleen vraag 5 te beantwoorden.
1. Indien uw bedrijf één van de volgende rechtsvormen heeft:
N.V
B.V.
stichting
vereniging
coöperatie OA of BA
levert het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de
reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als
een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een
negatief cumulatief bedrag op dat hoger is dan de helft van het geplaatste
aandelenkapitaal?
Ja
Nee
N.v.t.

2. Indien uw bedrijf één van de volgende rechtsvormen heeft:
eenmanszaak
VOF
CV
maatschap
is meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals in de
boeken van de onderneming vermeld, verdwenen door de gecumuleerde
verliezen?

Ja
Nee
N.v.t.

3. Loopt tegen uw bedrijf een collectieve insolventieprocedure of voldoet uw
onderneming volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek
van schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden
onderworpen?
Ja
Nee

4. Heeft uw onderneming reddingssteun ontvangen en is de lening nog niet
terugbetaald of is de garantie nog niet beëindigd? Of heeft uw
onderneming herstructureringssteun ontvangen en bevindt de onderneming
zich nog in een herstructureringsplan?
Ja
Nee
5. In het geval van een onderneming die geen MKB-onderneming is:
Bedroeg in de afgelopen 2 jaar:
i) de verhouding tussen schulden en eigen vermogen van de onderneming
meer dan 7,5, en
ii) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de
onderneming minder dan 1,0?
Ja
Nee
N.v.t

Toelichting:

Ondergetekende verklaart niet in financiële moeilijkheden te verkeren.
Naam aanvragende organisatie:
Naam holding/groep (indien van toepassing):
Naam:
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Functie:
Plaats:
Datum:

Handtekening:
……………………………………………….………………………………………………
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Toelichting

Eén van de algemene voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te
komen is dat de ontvanger van de steun geen onderneming is die in financiële
moeilijkheden verkeert.
In de Algemene Groepsvrijstellingsverordening is een definitie gegeven van een
onderneming in financiële moeilijkheden (artikel 2 onder punt 18). In deze
definitie wordt een aantal mogelijke situaties onderscheiden, afhankelijk van de
rechtsvorm van de betreffende onderneming en de grootte (MKB of grote
onderneming). Deze situaties komen terug in de vragen in deze verklaring.
Rechtsvorm (vragen 1 en 2)
In de verklaring wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met een
beperkte aansprakelijkheid (vraag 1 in de verklaring) en ondernemingen waarin
tenminste een aantal van de compagnons onbeperkt aansprakelijk is (persoonlijk
aansprakelijk) voor de schulden van de onderneming (vraag 2 in de verklaring).
Hieronder is weergegeven welke Nederlandse rechtsvormen onder vraag 1 en
welke onder vraag 2 uit de verklaring vallen.
Ondernemingsvormen vraag 1: N.V./B.V./stichting/vereniging/coöperatie
OA of BA
Ondernemingsvormen vraag 2: eenmanszaak/VOF/CV/maatschap
Als uw organisatie een stichting betreft valt u onder vraag 1. Hier loopt het
Nederlandse recht niet geheel synchroon met de bepaling in de
Groepsvrijstellingsverordening. Onder vraag 1
moet u naar het aandelenkapitaal kijken. Een Stichting naar Nederlands recht
heeft echter geen aandelenkapitaal. Daarom zult u naar analogie van deze vraag
moeten bezien of niet meer dan de helft van het kapitaal op uw balans is
verdwenen door alle verliezen in het bestaan van de onderneming bij elkaar op te
tellen.
Collectieve insolventie (vraag 3)
Van een collectieve insolventieprocedure is sprake op het moment dat volgens de
criteria van het Nederlandse recht één van uw schuldeisers gerechtigd is om uw
faillissement aan te vragen of u van de rechter surseance van betaling heeft
gekregen.
Reddings- of herstructureringssteun (vraag 4)
Indien uw organisatie eerder steun van de overheid heeft ontvangen van een
overheidsorganisatie waarbij expliciet is aangegeven dat er sprake is van
reddingssteun of steun ten behoeve van de herstructurering van uw bedrijf waarop
de Europese Richtsnoeren inzake reddings- en
herstructureringssteun van toepassing zijn en deze steun loopt nog door, dan
wordt uw onderneming aangemerkt als onderneming in financiële moeilijkheden.
Grote ondernemingen (vraag 5)
Vraag 5 is alleen van toepassing op grote ondernemingen.
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