
(1) .

(3)  s/z:

a)

b) (5) ;

c) (6) ;

č) (7) ;

d) statusom (8) ;

(9a);

(9b);

(9c).

(10) (11) (12)

in sicer v obdobju

(16)

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

od 2 do (vključno) 10 milijonov €

največ 2 milijona €

0,00

t-2 15c

(Izračunani) podatki po merilih posebnih pogojev za določitev kategorije velikosti so:

0,00 0,00podatki za določitev velikosti podjetja

manj kot 10 LDE

od (vključno) 10 do 50 LDE

največ 2 milijona €

od 2 do (vključno) 10 milijonov €od 2 do (vključno)10 milijonov € od 2 do (vključno) 10 milijonov €

0,00 0,00

vodstvom

Status našega podjetja glede na merila posebnih pogojev na dan zaključka:

firmo/imenom (4);

sedežem in državo sedeža

davčno številko

(i) zadnjega potrjenega poslovnega leta (v nadaljevanju t):

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.

IZJAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM STATUSA MSP [1]

Po stanju na dan

izjavljamo, da smo (2) , ustanovljena v letu

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

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

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?

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.

t 13a t-1 13 b t 14a t-1 14b t-2 14c

število zaposlenih (v LDE)

t-2 13 c

letni promet (v EUR) letna bilančna vsota (v EUR)

t 15a t-1 15b

od 2 do (vključno) 10 milijonov € od 2 do (vključno) 10 milijonov €

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

kriterij za srednje veliko podjetje od (vključno) 50 do 250 LDE od  (vljučno) 50 do 250 LDE od 10 do (vključno) 50 milijonov € od 10 do (vključno) 50 milijonov € od 10 do (vključno) 43 milijonov €

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

od 10 do (vključno) 43 milijonov €

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

od (vključno)  50 do 250 LDE od 10 do (vključno) 50 milijonov € od 10 do (vključno) 43 milijonov €

največ 2 milijona € največ 2 milijona € največ 2 milijona € največ 2 milijona €

0,00 0,00

kriteriji za mikro podjetje manj kot 10 LDE manj kot 10 LDE

0,00 0,00

kriteriji za malo podjetje od  (vključno) 10 do 50 LDE od  (vključno)10 do 50 LDE

Obrazec Izjava o statusu



Preglednica 1: Podatki za zadnje potrjeno poslovno leto (t) [1]

(20a) (21a) (22a) (23a) (24a) (25a) (26a) (27a) (28a) (29a) (30a) (31a) (32a) (33a) (34a)

Število 

zaposlenih 

(v LDE)

Letni promet 

(znesek v EUR)

Letna bilančna 

vsota (znesek v 

EUR)

Število 

zaposlenih 

(v LDE)

Letni promet 

(znesek v EUR)

Letna bilančna 

vsota (znesek v 

EUR)

1 0,00 0,00 € 0,00 €

2 0,00 0,00 € 0,00 €

3 0,00 0,00 € 0,00 €

4 0,00 0,00 € 0,00 €

5 0,00 0,00 € 0,00 €

6 0,00 0,00 € 0,00 €

7 0,00 0,00 € 0,00 €

8 0,00 0,00 € 0,00 €

9 0,00 0,00 € 0,00 €

10 0,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 € 0,00

Preglednica 2: Podatki za predzadnje potrjeno poslovno leto (t-1) [1]

(20b) (21b) (22b) (23b) (24b) (25b) (26b) (27b) (28b) (29b) (30b) (31b) (32b) (33b) (34b)

Število 

zaposlenih 

(v LDE)

Letni promet 

(znesek v EUR)

Letna bilančna 

vsota (znesek v 

EUR)

Število 

zaposlenih 

(v LDE)

Letni promet 

(znesek v EUR)

Letna bilančna 

vsota (znesek v 

EUR)

1 0,00 0,00 € 0,00 €

2 0,00 0,00 € 0,00 €

3 0,00 0,00 € 0,00 €

4 0,00 0,00 € 0,00 €

5 0,00 0,00 € 0,00 €

6 0,00 0,00 € 0,00 €

7 0,00 0,00 € 0,00 €

8 0,00 0,00 € 0,00 €

9 0,00 0,00 € 0,00 €

10 0,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 € 0,00

Preglednica 3: Podatki za predzadnje potrjeno poslovno leto (t-2) [1]

(20c) (21c) (22c) (23c) (24c) (25c) (26c) (27c) (28c) (29c) (30c) (31c) (32c) (330c) (34c)

Število 

zaposlenih 

(v LDE)

Letni promet 

(znesek v EUR)

Letna bilančna 

vsota (znesek v 

EUR)

Število 

zaposlenih 

(v LDE)

Letni promet 

(znesek v EUR)

Letna bilančna 

vsota (znesek v 

EUR)

1 0,00 0,00 € 0,00 €

2 0,00 0,00 € 0,00 €

3 0,00 0,00 € 0,00 €

4 0,00 0,00 € 0,00 €

5 0,00 0,00 € 0,00 €

6 0,00 0,00 € 0,00 €

7 0,00 0,00 € 0,00 €

8 0,00 0,00 € 0,00 €

9 0,00 0,00 € 0,00 €

10 0,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 0,00 € 0,00 €

0,00 0,00 € 0,00

[1] Če število vrstic ne zadošča, vrinite novo vrstico za zaporedno št. zapisa 10 (funkcija Format/Unhide rows oz. funkcija Oblikovanje/razkrij vrstice na orodni vrstici; na ta način lahko dodate 16 novih vrstic/zapisov).

SKUPAJ

Zap. št. 

zapisa

Davčna številka 

podjetja

Firma/naziv podjetja Država sedeža podjetja Status podjetja izračunani podatkiSmer povezave glede na 

podjetje, ki uveljavlja status 

MSP

Datum zaključka 

pred predzadnjega 

potrjenega 

poslovnega leta

Vir podatkov so 

konsolidirani 

računovodski 

izkazi podjetja

Delež podatkov, 

ki se upošteva v 

izračunu 

velikosti 

podjetja (v %)

neobdelani podatki pred predzadnjega potrjenega 

poslovnega leta

SKUPAJ

Zap. št. 

zapisa

Datum zaključka 

predzadnjega 

potrjenega 

poslovnega leta

Vir podatkov so 

konsolidirani 

računovodski 

izkazi podjetja

Delež podatkov, 

ki se upošteva v 

izračunu 

velikosti 

podjetja (v %)

Davčna številka 

podjetja

Firma/naziv podjetja Država sedeža podjetja Status podjetja Smer povezave glede na 

podjetje, ki uveljavlja status 

MSP

Vir podatkov so 

konsolidirani 

računovodski 

izkazi podjetja

Delež podatkov, 

ki se upošteva v 

izračunu 

velikosti 

podjetja (v %)

neobdelani podatki zadnjega potrjenega 

poslovnega leta

izračunani podatki

neobdelani podatki predzadnjega potrjenega 

poslovnega leta

izračunani podatki

SKUPAJ

Zap. št. 

zapisa

Davčna številka 

podjetja

Firma/naziv podjetja Država sedeža podjetja Status podjetja Smer povezave glede na 

podjetje, ki uveljavlja status 

MSP

Datum zaključka 

zadnjega 

potrjenega 

poslovnega leta
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Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

Polje 5

Polje 6

Polje 7

Polje 8

Polje 9

Polje 10

Polje 11

Polje 12

Polje 13

Polje 14

Polje 15

Polje 16

Stolpec 21

Stolpec 22

Stolpec 24

Stolpec 25

Stolpec 26

Stolpec 27

Stolpec 28

Stolpec 29

Stolpec 30

Stolpec 31

3. Neodvisno podjetje pomeni podjetje iz 1. odstavka in drugega pododstavka 2. odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "IZJAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV 

V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM STATUSA MSP"

Opredelitev pojmov v obrazcu "Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uveljavljanjem statusa MSP":

2. MSP je kratica za kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij po merilih Evropske komisije.

1. Podjetje pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in

družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Polje ima spustni seznam iz katerega izberete "Da" ali "Ne".

Opredelite vrsto statusno pravno spremembe (npr. spojitev, pripojitev,…).

4. Partnersko podjetje pomeni podjetje iz 2. odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

5. Povezano podjetje pomeni podjetje so podjetja iz 3. odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

6. LDE je oznaka za število letnih delovnih enot, kot jih določa 5. člen Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

V polje vpišete datum (dd.mm.llll) vloge za financiranje.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "pravna oseba" ali "fizična oseba, ki opravlja dejavnost".

V polje vpišete leto ustanovitve podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete firmo oz. ime podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete sedež in državo sedeža podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete davčno številko podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "neodvisno podjetje" ali "partnersko podjetje in/ali povezano podjetje".

V polje vpišete ime, priimek in funkcijo za vsakega posameznega člana vodstva podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete status podjetja, ki ga uveljavljate, in sicer "Mikro podjetje", "Malo podjetje" ali "Srednje veliko podjetje".

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "podjetje višje v lastniški verigi", "podjetje nižje v lastniški verigi" ali "drugo". Smer povezave se določa glede na

podjetje, ki vlaga vlogo za financiranje.

* podjetje višje v lastniški strukturi: (i)če je podjetje neposredno nadrejeno podjetju, ki vlaga vlogo za financiranje, (ii) podjetja ki so podrejena (razen podjetja, ki

vlaga vlogo za financiranje), nadrejena ali navzkrižno povezana s podjetjem pod (i);

* podjetje nižje v lastniški strukturi: (i) če je podjetje neposredno podrejeno podjetju, ki vlaga vlogo za financiranje, (ii) podjetja ki so podrejena, nadrejena (razen

podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje) ali navzkrižno povezana s podjetjem pod (i); 

* drugo: če je podjetje neposredno navzkrižno povezana s podjetjem, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete datum (dd.mm.llll) zaključka zadnjega, predzadnjega oz. pred predzadnjega potrjenega poslovnega leta glede na datum oddaje vloge za

financiranje.

V polje vpišete znesek letne bilančne vsote (v 0,00 EUR). Podatek se upošteva v izračunanih podatkih letne bilančne vsote v stolpcu 34.

V polje vpišete znesek letnega prometa (v 0,00 EUR). Podatek se upošteva v izračunanih podatkih letnega prometa v stolpcu 33.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne". Zavezanost za konsolidacijo računovodskih izkazov ureja evropska direktiva št. 83/349/EGS, kot je bila

dopolnjena z evropsko direktivo št. 2006/46/ES.

V polje vpišete dejanski delež kapitala ali glasovalnih pravic (kar je več), če je delež kapitala ali glasovalnih pravic (kar je več) manjši ali enak 50,00%. Če je delež

kapitala ali glasovalnih pravic (kar je več) večji od 50,00% ali gre za prevladujoč vpliv na upravljanje, vpišete 100,00%. Če ste v stolpcu 20 izbrali "podjetje, ki

uveljavlja status MSP", v polje vpišete 100,00%. 

Podatek zapišite na dve decimalni mesti natančno. Podatek se upošteva v izračunanih podatkih števila zaposlenih, letnega prometa in letne bilančne vsote v

stolpcih 32, 33 in 34.

V polje vpišete število zaposlenih v LDE. Podatek zapišete na dve decimalni mesti natančno. Podatek se upošteva v izračunanih podatkih števila zaposlenih v

stolpcu 32.

Iz spustnega seznama izberite ustrezno trditev:

"v zadnjem potrjenem poslovnem letu", "po zaključku zadnjega potrjenega poslovnega leta" ali "da, v načrtu imamo statusno spremembo zaradi katere podjetje

potencialno ne bo več izpolnjevalo pogojev za MSP".

V polje vpišete firmo oz. ime podjetja, katerega podatki se upoštevajo v izračunu velikosti podjetja v zadnjem, predzadnjem oz. pred predzadnjem potrjenem

poslovnem letu glede na datum oddaje vloge za financiranje.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "podjetje, ki uveljavlja status MSP", "povezano podjetje" ali "partnersko podjetje". Pri tem upoštevajte opredelitve

Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

V polju se samodejno vpiše vsota podatkov v poljih 32a v Preglednici 1, 32b v Preglednici 2 ali 32c v Preglednici 3.

V polju se samodejno vpiše vsota podatkov v poljih 33a v Preglednici 1, 33b v Preglednici 2 ali 33c v Preglednici 3.

V polju se samodejno vpiše vsota podatkov v poljih 34a v Preglednici 1, 34b v Preglednici 2 ali 34c v Preglednici 3.

V polje vpišete ime in priimek ter funkcijo osebe, ki podpisuje izjavo.

V polje vpišete davčno številko podjetja, katerega podatki se upoštevajo v izračunu velikosti podjetja v zadnjem, predzadnjem oz. pred predzadnjem potrjenem

poslovnem letu glede na datum oddaje vloge za financiranje.
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