
(1)

(2)  s/z

a) (3)

b) (4)

c) (5)

ter izjavljamo (6)

Izjavljamo tudi, da (7) povezani z osebo, za katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:

2. v zadnjem zaključenem poslovnem letu imamo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom* kapitalske družbe** manjše od 0,5

oziroma zaradi nakopičenih izgub v osebni družbi*** se je kapital zmanjšal za več kot polovico;

V kolikor ste povezani z osebo, za katero velja katerakoli od zgornjih okoliščin, in da je vzrok za navedene okoliščine pri takšni osebi

sami in te niso posledica samovoljnega prerazporejanja stroškov med tako povezanimi osebami, podajte obrazložitev in priložite

ustrezna dokazila:

1. je v postopku zaradi insolventnosti ali so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah

ZFPPIPP oziroma z nacionalno zakonodajo , če ima povezana oseba sedež v drugi državi članici EU;
2. v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe manjše ali enako 0,5

oziroma zaradi nakopičenih izgub v osebni družbi se je kapital zmanjšal za več kot polovico;
3. v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih je razmerje med dolgom in kapitalom večje od 7,5 ter razmerje med EBITDA in finančnimi

odhodki iz finančnih obveznosti manjše od 1,0;*

pri čemer veljajo enake povezave (razen ekonomskih in vodstvenih povezav), kot so opredeljene v izjavi za

ugotavljanje skupine povezanih strank za ugotavljanje izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu.

4. smo prejemnik pomoči za reševanje oziroma posojila še nismo vrnili ali še nismo prekinili jamstva ali smo še vedno predmet načrta

prestrukturiranja;

* Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: AOP056/AOP057

** Kapitalska družba je delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna delniška družba oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske

unije iz Priloge I k Direktivi 2013/34EU Evropskega parlamenta in Sveta UL L 182, 29.6.2013, str. 19–76). 

*** Osebna družba je družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna družba oziroma oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije iz Priloge

II k Direktivi 2013/34EU Evropskega parlamenta in Sveta.

3. v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih imamo razmerje med dolgom in kapitalom* več kot 7,5 ter razmerje med poslovnim

izidom iz poslovanja, povečanim za odpise vrednosti (EBITDA) in finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti** manj kot 1,0***;
* Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: ((AOP055-AOP056))/AOP056

** Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: ((AOP151 – AOP152 + AOP144))/AOP169

*** Omenjena kazalca za podjetje v težavah veljata za podjetje, ki ne zadostuje pogojem za mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP) iz Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.

*Omenjena kazalca za podjetje v težavah veljata za podjetje, ki  ne zadostuje pogojem za mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP) iz Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.

sedežem in državo sedeža

davčno številko

1. smo v postopku zaradi insolventnosti ali so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po

določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) Ur.l. RS, št. 13/14 – UPB.

oziroma z nacionalno zakonodajo,  če ima podjetje sedež v drugi državi članici EU;

Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

ter za ugotavljanje s kreditojemalcem povezanih podjetij v težavah

Po stanju na dan

izjavljamo, da smo 

firmo/imenom

4. je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstva ali je še vedno predmet načrta prestrukturiranja.

Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah



Obrazložitev:

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

V/Na dne

Podpis:

Priloge: 

Navodila za izpolnjevanje obrazca:

Polje 1

Polje 2

Polje 3 V polje vpišete firmo oz. ime podjetja , ki vlaga vlogo za financiranje.

Polje 4 V polje vpišete sedež in državo sedeža podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

Polje 5

Polje 6

Polje 7 Iz spustnega seznama izberete ustrezno trditev "je" ali "ni".

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 davčno številko podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

Iz spustnega seznama izberete ustrezno trditev "da ni izpolnjena nobena od spodnjih okoliščin:" ali "da je izpolnjena ena ali več od 

spodnjih okoliščin:".

Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah


