PRILOGA 3
IZJAVA UPRAVIČENCA
o tem, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah*
Podpisani____________________________________________________________________
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje oziroma upravičenca)

izjavljam, da _________________________________________________________________
(naziv kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca)
ne spada med podjetja v težavah v smislu 15. točke petintridesetega odstavka smernic*.

Naslov stalnega prebivališča upravičenca:
___________________________________________________________________________
Naslov kmetijskega gospodarstva:________________________________________________
Telefon:____________________________________
Elektronski naslov:___________________________

Podpis odgovorne osebe:______________________
Kraj,________________________
Datum:______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -* V Smernicah Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
obdobje 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1) »podjetje v težavah« pomeni podjetje, za
katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:
a) če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen malega ali srednjega podjetja, ki obstaja manj
kot tri leta) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v
primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno
štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico
vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te določbe se »družba z omejeno odgovornostjo« nanaša
predvsem na vrste podjetij iz zakona o gospodarskih družbah, »osnovni kapital« pa vključuje po potrebi
vse vplačane presežke kapitala;
b) če je v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen
malega ali srednjega podjetja, ki obstaja manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot
polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene te določbe se »družba,
kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe« nanaša predvsem na vrste podjetij iz
zakona o gospodarskih družbah;

c) če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo
izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
č) če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje
prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
d) če je v primeru podjetja, ki ni malo ali srednje podjetje, v zadnjih dveh letih:
–
knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in
–
razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti
nižje od 1,0.

