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VYHLÁSENIE NA KVALIFIKOVANIE SA AKO MSP
 
1.         PRESNÁ IDENTIFIKÁCIA ŽIADAJÚCEHO PODNIKU
Adresa
Štatutárny orgán* (meno, priezvisko,titul)
* V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov
Inštrukcia k vyplneniu formulára:
 
Pred vyplnením formulára je potrebné vypracovať si schému, ktorá zahŕňa všetky podniky s väzbami na žiadajúci podnik vrátane:
-         podnikov, ktoré sú potenciálne prepojené prostredníctvom fyzických osôb, ako aj
-         podnikov, ktoré nebudú zahrnuté do Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP (ďalej len „vyhlásenie“). 
Pre uľahčenie vyplnenia vyhlásenia poskytovateľ zverejnil na webovom sídle https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ dokument s názvom „Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP  - príklad“, ktorý obsahuje zásady vypĺňania vyhlásenia, ako aj príklad jeho vyplnenia.
Je potrebné vyplniť všetky povinné polia v tomto formulári, t.j. všetky polia orámované červenou farbou.
 
Všetky finančné údaje v tomto formulári sa musia viazať na posledné schválené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Žiadateľ uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje. Čo sa týka informácií o vlastníckej štruktúre, žiadateľ uvádza tie informácie, ktoré sú aktuálne v čase vyhotovenia vyhlásenia.  
V prípade novozaložených podnikov, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o žiadateľa alebo partnerský podnik alebo prepojený podnik, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom podnik prvý krát vytvoril obrat, resp. očakáva vytvorenie obratu. Podnikateľský plán je potrebné predložiť ako samostatnú prílohu k tomuto vyhláseniu. 
 
V celom formulári vyhlásenia je v prípade spoločníkov/akcionárov v posudzovanom podniku postačujúce uvádzať informácie o spoločníkoch, resp. akcionároch s majetkovým podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach rovným alebo vyšším ako 5%, podľa toho, ktorý podiel je väčší. V prípade potreby je však poskytovateľ oprávnený dožiadať si informácie o úplnej vlastníckej štruktúre, vrátane informácií o spoločníkoch, resp. akcionároch s majetkovým podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach nižším ako 5%.
  
Posudzované údaje
Pri definícii MSP sa posudzujú údaje o počte pracovníkov a finančné ukazovatele každého podniku, ktorý sa má v zmysle definície MSP započítavať do modelového vyhlásenia.
 
Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré v príslušnom podniku alebo v jeho mene pracovali na plný úväzok počas celého posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný čas bez ohľadu na jeho trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. Pracovníkmi sú:
a)         zamestnanci;
b)         osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;
c)         vlastníci-manažéri;
d)         partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku.
Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.
 
Počet pracovníkov sa vyjadruje v ekvivalente tzv. ročných pracovných jednotiek (ďalej aj „RPJ“). Jednu pracovnú jednotku v ekvivalente RPJ tvorí taký pracovník, ktorý počas celého referenčného roka pracoval na plný pracovný úväzok v podniku. Pracovník, ktorý pracoval na čiastočný pracovný úväzok a/alebo nepracoval počas celého referenčného roka v podniku tvorí časť jednotky RPJ, ktorá sa vypočíta podielovo.
Príklad výpočtu RPJ  - i-teho zamestnanca 
kde:
ČFi - časový fond i-teho zamestnanca, predstavuje počet kalendárnych dní v referenčnom roku, počas ktorých bol zamestnanec zamestnaný v podniku. Ak pracovný pomer trval počas celého referenčného roka, predstavuje hodnotu 365 alebo 366 v závislosti od počtu kalendárnych dní v roku.
Úi - pracovný úväzok i-teho pracovníka. Určí sa ako podiel v podniku zaužívaného týždenného pracovného času k týždennému pracovnému času konkrétneho zamestnanca.
V prípade, ak počas referenčného roka došlo k zmene pracovného úväzku (jeho zvýšeniu, alebo zníženiu) počíta sa takto zmenený pracovný vzťah ako nové RPJi pre zmenené hodnoty počas doby ich trvania. 
Suma všetkých RPJi predstavuje RPJ konkrétneho podniku. 
 
Údaje o ročnom obrate a bilančnej sume podľa jednotlivých sústav účtovníctva alebo evidencií:
 
Systém podvojného účtovníctva (uvedené výkazy a čísla riadkov zodpovedajú vzoru účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve UZPODv14_1):
·         V údaji o ročnom obrate podniku je potrebné uviesť hodnotu uvedenú vo Výkaze ziskov a strát na riadku 01 „Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)“.
·         Bilančná suma zodpovedá hodnote uvedenej v Súvahe na riadku 01 „SPOLU MAJETOK“.
 
Systém podvojného účtovníctva pre mikroúčtovnú jednotku (uvedené výkazy a čísla riadkov zodpovedajú vzoru účtovnej závierky mikroúčtovnej jednotky UZMUJv14_1):
·         V údaji o ročnom obrate podniku je potrebné uviesť súčet hodnôt uvedených vo Výkaze ziskov a strát na riadku 02 „Tržby z predaja tovaru (604, 607)“ a riadku 03 „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)“.
·         Bilančná suma zodpovedá hodnote uvedenej v Súvahe na riadku 01 „SPOLU MAJETOK“.
 
Systém jednoduchého účtovníctva (uvedené výkazy a čísla riadkov zodpovedajú vzoru účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve UZFOv14_1):
·         V údaji o ročnom obrate podniku je potrebné uviesť súčet hodnôt uvedených vo výkaze o Príjmoch a výdavkov na riadku 01 „Predaj tovaru“ a riadku 02 „Predaj výrobkov a služieb.
·         Bilančná suma zodpovedá hodnote uvedenej vo Výkaze o Majetku a záväzkoch na riadku 15 „Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04 + r. 08+ r. 09+/- r.13 + r.14“, ak žiadateľ účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva.
 
 Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu, vychádza z údajov obsiahnutých v daňovom priznaní:
·         V údaji o ročnom obrate podniku je potrebné uviesť súčet príjmov z tých riadkov 1 až 9 z Tabuľky č. 1- prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona, ktoré svojím charakterom a v závislosti od vykonávanej činnosti podnikateľa predstavujú príjmy z predaja výrobkov, tovaru a služieb.
·         Bilančná suma zodpovedá súčtu riadkov 1 až 4 na konci zdaňovacieho obdobia z Tabuľky č. 1a  - Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu z daňovej evidencie podľa 6 ods. 11 zákona a daňovníka s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu z účtovníctva podľa § 6 ods. 13 zákona.“
Podnikateľ, ktorý si uplatňuje tzv. paušálne výdavky, vychádza z údajov obsiahnutých v daňovom priznaní:
·         V údaji o ročnom obrate podniku je potrebné uviesť súčet príjmov z tých riadkov 1 až 9 z Tabuľky č. 1- prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona, ktoré svojím charakterom a v závislosti od vykonávanej činnosti podnikateľa predstavujú príjmy z predaja výrobkov, tovaru a služieb.
·         Údaj o bilančnej sume sa nevypĺňa.
  
Definícia vybraných pojmov:
 
Definícia MSP - je vymedzenie MSP uvedené v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. Hraničné hodnoty pre jednotlivé kategórie
 
Podnik - každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu. Určujúcim faktorom je pritom hospodárska činnosť, nie právna forma. V praxi to znamená, že za podnik sa môžu považovať samostatne zárobkovo činné osoby, rodinné firmy, partnerstvá a združenia alebo akékoľvek iné subjekty, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.
Podniky môžu byť samostatné, partnerské alebo prepojené. Vymedzenie samostatného, partnerského a prepojeného podniku je stanovené v čl. 3 ods. 1, 2 a 3 Definície MSP.
 
Hospodárska činnosť - vo všeobecnosti sa za hospodársku činnosť považuje predaj výrobkov alebo služieb za stanovenú cenu na trhu.
 
Relevantný (rovnaký) trh -  trh, ktorý zahŕňa všetky tie produkty a/alebo služby, ktoré spotrebiteľ vzhľadom na ich vlastnosti, ceny a zamýšľané použitie považuje za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné. Určitú úlohu môžu zohrávať aj aspekty na strane ponuky, pričom výsledok posudzovania závisí od povahy skúmaného problému hospodárskej súťaže.
 
Priľahlý (susedný) trh - je trh, na ktorom sa výrobky alebo služby vzájomne dopĺňajú, alebo patria do sortimentu výrobkov, ktoré vo všeobecnosti kupuje tá istá skupina spotrebiteľov na to isté konečné použitie. Do úvahy je tiež potrebné vziať vertikálne vzťahy v hodnotovom reťazci. Za podniky pôsobiace na priľahlých trhoch sa považujú napr. podniky medzi ktorými existujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, pričom  vstupy, resp. výstupy týchto vzťahov sú súčasťou hospodárskej činnosti posudzovaných podnikov a výnosov z tejto činnosti.
 
Fyzické osoby konajúce spoločne - sú fyzické osoby, ktoré:
a)         zosúlaďujú svoju činnosť s cieľom ovplyvňovať obchodné rozhodnutia dotknutých podnikov čo týmto podnikom bráni v tom, aby boli považované za hospodársky navzájom nezávislé. Spoločné konanie fyzických osôb existuje aj v prípadoch, že tieto medzi sebou formálne neudržujú nijaký zo vzťahov uvedených podľa písm. a) až d) v čl. 3 ods. 3 Definície MSP. Z toho vyplýva, že spoločné konanie nevyhnutne nepodlieha existencii zmluvných vzťahov medzi týmito osobami. 
b)         majú rodinné väzby. 
Verejné orgány - na účely tohto vyhlásenia sa za verejné orgány považujú najmä orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, orgány územnej samosprávy (obce, samosprávne kraje) a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. VLASTNÍCTVO
2.1. Bližšie informácie o vlastníctve
 
Uveďte bližšie informácie o vlastníckej štruktúre žiadajúceho podniku, jeho materskej spoločnosti, dcérskych spoločnostiach:
1. Žiadajúci podnik vlastnia nasledovní spoločníci/akcionári
Meno a priezvisko/názov spoločnosti
IČO/DIČ
Adresa
Majetkový podiel/hlasovacie práva v %
Poznámky
*Fyzická osoba  - podnikateľ uvádza IČO, resp. DIČ, ak nemá pridelené IČO. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom uvedie slová N/A.
2. Žiadajúci podnik má majetkové podiely/hlasovacie práva v nasledujúcich podnikoch            
Názov spoločnosti
IČO/DIČ
Adresa
Majetkový podiel/hlasovacie práva v %
Poznámky
2.2. Kontrolný list pre určenie typu žiadajúceho podniku
1. Prepojené podniky
Holdings of >50%.
Je žiadajúci podnik prepojený s iným podnikom/podnikmi?
Uveďte odpoveď „ÁNO“ ak:
Žiadajúci podnik má s iným podnikom aspoň jeden z nasledujúcich vzťahov:
a)         Jeden podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v druhom podniku; 
b)         Jeden podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu druhého podniku;
c)         Jeden podnik má právo dominantne pôsobiť na druhý podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;
d)         Jeden podnik je akcionárom alebo členom druhého podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku;
 
Žiadajúci podnik je prepojený s iným podnikom prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, ak svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch    
 
Ak ÁNO, vyplňte prílohu B - Prepojené podniky
Má žiadajúci podnik partnerský podnik/podniky?
Uveďte odpoveď „ÁNO“ ak:
-         Žiadajúci podnik vlastní 25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv iného podniku
-         Žiadajúci podnik spolu s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi vlastní 25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv iného podniku
-         25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv žiadajúceho podniku je vlastnených iným podnikom
-         25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv žiadajúceho podniku je vlastnených inými navzájom prepojenými podnikmi
 
Ak ÁNO, vyplňte Prílohu A  - Partnerské podniky
Je 25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv žiadajúceho podniku vlastnených niektorým zo subjektov uvedených v kategórii 1. až 4.?
1. Kategória verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb pravidelne vykonávajúce rizikové investičné aktivity, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (podnikateľskí anjeli), za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000 EUR
2. Kategória univerzity alebo neziskové výskumné strediská
2. Partnerské
Holdings of >25% and <50%.
3. Kategória inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov
podniky
Holdings of >25% and <50%.
4. Kategória  orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 mil. EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi
Je 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv posudzovaného podniku priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi?
 
V prípade univerzít uvedených v kategórii 2, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva právne postavenie verejného subjektu a  orgánov miestnej samosprávy uvedených v kategórií 4, uveďte odpoveď „ÁNO“ iba v prípade, že ich podiel na imaní alebo na hlasovacích právach posudzovaného podniku je vyšší ako 50 %.
 
Ak „ÁNO“, žiadajúci podnik nie je MSP, preto vyplňte  Vyhlásenie sa za veľký podnik
3. Samostatné podniky
Applicant has minor (<25%) or no holdings in any other company(ies) and other company(ies) has(ve) minor (<25%) or no holding in the applicant.
Podnik nie je zatriedený ako partnerský podnik alebo prepojený podnik 
2.3 Informácie o prepojených podnikoch a partnerských podnikoch žiadajúceho podniku
Prepojené podniky prepojených podnikov
Je prepojený podnik žiadajúceho podniku prepojený aj s ďalším podnikom/podnikmi?
Uveďte odpoveď „ÁNO“ ak žiadajúci podnik má prepojený podnik a tento prepojený podnik je ďalej prepojený s iným podnikom.
(napr. žiadajúci podnik A je na 100% vlastnený podnikom B a zároveň podnik B je na 51% vlastnený podnikom C)
Partnerské podniky prepojených podnikov
 
Má prepojený podnik žiadajúceho podniku partnerský podnik/podniky?
Uveďte odpoveď „ÁNO“ ak žiadajúci podnik má prepojený podnik a tento prepojený podnik má partnerské podniky.
(napr. žiadajúci podnik A je na 100% vlastnený podnikom B a  podnik B je na 30% vlastnený podnikom D)
Prepojené podniky partnerských podnikov
Má partnerský podnik žiadajúceho podniku prepojený podnik/podniky?
Uveďte odpoveď „ÁNO“ ak žiadajúci podnik má partnerský podnik a tento partnerský podnik je prepojený s iným podnikom.
(napr. žiadajúci podnik A vlastní na 50% podnik E a podnik E vlastní 100% podniku F)
2.4 Podniky potenciálne prepojené prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne
 
V tejto časti sa uvádzajú informácie o podnikoch, ktoré môžu byť potenciálne prepojené prostredníctvom fyzickej osoby, resp. skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne (napr. súrodenci, manželia, rodičia a deti, spoločníci vo viacerých spoločnostiach). K lepšiemu pochopeniu tejto problematiky odporúčame oboznámiť sa s dokumentom „Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik“, ktorý zobrazuje situácie z praxe a je zverejnený na webovom sídle: https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/.
 
V tejto časti sa nerieši priľahlosť/relevantnosť trhov. Tá bude overená v nasledujúcom kroku v časti 2.5 tohto formulára.
1.         Údaje za žiadajúci podnik
Je žiadajúci podnik potenciálne prepojený s iným podnikom prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne?
Uveďte odpoveď „ÁNO“, v prípade, že je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 
a)         Fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v žiadajúcom podniku zároveň vlastní viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v inom podniku (napr. fyzická osoba FO má v žiadajúcom podniku A majetkový podiel 100 % a zároveň má 51% majetkový podiel v podniku B);
 
b)         Člen/členovia skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne vlastní/vlastnia samostatne alebo kumulatívne viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v žiadajúcom podniku a zároveň tento alebo ďalší člen/členovia tejto skupiny fyzických osôb vlastní/vlastnia viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v inom podniku (napr. fyzická osoba  - manžel má v žiadajúcom podniku A majetkový podiel 51 % a zároveň jeho manželka má 51% majetkový podiel v podniku B, resp. manželia majú v žiadajúcom podniku A kumulatívne majetkový podiel 100% a zároveň ich deti majú kumulatívne majetkový podiel 100% v podniku B, resp. manželia majú v žiadajúcom podniku A kumulatívne majetkový podiel 100% a zároveň jeden z manželov má majetkový podiel 100% v podniku B). 
 
Názov žiadajúceho podniku (podnik A)
Názov prepojeného podniku (podnik B)
Fyzická osoba/ skupina fyzických osôb prostredníctvom ktorých sú tieto podniky prepojené (meno a priezvisko)
2.         Údaje za partnerský podnik/podniky
Je partnerský podnik potenciálne prepojený s iným podnikom prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne?
Uveďte odpoveď „ÁNO“, v prípade, že je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 
a)         Fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v partnerskom podniku zároveň vlastní viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v inom podniku;
b)         Člen/členovia skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne vlastní/vlastnia samostatne alebo kumulatívne viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v žiadajúcom podniku a zároveň tento alebo ďalší člen/členovia tejto skupiny fyzickýcosôb vlastní/vlastnia viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v inom podniku.
 
 
Názov partnerského podniku (podnik A)
Názov prepojeného podniku (podnik B)
Fyzická osoba/ skupina fyzických osôb prostredníctvom ktorých sú tieto podniky prepojené (meno a priezvisko)
3.         Údaje za prepojený podnik/podniky
Je prepojený podnik potenciálne prepojený s iným podnikom prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne?
Uveďte odpoveď „ÁNO“, v prípade, že je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 
a)         Fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v prepojenom podniku zároveň vlastní viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv inom podniku;
b)         Člen/členovia skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne vlastní/vlastnia samostatne alebo kumulatívne viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v žiadajúcom podniku a zároveň tento alebo ďalší člen/členovia tejto skupiny fyzických osôb vlastní/vlastnia viac ako 50 % majetkových alebo hlasovacích práv v inom podniku.
 
Názov prepojeného podniku (podnik A)
Názov prepojeného podniku (podnik B)
Fyzická osoba/ skupina fyzických osôb prostredníctvom ktorých sú tieto podniky prepojené
(meno a priezvisko)
2.5 Priľahlé/relevantné trhy - Údaje pre podniky uvedené v kap. 2.4 - 1. Údaje za žiadajúci podnik
 
Túto časť je potrebné vyplniť samostatne pre každú dvojicu podnikov uvedenú v časti 2.4 tohto formulára. 
 
Identifikácia podnikov potenciálne prepojených prostredníctvom fyzickej osoby/skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne. 
 
Podnik A
Podnik B
Vyhlasujem, že medzi podnikom A a podnikom B
 dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktorých vstupy, resp. výstupy
sú súčasťou hospodárskej činnosti posudzovaných podnikov a výnosov z tejto činnosti. 
Poznámka: V prípade, ak medzi podnikom A a B existujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, je zároveň potrebné uviesť údaje za porovnávaný podnik do Prílohy B Prepojené podniky, resp. ak ide o prepojený podnik priameho partnerského podniku, je potrebné uviesť tieto údaje do Prílohy A - TLAČIVO O PREPOJENÍ  - PARTNER, pokiaľ údaje za tento prepojený podnik už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie.
 
Vyhlasujem, že podnik A a podnik B
na relevantných/priľahlých trhoch
Poznámka: V prípade, ak podnik A a B pôsobia na relevantných/priľahlých trhoch je zároveň potrebné uviesť údaje za porovnávaný podnik do Prílohy B Prepojené podniky, resp. ak ide o prepojený podnik priameho partnerského podniku, je potrebné uviesť tieto údaje do Prílohy A - TLAČIVO O PREPOJENÍ  - PARTNER, pokiaľ údaje za tento prepojený podnik už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie).
V prípade, ak podnik A a B nepôsobia na relevantných/priľahlých trhoch je zároveň potrebné vyplniť nasledujúcu tabuľku - Zdôvodnenie, že rovnaké/obdobné/nadväzujúce činnosti porovnávaných podnikov nie sú vykonávané na relevantnom/priľahlom trhu).
 
Zdôvodnenie, že činnosti porovnávaných podnikov nie sú vykonávané na relevantnom/priľahlom trhu (je potrebné vymenovať a bližšie popísať všetky rovnaké/podobné/nadväzujúce činnosti, ktoré majú predmetné podniky zapísané v predmete podnikania v Obchodnom registri/Živnostenskom registri a pod. Rovnako je potrebné vyjadriť sa aj ku všetkým činnostiam všeobecného charakteru, ak ich má zapísaný v predmete podnikania aspoň jeden z týchto podnikov (napr. maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť a pod.). 
2.5 Priľahlé/relevantné trhy - Údaje pre podniky uvedené v kap. 2.4 - 2. Údaje za partnerský podnik/podniky
 
Túto časť je potrebné vyplniť samostatne pre každú dvojicu podnikov uvedenú v časti 2.4 tohto formulára. 
 
Identifikácia podnikov potenciálne prepojených prostredníctvom fyzickej osoby/skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne. 
 
Podnik A
Podnik B
Vyhlasujem, že medzi podnikom A a podnikom B
 dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktorých vstupy, resp. výstupy
sú súčasťou hospodárskej činnosti posudzovaných podnikov a výnosov z tejto činnosti. 
Poznámka: V prípade, ak medzi podnikom A a B existujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, je zároveň potrebné uviesť údaje za porovnávaný podnik do Prílohy B Prepojené podniky, resp. ak ide o prepojený podnik priameho partnerského podniku, je potrebné uviesť tieto údaje do Prílohy A - TLAČIVO O PREPOJENÍ  - PARTNER, pokiaľ údaje za tento prepojený podnik už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie.
 
Vyhlasujem, že podnik A a podnik B
na relevantných/priľahlých trhoch
Poznámka: V prípade, ak podnik A a B pôsobia na relevantných/priľahlých trhoch je zároveň potrebné uviesť údaje za porovnávaný podnik do Prílohy B Prepojené podniky, resp. ak ide o prepojený podnik priameho partnerského podniku, je potrebné uviesť tieto údaje do Prílohy A - TLAČIVO O PREPOJENÍ  - PARTNER, pokiaľ údaje za tento prepojený podnik už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie).
V prípade, ak podnik A a B nepôsobia na relevantných/priľahlých trhoch je zároveň potrebné vyplniť nasledujúcu tabuľku - Zdôvodnenie, že rovnaké/obdobné/nadväzujúce činnosti porovnávaných podnikov nie sú vykonávané na relevantnom/priľahlom trhu).
 
Zdôvodnenie, že činnosti porovnávaných podnikov nie sú vykonávané na relevantnom/priľahlom trhu (je potrebné vymenovať a bližšie popísať všetky rovnaké/podobné/nadväzujúce činnosti, ktoré majú predmetné podniky zapísané v predmete podnikania v Obchodnom registri/Živnostenskom registri a pod. Rovnako je potrebné vyjadriť sa aj ku všetkým činnostiam všeobecného charakteru, ak ich má zapísaný v predmete podnikania aspoň jeden z týchto podnikov (napr. maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť a pod.). 
2.5 Priľahlé/relevantné trhy - Údaje pre podniky uvedené v kap. 2.4 - 3. Údaje za prepojený podnik/podniky
 
Túto časť je potrebné vyplniť samostatne pre každú dvojicu podnikov uvedenú v časti 2.4 tohto formulára. 
 
Identifikácia podnikov potenciálne prepojených prostredníctvom fyzickej osoby/skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne. 
 
Podnik A
Podnik B
Vyhlasujem, že medzi podnikom A a podnikom B
 dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktorých vstupy, resp. výstupy
sú súčasťou hospodárskej činnosti posudzovaných podnikov a výnosov z tejto činnosti. 
Poznámka: V prípade, ak medzi podnikom A a B existujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, je zároveň potrebné uviesť údaje za porovnávaný podnik do Prílohy B Prepojené podniky, resp. ak ide o prepojený podnik priameho partnerského podniku, je potrebné uviesť tieto údaje do Prílohy A - TLAČIVO O PREPOJENÍ  - PARTNER, pokiaľ údaje za tento prepojený podnik už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie.
 
Vyhlasujem, že podnik A a podnik B
na relevantných/priľahlých trhoch
Poznámka: V prípade, ak podnik A a B pôsobia na relevantných/priľahlých trhoch je zároveň potrebné uviesť údaje za porovnávaný podnik do Prílohy B Prepojené podniky, resp. ak ide o prepojený podnik priameho partnerského podniku, je potrebné uviesť tieto údaje do Prílohy A - TLAČIVO O PREPOJENÍ  - PARTNER, pokiaľ údaje za tento prepojený podnik už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie).
V prípade, ak podnik A a B nepôsobia na relevantných/priľahlých trhoch je zároveň potrebné vyplniť nasledujúcu tabuľku - Zdôvodnenie, že rovnaké/obdobné/nadväzujúce činnosti porovnávaných podnikov nie sú vykonávané na relevantnom/priľahlom trhu).
 
Zdôvodnenie, že činnosti porovnávaných podnikov nie sú vykonávané na relevantnom/priľahlom trhu (je potrebné vymenovať a bližšie popísať všetky rovnaké/podobné/nadväzujúce činnosti, ktoré majú predmetné podniky zapísané v predmete podnikania v Obchodnom registri/Živnostenskom registri a pod. Rovnako je potrebné vyjadriť sa aj ku všetkým činnostiam všeobecného charakteru, ak ich má zapísaný v predmete podnikania aspoň jeden z týchto podnikov (napr. maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť a pod.). 
3. Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
 
Typ podniku (vyplnené automaticky na základe údajov uvedených v časti 2.1 Kontrolný list pre určenie typu žiadajúceho podniku)
 
Vyplňte prílohu č. 1 len na základe údajov z účtovnej závierky žiadajúceho podniku (v prípade RPJ nielen v zmysle poznámok k účtovnej závierke (ak relevantné) ale aj na základe Inštrukcie k vyplneniu formulára a definícia vybraných pojmov, t.j. aj vrátane započítania napr. vlastníkov - manažérov. Nie je potrebné vypĺňať ďalšie prílohy.
Vyplňte prílohu č. 2 a všetky ostatné relevantné prílohy. 
Údaje na určenie kategórie podniku vypočítané v súlade s definíciou MSP použitou v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.
 
Kategória podniku 
V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nastala zmena v údajoch, ktorá by mohla viesť k zmene kategórie žiadajúceho podniku (mikro, malý, stredný alebo veľký podnik). 
** čl.4 ods.2 Definície MSP
Čestné vyhlásenie:
Žiadateľ vyhlasuje, že uviedol všetky údaje potrebné na posúdenie prepojenosti podnikov a žiadne z týchto údajov nezamlčal a je si vedomý možných právnych následkov v prípade, ak sa preukáže, že toto vyhlásenie je nepravdivé.
Príloha č. 1 k vyhláseniu
 
Výpočet pre samostatný podnik
 
Všetky údaje sa musia viazať na posledné ukončené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Žiadateľ uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje za žiadateľa. V prípade, ak je žiadateľ novozaložený podnik (ak je v rámci príslušnej výzvy takýto podnik oprávnený), ktorého účtovná závierka ešte nebola schválená, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom podnik (žiadateľ) prvý krát vytvoril obrat, resp. predpokladá/očakáva na základe podnikateľského plánu vytvorenie obratu.
 
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Príloha č. 2 k vyhláseniu
 
Výpočet pre partnerský alebo prepojený druh podniku
 
·         Príloha A, ak žiadajúci podnik má aspoň jeden partnerský podnik (a ďalšie tlačivá)
·         Príloha B, ak žiadajúci podnik má aspoň jeden prepojený podnik (a ďalšie tlačivá)
 
 
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Údaje žiadajúceho podniku alebo konsolidované účty (Údaje sa načítavajú automaticky z Prílohy B, tabuľka (B), ako aj z prílohy A - tabuľka - údaje za žiadajúci podnik)
Údaje žiadajúceho podniku alebo konsolidované účty (Údaje sa načítavajú automaticky z Prílohy B, tabuľka (B), ako aj z prílohy A  - tabuľka  - údaje za žiadajúci podnik)
Pomerný súčet údajov všetkých partnerských podnikov (ak sú k dispozícii) (kópia údajov z tabuľky A v prílohe A)
Dodatočné údaje všetkých prepojených podnikov (ak sú k dispozícii)  - ak nie sú na základe konsolidácie uvedené v riadku 1 (kópia údajov z tabuľky B(2) v prílohe B)
Celkom
 
Všetky údaje sa musia viazať na posledné ukončené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Žiadateľ/partnerský podnik/prepojený podnik uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje. V prípade, ak je žiadateľ (ak je v rámci príslušnej výzvy takýto podnik oprávnený), /partnerský podnik/prepojený podnik novozaložený podnik , ktorého účtovná závierka ešte nebola schválené, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom žiadateľ/partnerský podnik/prepojený podnik prvý krát vytvoril obrat, resp. očakáva vytvorenie obratu.
Údaje za podnik, vrátane počtu pracovníkov, sa určujú na základe účtovnej závierky a iných údajov za podnik, prípadne konsolidovaných účtov podniku, ak sú k dispozícii, alebo konsolidovaných účtov, v ktorých sa tento podnik vedie na základe konsolidácie.
 
Príloha A
 
Partnerské podniky
 
1. Údaje za žiadajúci podnik
 
 
Referenčné obdobie***: od  -  do 
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Všetky údaje sa musia viazať na posledné ukončené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Žiadateľ uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje za žiadateľa. V prípade, ak je žiadateľ novozaložený podnik (ak je v rámci príslušnej výzvy takýto podnik oprávnený), ktorého účtovná závierka ešte nebola schválená, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom podnik (žiadateľ) prvý krát vytvoril obrat, resp. predpokladá/očakáva na základe podnikateľského plánu vytvorenie obratu.
Upozornenie: V prípade, ak žiadajúci podnik má partnerské podniky a zároveň aj prepojené podniky, údaje za žiadajúci podnik je potrebné vyplniť len v Prílohe B Prepojené podniky. 
2. Údaje za partnerské podniky
Za každý podnik, za ktorý sa vypĺňa „tlačivo o partnerstve“ (jedno tlačivo za každý partnerský podnik žiadajúceho podniku a za každý partnerský podnik prepojených podnikov, ktorých údaje ešte neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky príslušných prepojených podnikov*), sa údaje z príslušnej „tabuľky o partnerstve“ zapisujú aj do tejto súhrnnej tabuľky:
 
Tabuľka A
Partnerský podnik
(názov)
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Celkom
Upozornenie:
 
Tieto údaje sú výsledkom pomerného výpočtu uvedeného na „tlačive o partnerstve“ za každý priamy alebo nepriamy partnerský podnik.
 
* Ak sú údaje za podnik v konsolidovaných účtoch uvedené v nižšom pomere, ako sa ustanovuje v čl. 6 ods. 2 Definície MSP, mala by sa uplatniť percentuálna miera v súlade s týmto článkom (Definícia, čl. 6 ods. 3 druhý pododsek).
 
Tlačivo o partnerstve
 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej závierky príslušných prepojených podnikov.
 
1. Presná identifikácia partnerského podniku
  Štatutárny orgán* (meno, priezvisko, titul)
* V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov
 
Je tento podnik priamym partnerským podnikom žiadajúceho podniku? 
Uveďte odpoveď „ÁNO“, v prípade, že 
-         Žiadajúci podnik vlastní 25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv tohto (vyššie uvedeného) podniku;
-         Žiadajúci podnik spolu s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi vlastní 25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv tohto  (vyššie uvedeného) podniku;
-         25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv žiadajúceho podniku je vlastnených týmto (vyššie uvedeným) podnikom;
-         25 % až 50 % imania alebo hlasovacích práv žiadajúceho podniku je vlastnených týmto (vyššie uvedeným) podnikom a jeho  prepojenými podnikmi. 
 
Spoločníci/akcionári v posudzovanom podniku**  
Meno a priezvisko/názov spoločnosti
IČO/DIČ***
Adresa
Majetkový podiel/hlasovacie práva v %
**Uvádzajú sa spoločníci, resp. akcionári s majetkovým podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach rovným alebo vyšším ako 5%, podľa toho, ktorý podiel je väčší.
***Fyzická osoba  - podnikateľ uvádza IČO, resp. DIČ, ak nemá pridelené IČO. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom uvedie slová N/A.
2. Údaje o partnerskom podniku
**** Všetky údaje sa musia viazať na posledné ukončené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Partner uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje za partnera. V prípade, ak je partner novozaložený podnik, ktorého účtovná závierka ešte nebola schválená, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom podnik (partner) prvý krát vytvoril obrat, resp. očakáva vytvorenie obratu.
 
Upozornenie: Údaje o partnerskom podniku sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej podobe, ak sú k dispozícii (vypĺňajú sa údaje netto).
 
3. Údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tab. A (vyplnené automaticky, na základe údajov uvedených v Tlačive o prepojení - Partner)
 
Referenčné obdobie****: od  -  do 
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Údaje za partnerský podnik
Partnerský podnik
(názov)
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Celkom
Upozornenie: Údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve partnerského podniku na základe konsolidácie. K tlačivu o partnerstve pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie
4. Pomerný výpočet 
b)         Výsledky pomerného výpočtu sa určia ako súčin najvyššie uvedeného percenta podielov uvedených v časti 4 a) a súčtu hrubých údajov z tabuliek 2 a 3. Výsledok sa zapisuje do nasledovnej tabuľky:
Tabuľka o partnerstve
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Pomerné výsledky
Tlačivo o prepojení partner
(platí len pre prepojené podniky na partnerské podniky žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté na základe konsolidácie)
1. Presná identifikácia prepojeného podniku na partnerský podnik uvedený vyššie
  Štatutárny orgán* (meno, priezvisko, titul)
* V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov
 
2. Spoločníci/akcionári v posudzovanom podniku  
Meno a priezvisko/názov spoločnosti
IČO/DIČ**
Adresa
Majetkový podiel/hlasovacie práva v %
**DIČ sa uvádza v prípade, že fyzická osoba  - podnikateľ nemá pridelené IČO. V prípade fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom sa uvedené pole nevypĺňa. 
Referenčné obdobie***: od  -  do
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Údaje za podnik
*** Všetky údaje sa musia viazať na posledné ukončené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Prepojený podnik s partnerským podnikom uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje za  takýto prepojený podnik. V prípade, ak je prepojený podnik s partnerským podnikom je novozaložený podnik, ktorého účtovná závierka ešte nebola schválená, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom podnik (prepojený podnik s partnerským podnikom) prvý krát vytvoril obrat, resp. očakáva vytvorenie obratu.
 
Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.
 
Partnerské podniky prepojeného podniku uvedené na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku.
 
3. Údaje o podniku
Príloha B
 
Prepojené podniky 
 
1. Vyznačte prípad/prípady vzťahujúci sa na žiadajúci podnik:
Pozor: Údaje za podniky, ktoré sú so žiadajúcim podnikom prepojené, sa odvodzujú z ich účtovnej závierky a iných ich údajov, konsolidovaných, ak sú k dispozícii. K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky.
2. Údaje za žiadajúci podnik
V tejto časti uveďte nasledovné údaje:
Ak ste označili Prípad 1 alebo oba prípady, uveďte údaje z konsolidovanej účtovnej závierky, do ktorej je žiadajúci podnik zahrnutý. Ak sa v konsolidovaných účtoch neuvádzajú údaje o počte pracovníkov, tento údaj sa vypočítava pridaním údajov podnikov, s ktorými je daný podnik prepojený.
Ak ste označili iba Prípad 2, uveďte údaje z individuálnej účtovnej závierky žiadajúceho podniku. 
Tabuľka B
Referenčné obdobie: od  -  do 
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Celkovo
Tabuľka B(1) Identifikácia podnikov zahrnutých na základe konsolidácie
Prepojený podnik
(názov) 
Adresa
(sídlo podniku)         
IČO/DIČ
Štatutárny orgán
Upozornenie: Partnerské podniky takéhoto prepojeného podniku, ktoré ešte nie sú zahrnuté na základe konsolidácie, sa považujú za priamych partnerov žiadajúceho podniku. V takom prípade sa ich údaje a „tlačivo o partnerstve“ uvádzajú v prílohe A. 
3. Údaje za prepojené podniky, ktoré nie sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú zostavuje, resp. je do nej zahrnutý žiadajúci podnik
V prípade 2: Za každý prepojený podnik (vrátane prepojení prostredníctvom iných prepojených podnikov) sa vypĺňa „tlačivo o prepojení - žiadateľ“ a účty všetkých prepojených podnikov so žiadajúcim podnikom sa jednoducho spájajú v tabuľke B(2). 
Tabuľka B(2)
Podnik**
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Celkom
** Za každý podnik sa pridáva samostatné „tlačivo o prepojení - žiadateľ“.
1. Presná identifikácia prepojeného podniku
Tlačivo o prepojení - žiadateľ
(platí len pre prepojené podniky, ktoré nie sú zahrnuté na základe konsolidácie do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú zostavuje, resp. je do nej zahrnutý žiadajúci podnik)
 
Štatutárny orgán* (meno, priezvisko, titul)
* V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov
 
Spoločníci/akcionári v posudzovanom podniku**
Meno a priezvisko/názov spoločnosti
IČO/DIČ**
Adresa
Majetkový podiel/hlasovacie práva v %
**DIČ sa uvádza v prípade, že fyzická osoba  - podnikateľ nemá pridelené IČO. V prípade fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom sa uvedené pole nevypĺňa. 
Zostavuje tento podnik konsolidovanú účtovnú závierku, alebo je na základe konsolidácie zahrnutý do konsolidovanej účtovnej závierky iného podniku?  
2. Údaje o podniku
Referenčné obdobie***:  od  -  do
Počet pracovníkov
(RPJ)
Ročný obrat
(v EUR)         
Bilančná suma
(v EUR)
Celkovo
*** Všetky údaje sa musia viazať na posledné ukončené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Prepojený podnik so žiadajúcim podnikom (žiadateľom) uvádza účtovné obdobie, ku ktorému sa vzťahujú poskytované údaje za  takýto prepojený podnik. V prípade, ak je prepojený podnik so žiadajúcim podnikom (žiadateľom) je novozaložený podnik, ktorého účtovná závierka ešte nebola schválená, sa použijú údaje získané čestným odhadom (vo forme podnikateľského plánu) vykonaným v priebehu finančného roku. Použijú sa pritom údaje za rok, v ktorom podnik (prepojený podnik so žiadajúcim podnikom) prvý krát vytvoril obrat, resp. očakáva vytvorenie obratu.
Identifikácia podnikov zahrnutých na základe konsolidácie
Prepojený podnik
(názov) 
Adresa
(sídlo podniku)         
IČO/DIČ
Štatutárny orgán
Upozornenie: Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené so žiadajúcim podnikom, sa odvodzujú z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii. K nim sa pridávajú pomerne celkové údaje všetkých možných partnerských podnikov tohto prepojeného podniku, ktoré sa nachádzajú bezprostredne vyššie alebo nižšie pri tomto podniku, pokiaľ už neboli pridané na základe konsolidácie.
 
Ak sú údaje za podnik v konsolidovaných účtoch uvedené v nižšom pomere, ako sa ustanovuje v čl. 6 ods. 2 Definície MSP, mala by sa uplatniť percentuálna miera v súlade s týmto článkom (Definícia čl. 6 ods. 3 druhý pododsek).
 
Partnerské podniky tohto prepojeného podniku, pokiaľ už neboli pridané na základe konsolidácie, sa považujú za priame partnerské podniky žiadajúceho podniku. Preto sa ich údaje a „tlačivo o partnerstve“ uvádzajú v prílohe A.
Doplňujúce údaje - nepovinná časť
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