Bilag 1F: Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske forhold
Det er et krav, at ansøger skal redegøre for sine forretningsmæssige kompetencer og økonomiske forhold, belyst ved de i
bekendtgørelsens bilag 2 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår.

Vejledning
 Tal i kroner skrives i mio. kr. med en decimal.
 Tal i % skrives med en decimal.
 Eventuel valutaomregning bedes foretaget ud fra de enkelte års gennemsnitskurser (resultatposter) og ultimokurser
(balanceposter).
 Det skal angives (over tabellen) såfremt regnskabsperioden afviger fra kalenderåret.
 Hvis der er tale om en sammenslutning af deltagere, for eksempel et konsortium, kopieres skemaet og udfyldes for hver enkel
deltager.
 Såfremt ansøger har indgået aftale med foretagender, som ansøger vælger at basere sin økonomi på, skal skemaet kopieres og
udfyldes for hvert af de relevante foretagender.
 Såfremt der er udstedt en økonomisk støtteerklæring (”Letter of Support”), skal skemaet udfyldes for de relevante foretagender.
Der skal i udgangspunktet indsendes hoved- og nøgletal for regnskabsårene 2012 til 2016. Såfremt der på ansøgningstidspunktet
allerede foreligger et godkendt regnskab for 2017, oplyses hoved- og nøgletallene for 2013 til 2017.
Der skal vedlægges dokumentation for indgåede aftaler mv.

Eventuelt afvigende regnskabsperiode (se vejledning)
Virksomhedens navn
Hovedtal
Omsætning
Kapacitetsomkostninger (faste omkostninger, inkl.
afskrivninger)
Dækningsbidrag (bruttofortjeneste)
Driftsresultat (EBIT)
Finansielle poster i alt:
- Finansielle indtægter
- Finansielle udgifter
Årets resultat (før og efter skat):
- Før skat
- Efter skat
Aktiver i alt
Debitorer
Passiver i alt (og fordelt på):
- Kortfristet gæld
- Langfristet gæld
- Hensættelser
- Egenkapital
Likvider ultimo

2012

2013

2014

2015

2016

Eventuelle
Evt. 2017 bemærkninger

Nøgletal

2012

2013

2014

2015

2016

Evt. 2017 Eventuelle
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bemærkninger
Overskudsgrad
Dækningsgrad
Afkast af investeret kapital, ROIC (fra NOPLAT og ekskl.
goodwill)
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalandel
Egenkapitalforrentning (ud fra resultat før skat)
Fremmedkapitalens forrentning
Likviditetsgrad (fra tilgodehavender samt likvide
beholdninger)
Kapacitetsgrad
Nulpunktsomsætning
Sikkerhedsmargin

Ovenstående oplysninger og dokumentation for aftaler mv. skal samles i ét dokument, der vedlægges ansøgningen som
bilag 1F.
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