
1 Αφορά δημόσιες & ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Παράρτημα Ι της οδηγίας 2013/34/ΕΕ). 
2 Κατά περίπτωση το «μετοχικό κεφάλαιο» περιλαμβάνει τυχόν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

3 Αφορά ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες [συνεταιρισμούς] (Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2013/34/ΕΕ). 
*Να διαγραφεί εκείνο που δεν ισχύει. 

 

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων  

Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων 
 

Βεβαίωση ελεγκτή για σκοπούς παραχώρησης ενίσχυσης σε μη προβληματικές 
επιχειρήσεις 

 
Βεβαιώνεται ότι η εταιρεία/ επιχείρηση …………..……………….………………………………………….…..... 
με αριθμό εγγραφής …………………..………..…, δεν εμπίπτει στην έννοια της «προβληματικής 
επιχείρησης» όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 
(2014/C 249/01). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή για 
την τροποποίηση πέντε Κατευθυντήριων Γραμμών/ Ανακοινώσεων για τις κρατικές ενισχύσεις 
(220/C 224/02), η περίοδος εφαρμογής των Κατευθυντήριων σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών 
επιχειρήσεων έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 
 

 (σημειώστε «» όπου εφαρμόζει) 

 1. Βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου ………………... (έτος 2019 ή έτος 2020 σε περίπτωση που έχουν ετοιμαστεί) 
επί των οποίων εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη/ με την πιο κάτω αναφερόμενη 
επιφύλαξη* 
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………., στις …………..……………..: 

 i. η εταιρεία1 δεν έχει απολέσει πάνω από το μισό του κεφαλαίου² που έχει εκδοθεί/ 
καλυφθεί λόγω συσσωρευμένων ζημιών (αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των 
συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά - και όλα τα άλλα στοιχεία που 
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας - προκύπτει 
αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του κεφαλαίου που έχει 
εκδοθεί / καλυφθεί).  

 ii. η εταιρεία³ στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη 
για τα χρέη της, δεν έχει απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 
εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

ή 

 2. Η πιο πάνω μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) υφίσταται για διάστημα μικρότερο των τριών 
ετών. 
 

Επιπρόσθετα, βεβαιώνεται ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση που υπάγεται σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που την διέπει όσον 
αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών 
της. 
 
Όνομα Ελεγκτή: ……………….……………………………    Υπογραφή Ελεγκτή: ………………………..…………… 
 
 
Σφραγίδα ελεγκτικού γραφείου:……….……………….……..…..           Ημερομηνία:…………..……………..        


