
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg til vejledningen om tilskud til investeringer i akvakultur        
 

Definition af små-, mellem- og store virksomheder  

 

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder, der er omfattet af definitionen af små og 

mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om 

definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. 

 
For at afgøre om en virksomhed er lille, mellemstor eller stor, indgår følgende tre kriterier: 

 Antal beskæftigede 

 Årlig omsætning 

 Samlet årlig balance 

 

Ved beregningen af de finansielle data og antal beskæftigede anvendes de oplysninger, der 
fremgår af virksomhedens seneste afsluttede regnskaber. 

Ved afgørelse af virksomhedens størrelse, tages der hensyn til, om virksomheden er: 

 en uafhængig virksomhed 

 en partnervirksomhed 

 en tilknyttet virksomhed (et typisk eksempel på en tilknyttet virksomhed er et helejet 

datterselskab) 

 

Hvis virksomheden er uafhængig, er det kun virksomhedens egne tal for (antal beskæftigede, 

årlig omsætning og samlet årlig balance) der indgår i beregningen af virksomhedens størrelse. 

Hvis virksomheden er en partnervirksomhed eller en tilknyttet virksomhed, skal tallene for 

partnerne og tilknyttede virksomheder også indgå i beregningen af virksomhedens størrelse. 

Du kan læse mere om definition af virksomhedstype, herunder beregninger for partnervirk-

somheder og tilknyttede virksomheder samt undtagelser i publikationen Den nye definition af 

små og mellemstore virksomheder, Brugervejledning og erklæring, Europakommissionen 2006. 

 

Tærskelværdier for virksomhedsstørrelse 

Små virksomheder Virksomheder, der beskæftiger mindre end 

50 personer, og som har en årlig 

omsætning eller en årlig samlet balance, der 

ikke overstiger 10 mio. EUR. 

Mellemstore virksomheder Virksomheder, der beskæftiger mindre end 

250 personer, og som har en årlig omsætning 

på ikke over 50 mio. EUR eller en samlet årlig 

balance på ikke over 43 mio. EUR. 

Store virksomheder Øvrige virksomheder, som er større end 
ovennævnte kategorier.  

For SMV-er skal det således bemærkes, at tærsklerne for antal beskæftigede obligatorisk skal 

overholdes, mens en SMV kan vælge at overholde enten tærsklen for omsætning eller tærsk-

len for balance. 

 

Du kan læse mere om definition af virksomhedsstørrelse i publikationen Den nye definition af 
små og mellemstore virksomheder, Brugervejledning og erklæring, Europakommissionen 2006. 

/SUBR. Den 24. februar 2015. 


