
    
 

 

      

Guide til SMV screening  
I hvervningen af virksomheder til Bæredygtig Bundlinje er det vigtigt, at de pågældende virksomheder er en 
SMV i EU forstand. Det indebærer, at  

• Virksomheden har op til 250 ansatte. Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse regnes ikke for 
ansatte i denne forbindelse, ligesom personer på barsels- eller forældreorlov ikke tælles med. I 
forhold til ansatte på deltid omregnes deres arbejdstid til fraktioner af årsværk, dvs. at en ansat på 
halvtid tæller for en halv medarbejder, og 2 ansatte på halvtid tæller for 1 medarbejder osv. 
 

• Enten virksomhedens årlige omsætning1 uden moms er op til € 50 mio. (dk 373,1 mio. pr 05-01-
2015) eller den totale balancesum2 er op til € 43 mio. (kr 320,8 mio. pr. 05-01-2016) 

 
• Derudover foretages en vurdering af forhold omkring virksomhedens ejer- og partnerskab.  Her er 

det vigtigt at vurdere, hvor store andele virksomheden ejer i andre virksomheder eller som ejes af 
anden virksomhed og om relationen til eventuelle partnere og til datterselskaber. Mere herom 
senere. 

 
Virksomheden skal som en del af partnerskabsaftalen underskrive, at virksomheden er at betragte som en 
SMV, så det er virksomheden selv, der er ansvarlig for denne vurdering. Bæredygtig Bundlinje-teamet vil 
dog screene virksomhederne inden da, så vi hurtigst muligt udelader – og dermed ikke bruger tid på – 
virksomheder, der er udenfor SMV segmentet. Ligeledes kan der være virksomheder, der har brug for 
sparring ift. at anvende EU's SMV definition på deres egen virksomhed. Dette er et hjælpeværktøj for 
kommunale medarbejdere, som skal SMV screene virksomheder. Det er opdelt i steps med eksempler fra 
en screening af virksomheden Topsil. Hjælpeværktøjet er udarbejdet på baggrund af EU's guide til 
definition af SMV.   

Hvordan screener vi i praksis – inkl. case fra CVR registeret 
Hele øvelsen omkring screeningen foregår på https://datacvr.virk.dk/, som er portalen til statens offentligt 
tilgængelige virksomhedsoplysninger. Gate 21 forventer ikke, at denne screening tager mere end 5-10 
minutter, og det er kun oplysninger i CVR registeret, der er nødvendige. Det er virksomhedens – og ikke 
kommunens – ansvar at erklære sig som SMV via underskrift på SMV erklæringen. 

Step 1: find virksomheden 
I portalen er det muligt at søge på virksomhedsoplysninger som navn, adresse og/eller CVR nummer.  
 

                                                            
1 Omsætningen er virksomhedens samlede salg af varer/ydelser i kroner. Uden moms, skat og andre 
ekstraomkostninger benævnes det også nettoomsætning. 
2 Balancesummen er den samlede mængde af aktiver passiver.  

Ved søgning på ”Topsil”, ”24932818”, som er cvr nummeret,  kommer der oplysninger frem om den 
pågældende virksomhed: 
 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://datacvr.virk.dk/


    
 

 

      

 

Under de basale virksomhedsoplysninger om adresse, branchekode og cvr/p nummer, er der en række 
yderligere kategorier omkring virksomhedens forhold, som det er muligt at få indblik i: 

 

Step 2: Antal ansatte 
Check antal ansatte i CVR registeret. Suppler evt. med oplysninger fra virksomheden selv (fx indhentet ved 
første kontakt til virksomheden). Virksomheden må max. have 250 ansatte jf. ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
Step 3: Regnskabstal 

Step 2 

Step 4 

Step 3 

I Topsil casen fremgår det af CVR registeret, at virksomheden i 4. kvartal af 2014, som er seneste 
oplysninger, havde mellem 100 og 199 medarbejdere – hvilket er inde for rammerne af EU's regler for SMV 
(250).   



    
 

 

      

Næste kategori er Regnskaber. Her skal det tjekkes, at enten virksomhedens årlige omsætning3 uden 
moms er op til € 50 mio. (dk 373,1 mio. pr 05-01-2015) eller den totale balancesum4 er op til € 43 mio. (kr 
320,8 mio. pr. 05-01-2016). 
 
 
 
 
 
 
Step 4: ejerskabsforhold 
Sidste relevante kategori er Ledelse, revision, ejerskabsforhold og tegningsregel, eftersom 
ejerskabsforholdene spiller en rolle for SMV status. Der er tre typer virksomhedskategorier, der er  
relevante for SMV status: 1) Uafhængig virksomhed, 2) Partnerskabsvirksomhed og 3) Tilknyttet 
virksomhed. Læs mere nedenfor.  
 
I mange tilfælde vil SMV’erne være ”uafhængige virksomheder”, dvs. at virksomheden ikke har over 25 % af 
en andens virksomheds kapital eller stemmerettigheder, eller at andre virksomheder ikke ejer over 25 % af 
virksomhedens kapital eller stemmerettigheder. Hvis dette gør sig gældende er virksomheden indenfor 
SMV kategorien, og det er ikke nødvendigt at undersøge nærmere. Hvis det ikke gør sig gældende, skal der 
nødvendigvis ses nærmere på ejerskabsforhold ift. nedenstående kategorier 
 
 
 
 
 
Mere om ejerskabsforhold 

A) En uafhængig virksomhed (autonomous enterprise): 
De fleste SMV’er  ejer ikke store andel e i andre virksomheder, ligesom andre virksomheder ikke ejer store 
andele i dem – og regnes derfor for uafhængige. Men man kan dog stadig være at regne for en uafhængig 
virksomhed, hvis 

• Virksomheden ikke har over 25 % af en anden virksomheds kapital eller stemmerettigheder 
• Andre virksomheder ikke ejer over 25% af virksomhedens kapital eller stemmerettigheder 

Der er dog den undtagelse, at andre virksomheder godt må eje op til 50 % af virksomhedens kapital eller 
stemmerettigheder, hvis der er tale om 

• Offentlige investeringsselskaber 
• Universiteter og forskningscentre, der er nonprofit 

                                                            
3 Omsætningen er virksomhedens samlede salg af varer/ydelser i kroner. Uden moms, skat og andre 
ekstraomkostninger benævnes det også nettoomsætning. 
4 Balancesummen er den samlede mængde af aktiver og passiver.  

I Topsil casen fremgår det - under virksomhedens ejerskabsforhold - at der er fire ejere – men at de 
pågældendes ejer- og stemmeandele højst går op til 10-14,99 %, som er under de 25%, som EU's SMV 
regler for autonome virksomheder nævner. Derfor forudsætter vi, at virksomheden er en SMV. 
 

I Topsil casen fremgår det, at omsætningen er på  kr. 197,8 mio., hvilket er inden for EU's regler for SMV 
(kr. 373,1 mio). Det fremgår også, at den årlige balancesum i 2014 var på kr. 461 mio. – hvilket overstiger 
EU's regler for SMV (kr. 320,8 mio.). Men eftersom det kun er enten årlig omsætning eller balancesum, 
der skal være inden for EU's regler for SMV, er det ikke diskvalificerende for at betragte virksomheden 
som en SMV. 



    
 

 

      

• Venturekapitalselskab 
• Institutionelle investorer, herunder også regionsudviklingsfonde og pensionskasser 
• Mindre selvstyrende, lokale myndigheder. 

 
B) En partnerskabsvirksomhed (partner enterprise) 

Partnerskabsvirksomheder har betydelige økonomiske forbindelser til en eller flere andre virksomheder, 
uden at de har direkte kontrollerer hinanden. En partnerskabsvirksomhed 
• Ejer mellem 25 – 50 % af kapital eller stemmerettigheder hos en anden virksomheder eller 
• En anden virksomhed ejer mellem 25 – 50 % af kapital eller stemmerettigheder i virksomheden 

En partnerskabsvirksomhed skal lægge sine procentvise andele i andre virksomheder til sine nøgletal, når 
det gælder om at leve op til EUs regler for SMVer: ejer virksomheden eksempelvis 35 % af kapitalen i en 
anden virksomhed, skal 35 % af sidstnævnte virksomheds ansatte og årsomsætning/balancesum lægges 
oven i førstnævnte virksomheds nøgletal. 

C) Tilknyttet virksomhed (linked enterprise) 
Tilknyttede virksomheder indgår eksempelvis i en koncernstruktur eller er på anden måde bånd af 
afgørende betydning til andre virksomheder. Grundlæggende betyder det, at en tilknyttet virksomhed 
enten 
• Ejer mere end 50 % af en anden virksomheds kapital eller stemmerettigheder eller 
• Er tilknyttet en anden virksomhed, der ejer mere end 50 % af førstnævntes kapital eller 

stemmerettigheder. 

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at når det gælder franchisetagere, så afhænger definitionen 
af den enkelte franchisekontrakt og det må afgøres fra gang til gang. 

I tilfælde af tilknyttede virksomheder skal der lægges 100% af de tilknyttede virksomheder til 
virksomhedens egne nøgletal for at kunne vurdere om virksomheden lever op til EU's SMV definition. Dvs. 
at 100% af den tilknyttede virksomheds antal ansatte samt årsomsætning og balancesum skal lægges oveni 
virksomhedens egne nøgletal.  
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