Umsóknareyðublað CCEP fyrir
litla birgja
Ég staðfesti hér með að okkar fyrirtæki uppfyllir kröfur CCEP og tilmæli ESB 2003/361/EB um
litla birgja:
1.
2.
3.
4.

Árleg* sala til CCEP er undir 12 milljónum króna 1)(án vsk); OG
Starfsmannafjöldi: < 50 manns; OG
Ársvelta: ≤ 1,2 milljarðar króna 2); EÐA
Árleg samtala efnahagsreiknings: ≤ 1,2 milljarðar króna 2)

Ofangreint er stutt eftirfarandi gögnum:
1. Formlegt skjal (undirritaður ársreikningur félagsins eða undirrituð yfirlýsing löggilts
endurskoðanda) þar sem starfsmannafjöldi er tilgreindur (þar með talið starfsmenn,
lausráðnir starfsmenn, eigendur/stjórnendur og hluthafar); OG
2. Nýjasti ársreikningur félagsins, áritaður og undirritaður af þar til bærum aðilum; OG
3. Undirritað eintak af þessari umsókn
*Athugið að 12 milljón króna viðmiðið fyrir árlega sölu skalt byggt á árssölu fyrir árið 2016 til
allra CCEP eininga og telja skal saman vörur sem stafa frá tengdum aðilum innan samstæðu.
Til að koma í veg fyrir vafa, ef fyrirtækið þitt er hluti af samstæðu, skulu viðmiðin eiga við um
tekjur og efnahagsreikning samstæðunnar í heild..
Ennfremur er mér ljóst að ef umsóknin um stöðu lítils birgis er samþykkt, á okkar fyrirtæki rétt
á undanþágu frá nýjum almennum greiðsluskilmálum CCEP á þann hátt að styttri
greiðslufrestur gildir. Styttri greiðslufrestur er 15 dagar frá dagsetningu reiknings, auk þess
tíma sem eftir er af líðandi mánuði á þeim degi og síðan að viðbættum 5 dögum (15+end-ofmonth+5).
Ef ofangreind skilyrði eru ekki uppfyllt, viðunandi gögnum er ekki skilað eða ef þessari umsókn
er ekki svarað munu nýir almennir greiðsluskilmálar gilda um allar pantanir framvegis, nema
annað leiði af lögum (almennir greiðsluskilmálar eru 45 dagar frá dagsetningu reiknings, auk
þess tíma sem eftir er af líðandi mánuði á þeim degi og síðan að viðbættum 5 dögum (45
dagar+end-of-month+5 dagar). Uppfærðu almennu skilmálarnir munu taka gildi frá og með
næstu pöntun og í síðasta lagi 3 vikum eftir dagsetningu þessa bréfs.
__________________________
Nafn fyrirtækis:
Nafn þess sem ritar undir:
Starfsheiti þess sem ritar undir:
Dagsetning:
€100.000 m.v. gengið 120 EUR/ISK

1)

€10.000.000 m.v. gengið 120 EUR/ISK

2)

