Przy obliczaniu progu zatrudnienia i pułapu finansowego bierzemy pod uwagę kategorię przedsiębiorstwa.

Sposób kalkulacji danych - przykłady:

I tak w przypadku przedsiębiorstw partnerskich, w celu
ustalenia wielkości zatrudnienia i obrotów, do danych
przedsiębiorstwa dodaje się dane dotyczące każdego
przedsiębiorstwa partnerskiego dla danego przedsiębiorstwa, zarówno typu downstream, jak i upstream, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub
prawach głosu.
Zaś w przypadku przedsiębiorstw powiązanych w celu
obliczenia danych do danych przedsiębiorstwa dodaje się 100% danych każdego przedsiębiorstwa, które
jest bezpośrednio lub pośrednio związane z danym
przedsiębiorstwem.

Czy moja firma
spełnia kryteria
małego i średniego
przedsiębiorstwa?

Dodatkowe informacje:
Aneta Maszewska
tel.: (22) 828 74 83
aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa

tel. (22) 828 74 83
fax. (22) 828 53 70
www.kpk.gov.pl
Folder sfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1 stycznia 2005 r., weszła w życie nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa. Dotychczasowa definicja, z roku 1996, okazała się niewystarczająca. Biorąc
pod uwagę ów fakt Komisja Europejska 6 maja 2003 r.,
uchwaliła nową definicję, która stała się obowiązującą
wykładnią dla wszystkich programów odnoszących się
do środowiska przedsiębiorców.
Nowa definicja ma przyczynić się do:
• promocji mikroprzedsiębiorstw,
• uproszczenia dostępu do kapitału,
• promocji innowacyjności i uproszczenia dostępu
do funduszy przeznaczonych dla programów badawczych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_
policy/sme_definition/index_en.htm
Kwalifikator MSP dostępny na stronie:
http://flt.uwe.be/

Krok pierwszy
Organizacja jest zaliczana do MSP, jeżeli jest zarejestrowana
jako organizacja prywatna, prowadząca działalność gospodarczą. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się
rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub inne
podmioty prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Krok drugi
Należy określić strukturę własnościową firmy czyli podać,
który typ przedsiębiorstwa: niezależne (autonomous), partnerskie (partner) lub powiązane (linked), dane przedsiębiorstwo
reprezentuje.
Przedsiębiorstwo niezależne
Nie jest kontrolowane przez inną organizację niespełniającą
kryterium MSP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu. Przy
obliczaniu danych dotyczących zatrudnienia i finansów korzystamy wyłącznie z rachunków firmy.
Wyjątek:
Jednakże przedsiębiorstwo jest nadal postrzegane jako niezależne nawet, jeżeli wartość progowa wynosząca 25% została
przekroczona, jeżeli jego właścicielem jest jedna z poniższych
organizacji:
• publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe
podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób
prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka,
• uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze,
• inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
• samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 mln euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

Przedsiębiorstwo partnerskie:
O przedsiębiorstwach partnerskich mówimy wtedy, kiedy przedsiębiorstwo (typu upstream) posiada samodzielnie lub z kilkoma przedsiębiorstwami związanymi więcej kapitału lub prawa głosu drugiego przedsiębiorstwa
(typu downstream) niż owe 25%, ale mniej niż 50%.
Przedsiębiorstwo związane:
To przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
• przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie,
• przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać
większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej firmy,
• przedsiębiorstwo ma prawo wywierać decydujący
wpływ na inne przedsiębiorstwo stosownie do umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub do postanowienia w jego memorandum lub statucie,
• przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, stosownie do umowy z innymi udziałowcami
lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość
praw do głosowania.
Krok trzeci
W następnej kolejności weryfikacji poddajemy dane firmy dotyczące:
• zatrudnienia,
• rocznego obrotu i/lub,
• rocznego bilansu.
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu. Praca osób
niezatrudnionych w pełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa personelu. Praktykanci oraz studenci odbywający
zawodowe, jak również osoby na urlopie macierzyńskim
lub/i wychowawczym nie są brane pod uwagę.
Dane stosowane do obliczenia liczby personelu i kwot
finansowych odnoszą się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są obliczane na podstawie
rocznej.
Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględnienia VAT oraz innych podatków pośrednich.

