MVU KATEGORIJAS NOTEIKŠANAS
PALĪGMATERIĀLS
Kam ir domāts šis palīgmateriāls?
Šis materiāls ir paredzēts jebkuram uzņēmumam, kurš vēlas saņemt valsts atbalstu. Tā mērķis ir sniegt skaidrojumus MVU kategorijas noteikšanā un MVU
deklarācijas aizpildīšanā. Materiālā ir sniegti piemēri uzņēmumiem, kuriem ir vienkārša uzņēmuma īpašnieku un citu saistīto uzņēmumu struktūra.
Ja Jūsu uzņēmums ietilpst lielā savstarpēji saistītā uzņēmumu grupā (koncernā) vai īpašniekos ir pašvaldība, vai valsts institūcija, tad konsultējieties ar
Altum darbiniekiem par korektu MVU kategorijas noteikšanu.
Šis ir informatīva rakstura palīgmateriāls, kuru AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir sagatavojusi atbilstoši savai kompetencei. Palīgmateriālā
izmantota informācija, kas pieejama: Eiropas Komisijas izstrādātajā lietotāja rokasgrāmatā par MVU definīcijas piemērošanu un Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras izstrādātajā Informatīvajā materiālā par mikro, mazā un vidējā uzņēmuma un grūtībās nonākuša uzņēmuma statusa noteikšanu.
Palīgmateriālā izmatotie termini:





MVU –sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums;
MVU deklarācija - 2014. gada 16. decembra Ministru kabineta Noteikumu Nr. 776 Pielikums Nr.1;
uzņēmums – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību neatkarīgi no tās juridiskās formas (SIA, AS, pašnodarbināta persona, u.c.)
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Vispirms jāidentificē visi izvērtējamie uzņēmumi
MVU kategorijas noteikšanai ir jāidentificē:
1. Jūsu uzņēmuma īpašnieki, īpašnieku īpašniekiem piederošie uzņēmumi un
2. Jūsu uzņēmumam piederošie uzņēmumi.
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Jūsu uzņēmums

Vai Jums ir autonoms uzņēmums?
1.

Autonoms uzņēmums ir tāds, kur izpildās visas trīs zemāk norādītās pazīmes:

20%

20%
20%

80%
Jūsu uzņēmums

Jūsu uzņēmums

2.

Jūsu uzņēmums

Jūsu
uzņēmumam
nav
dalība/balss
tiesības
citos
uzņēmumos vai tā ir zem 25%

Jūsu uzņēmuma Īpašniekos nav
juridiskas personas, kurām pieder
25% vai vairāk uzņēmuma kapitāla
daļu/balss tiesību.
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80%

80%
Cits piederošais
uzņēmums

Ja Jums vai kādai citai fiziskai personai (vai fizisku
personu grupai) pieder vismaz 51% Jūsu uzņēmuma un
arī citu uzņēmumu kapitāla daļu/balss tiesību, tad
uzņēmums joprojām ir uzskatāms par autonomu tikai
pie nosacījuma, ka tas nedarbojas tajā pašā tirgū vai
blakustirgos.

Autonomiem uzņēmumiem MVU kategorijas noteikšanai ir jāņem vērā tikai Jūsu uzņēmuma finanšu rādītāji. Pārejiet uz materiāla
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soli.

Kas ir Jūsu uzņēmuma partneruzņēmumi?
1.

Par partneruzņēmumu tiek uzskatīts tāds uzņēmums:
Jūsu uzņēmums

30%
Īpašnieks A

10%
50%

30%

20%

Īpašnieks B

Īpašnieks C
Piederošais
uzņēmums A

MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 30% īpašnieka A dati
+ 50% īpašnieka C dati

Jūsu uzņēmums

Piederošais
uzņēmums B

MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 30% jums piederošā
uzņēmuma A dati

kurā Jūsu uzņēmumam ir kapitāla daļas/balss tiesības 25%-50%
apmērā.

kurš ir Jūsu uzņēmuma īpašnieks (juridiska persona),
kurai pieder kapitāla daļas/balss tiesības 25%-50%
apmērā.

Partneruzņēmumiem jāizvērtē arī to īpašnieki un piederošie uzņēmumi, ja tie ir juridiskas personas.
 Partneruzņēmuma īpašnieks ir jāņem vērā aprēķinos, ja tam pieder virs 50% kapitāla daļu/balss tiesību partneruzņēmumā.
 Partneruzņēmumam piederošie uzņēmumi jāņem vērā aprēķinos, ja tam pieder virs 50% kapitāla daļu/balss tiesību uzņēmumā.
 Ja partneruzņēmuma īpašnieks ir fiziska persona, tad nav jāvērtē kādi uzņēmumi pieder šai fiziskajai personai.
uzņēmums Z

80%

80%

Īpašniekam B
piederošais
uzņēmums M

Jūsu uzņēmums
Īpašnieka A
īpašnieks
uzņēmums X

30%

30%

20%

40%

60%

30%

Īpašnieks A

Īpašnieks B

Īpašnieka B
īpašnieks
100%

MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 30% īpašnieka A dati
+ 30% uzņēmuma Z dati
+ 40% īpašnieka B dati
+ 40% uzņēmuma M dati

Jūs

1.versija
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2.

Partneruzņēmumiem MVU kategorijas noteikšanā Jūsu uzņēmuma datiem būs jāpieskaita partneruzņēmumu (un to īpašnieku vai
piederošo uzņēmumu) datiem proporcionāli Jūsu uzņēmumā piederošajam kapitāla daļu/balss tiesību apmēram.

3.

Jūsu uzņēmumu tomēr var kvalificēt kā autonomu, ja 25–50 % tā kapitāla vai balsstiesību pieder kādam no šāda veida ieguldītājiem:

Riska kapitāla sabiedrība (t.sk. “Biznesa eņģeļi” un publiskās ieguldījumu sabiedrības);

Augstskola un bezpeļņas pētniecības centrs;

Institucionāls ieguldītājs t.sk. reģionālās attīstības fonds;

Maza autonoma vietējā pašvaldība (gada budžets zem EUR 10 milj. un teritorijā mazāk nekā 5 000 iedzīvotāju).

Kas ir Jūsu uzņēmuma saistītie uzņēmumi?
1.

Par saistīto uzņēmumu tiek uzskatīts tāds uzņēmums:
Jūsu uzņēmums
20%

20%
Īpašnieks A

Īpašnieks A

60%

20%

Īpašnieks C

20%
MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 100% īpašnieka C dati

Īpašnieks B

Īpašnieks B

20%

kurš ir Jūsu uzņēmuma īpašnieks, kuram pieder
kapitāla daļas/balss tiesības vairāk kā 50% apmērā.

Īpašnieks C

Mātes uzņēmums

Jūsu uzņēmums

MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 100% īpašnieka A dati
+ 100% īpašnieka B dati
+ 100% īpašnieka C dati
+ 100% mātes uzņēmuma dati

kurš ietilpst uzņēmumu grupā, kuri katrs atsevišķi varētu būt
partneruzņēmums vai vispār aprēķinos neiekļaujami uzņēmumi, taču, par cik
tiem visiem ir viens īpašnieks vai tie savstarpēji ir saistīti, tad faktiski ar balsu
vairākumu tie kontrolē Jūsu uzņēmumu.

80%
Jūsu uzņēmums

Īpašniekam A
piederošais
uzņēmums M

Īpašnieka A
īpašnieks Jānis

30% 60%
60%
Īpašnieks A

60%

Piederošais
uzņēmums A

10%
Jūsu uzņēmums

Piederošais
uzņēmums B

MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 100% jūsu uzņēmumam
piederošā uzņēmuma A dati

kurā Jūsu uzņēmumam ir kapitāla daļas/balss
tiesības vairāk kā 50% apmērā.

2.
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MVU aprēķins:
100% jūsu uzņēmuma dati
+ 100% īpašnieka A dati
+ 100% uzņēmuma M dati
+ 100% uzņēmuma G dati
+ 100% uzņēmuma L dati

Uzņēmums X
(nedarbojas tajā
pašā tirgū)
Īpašnieka A
īpašnieks
uzņēmums L

Uzņēmums G
(darbojas tajā
pašā tirgū)

Saistītajiem uzņēmumiem jāizvērtē arī to īpašnieki un īpašniekiem piederošie
uzņēmumi.
 Saistītajam uzņēmumam piederošie uzņēmumi ir jāņem vērā, ja tajos ir
virs 25% kapitāla daļu/ balss tiesību.
 Ja saistītā uzņēmuma īpašnieks ir juridiska persona, tad tas ir jāņem vērā
aprēķinos, ja īpašniekam pieder virs 25% kapitāla daļu/balss tiesību
saistītajā uzņēmumā.
 Ja saistītā uzņēmuma īpašnieks ir fiziska persona vai vairākas fiziskas
personas, kuras darbojas kopīgi, tad aprēķinos jāņem vērā šīm fiziskām
personām citi piederošie (līdzdalība > 50%) uzņēmumi, ja tie darbojas
tajā pašā tirgū vai blakustirgos.

MVU kategorijas noteikšanā Jūsu uzņēmu datiem būs jāpieskaita 100% saistīto uzņēmumu (un to īpašnieku) dati.

Saskaiti visus datus kopā
Pēc partneruzņēmumu un saistīto uzņēmumu identificēšanas saskaiti kopā visu uzņēmumu: gada apgrozījumu, bilances kopsummu un
darbinieku skaitu no pēdējā apstiprinātā gada pārskata. Jaundibinātiem uzņēmumiem, kuriem vēl nav bijis neviens gada pārskats, izmanto
operatīvo finanšu pārskatu.

Partner
uzņēmumi

Jūsu uzņēmums

100%

+

Saistītie
uzņēmumi

Konsolidētais gada
pārskats

100% +

30*% + 100%

Partner
uzņēmums

30*%

Ja Jūsu uzņēmums ietilpst uzņēmumu
grupā, kurai gatavo konsolidēto
pārskatu, tad aprēķinos uzmanto
konsolidēto gada pārskatu, kuram klāt
pieskaita partneruzņēmumu un saistīto
uzņēmumu datus, kuri tajā neietilpst.

*Partneruzņēmumiem pieskaita klāt datus proporcionāli daļu/balss
tiesību skaitam Jūsu uzņēmumā.

1.versija

2. lp. no 6
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Nosaki kategoriju
Pēc visu uzņēmumu finanšu rādītāju un darbinieku skaita sasummēšanas, jānosaka MVU kategorija.
Gadījumos, kad pēc darbinieku skaita uzņēmums būtu vienā kategorijā, bet pēc finanšu datiem citā, tad izvēlās to kategoriju, kura ir augstāka.
Piemēram: darbinieku skaits ir 30 (mazā), bet gada apgrozījums un bilance ir 23 milj. euro (vidējā). Šajā gadījumā, uzņēmumam ir Vidējā
uzņēmuma kategorija.
Piemēri
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Vai kategorija mainījās uz vai no Lielā uzņēmuma?
Ja kategorija ir mainījusies kopš iepriekšējā izvērtējuma noteikšanas, tad Jūsu uzņēmumu uzskata par Lielo uzņēmumu, tikai tad, ja Jūsu
uzņēmumam bija Lielā uzņēmuma kategorija vismaz 2 periodos pēc kārtas.
Piemērs par MVU statusa noteikšanu, ja 2016.gads ir pēdējais apstiprinātais pārskata periods.
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Aizpildi MVU deklarāciju
1. MVU deklarācija sastāv no 4 daļām:

Deklarācija

+

Deklarācija, kurā norāda
informāciju par Jūsu
uzņēmumu un MVU
aprēķina gala rezultātu.

Aprēķinu
lapa

+

Lapa kurā norāda
aprēķinā izmantotos
rādītājus.

2. Ja Jūsu uzņēmums ir autonoms (šī materiāla
tad jāaizpilda tikai Deklarācija.

2

+

A
sadaļa

Partner
uzņēmumu
lapas

Lapa, kurā norāda visus
partneruzņēmumus, papildus
pievienojot detalizētu aprakstu par
katru partneruzņēmumu.

B
sadaļa

Saistīto
uzņēmumu
lapas

Lapa, kurā norāda visus saistītos
uzņēmumus, papildus pievienojot
detalizētu aprakstu par katru saistīto
uzņēmumu.

Deklarācija

punkts),

3. Ja Jūsu uzņēmumam ir partneruzņēmumi un / vai saistītie uzņēmumi, tad MVU deklarācija ir jāpilda “otrādāk”, t.i.:
Partner
uzņēmuma
lapa

Partner
uzņēmuma
lapa

A
sadaļa
Aprēķinu
lapa

Saistītā
uzņēmuma
lapa

Saistītā
uzņēmuma
lapa

Vispirms jāaizpilda informācija
par katru partneruzņēmumu
un saistīto uzņēmumu.

1.versija

Deklarācija

B
sadaļa

Katra uzņēmuma datus
apkopo A un B sadaļas
lapās.

3. lp. no 6

A un B sadaļas lapu
rezultātus apkopo
aprēķinu lapā.

Gala rezultātu norāda
deklarācijā.

11.08.2017.
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Paraugs aizpildītai MVU deklarācijai ar komentāriem

Piemērs:
1.

2.

35%

SIA “Jūsu uzņēmums” ir pretendents Altum atbalsta (Aizdevums / Garantija) saņemšanai, kuram ir
šādi īpašnieki:

SIA “Partneris”, kuram pieder 35% kapitāla daļu (Partner uzņēmums) un

SIA “Saistītais”, kuram pieder 55% kapitāla daļu (Saistītais uzņēmums).

55%

SIA “Partneris”

SIA “Saistītais”
SIA Jūsu uzņēmums

SIA “Jūsu uzņēmums” pieder kapitāla daļas 75% apmērā uzņēmumā SIA “CCC” (Saistītais uzņēmums).

SIA “CCC”

Deklarācija

Pirmajā punktā norāda informāciju par Jūsu uzņēmumu.

Otrajā punktā atzīmē, vai Jūsu uzņēmumam ir partneruzņēmumi
un/vai saistītie uzņēmumi. Ja ir abi, tad atzīmē abus tipus, ja nav ne
viens, ne otrs, tad atzīmē, ka Jūsu uzņēmums ir autonoma
komercsabiedrība.

Trešajā punktā norāda gada pārskata gadu, kas tika izmantots
aprēķinos. Vērtības iegūst no Aprēķinu lapas 2.punkta tabulas
rindas Kopā.

Ceturtajā punktā norāda tos partneruzņēmumus, kuri netika ņemti
vērā aprēķinos, jo tie ir izņēmuma gadījumi (skat. šī palīgmateriāla
3. soļa 3. apakšpunktu).
Piektajā punktā norāda aprēķina gala rezultātu.

Šajā piemērā uzņēmums atbilst “vidējā” uzņēmuma statusam,
jo abi finansiālie rādītāji atbilst šim statusam, tāpēc tie ir
noteicošie, nevis darbinieku skaits.

1.versija
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Aprēķinu lapa

Aprēķinu lapā norāda rezultātu, kas iegūts no A sadaļas un B sadaļas.

Otrā punkta tabulā:
2.1. punktā jānorāda vērtības no Jūsu uzņēmuma gada pārskata;
2.2. punktā jānorāda gala vērtība no A sadaļas tabulas kopsummas;
2.3. punktā jānorāda gala vērtība no B sadaļas tabulas kopsummas.

A sadaļa

A sadaļā apkopo informāciju par visiem partneruzņēmumiem
(Partneruzņēmumu lapu 3.3. punkta tabulas vērtība).

Partner uzņēmuma lapa

Partneruzņēmumu lapa ir jāaizpilda par katru partneruzņēmumu.

Otrajā punktā ir jānorāda partneruzņēmuma dati no pēdējā gada
pārskata.
Trešajā punktā jānorāda kādā veidā veidojas saistība un kāda
proporcija tiks piemērota:
3.1. punktā, ja partneruzņēmums ir Jūsu uzņēmuma īpašnieks.

3.2. punktā, ja partneruzņēmums ir Jūsu uzņēmumam piederošs
uzņēmums.

1.versija
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3.3. punkta tabulā jānorāda 2.punktā norādītās vērtības, piemērojot
proporciju.

B sadaļa
B sadaļā apkopo informāciju par visiem saistītajiem uzņēmumiem
(Saistīto uzņēmumu lapu 2. punkta tabulas vērtība).

Pirmajā punktā jānorāda, vai Jūsu uzņēmums kopā ar saistītajiem
uzņēmumiem gatavo kopēju konsolidēto gada pārskatu.

2.1. punktu aizpilda, ja tiek gatavots konsolidētais gada pārskats.

2.2. punktu aizpilda, ja netiek gatavots konsolidētais gada pārskats.

Saistīto uzņēmumu lapa
Saistīto uzņēmumu lapu aizpilda par katru saistīto uzņēmumu. Nav
jāaizpilda, ja ir iekļauts konsolidētajā gada pārskatā.

1.versija

6. lp. no 6
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