DEFINICJA MŚP

Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa,
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
Za przedsiębiorstwo uważa się „ podmiot prowadzący działalność gospodarcza bez względu na jego formę prawną”.
O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy mikro, małych, średnich decydują następujące czynniki:
• liczba osób zatrudnionych
• roczny obrót
• całkowity bilans roczny
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Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót
oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Uwaga! Przedsiębiorstwa, w których udziały posiadają inne podmioty gospodarcze
Aby opracować dane przedsiębiorstwa, należy ustalić czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy
związanym. W tym celu trzeba ustalić relację związku z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od tych relacji
należy dodać niektóre lub wszystkie dane przedsiębiorstw będących w związku.

Przedsiębiorstwo niezależne (samodzielne):
• jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj, nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne
przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
• posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub
kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów
(w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo może zostać
zakwalifikowane jako niezależne jeśli więcej niż 25% kapitału lub głosów jest w posiadaniu poniższych

inwestorów: publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, anioły biznesu,
uniwersytety, niedochodowe ośrodki badawcze, inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi
funduszami rozwoju, samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz
liczbą mieszkańców poniżej 5000).

Przedsiębiorstwo partnerskie:
• posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo
posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;
• przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem (głosy jakie posiada w innym
przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.

Przedsiębiorstwo związane:
Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:
• przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym
przedsiębiorstwie,
• przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową
zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie,
• przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów
udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Uwaga! Utrata statusu przedsiębiorstwa MŚP
Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku, który jest brany pod uwagę,
nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa – zachowuje ono status MŚP. Jednakże jeśli zjawisko to powtórzy się
w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu.

W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte,
odpowiednie dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze i w trakcie roku obrachunkowego.

