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PRILOG I.
Definicije MSP-ova
Članak 1.
Poduzeće
Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na
njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska
poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja
koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću.
Članak 2.
Broj osoblja i financijski pragovi kojima se određuju kategorije poduzeća
1. Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja
imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR
i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR.
2. Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima
manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10
milijuna EUR.
3. Unutar kategorije MSP-ova mikro-poduzeće definira se kao poduzeće koje ima
manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2
milijuna EUR.
Članak 3.
Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir pri izračunu broja osoblja i financijskih iznosa
1. „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije razvrstano pod partnersko
poduzeće u smislu stavka 2. ni pod povezano poduzeće u smislu stavka 3.
2. „Partnersko poduzeće” su sva poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana
poduzeća u smislu stavka 3., a između kojih postoji sljedeća veza: poduzeće
(poduzeće-majka) posjeduje, samostalno ili zajedno s jednim ili više povezanih
poduzeća u smislu stavka 3., 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava drugog
poduzeća (poduzeće-kći).
Međutim, poduzeće se može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju
drugih partnerskih poduzeća, čak i ako su sljedeći ulagači dosegli ili premašili prag
od 25 %, pod uvjetom da ti ulagači nisu, u smislu stavka 3., bilo samostalno ili
zajednički povezani s dotičnim poduzećem:
(a) javna investicijska društva, društva rizičnog kapitala, pojedinci ili skupine
pojedinaca s redovitom djelatnošću ulaganja rizičnog kapitala koji ulažu vlasnički
kapital u poduzeća koja nisu uvrštena na burzu (poslovni anđeli), pod
uvjetom da je ukupno ulaganje tih poslovnih anđela u isto poduzeće manje od 1 250
000 EUR;
(b) sveučilišta ili neprofitni istraživački centri;
(c) institucionalni ulagači, uključujući fondove regionalnog razvoja;
(d) autonomna tijela lokalne vlasti s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna
EUR i s manje od 5 000 stanovnika.
3. „Povezana poduzeća” su poduzeća među kojima postoji jedna od sljedećih veza:
(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava vlasnika udjela ili članova u drugom
poduzeću;
(b) jedno poduzeće ima pravo postaviti ili smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće na
temelju ugovora sklopljenog s tim poduzećem ili na temelju odredbe njegova statuta
ili društvenog ugovora;
(d) jedno poduzeće, koji je vlasnik udjela ili član drugog poduzeća, sam kontrolira,
prema dogovoru s drugim vlasnicima udjela ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava vlasnika udjela ili članova u tom poduzeću.
Postoji pretpostavka da vladajući utjecaj ne postoji ako se ulagači navedeni u
drugom podstavku stavka 2. ne uključuju izravno ili neizravno u upravljanje dotičnim
poduzećem, ne dovodeći u pitanje svoja prava u svojstvu vlasnika udjela.
Povezanima se smatraju i poduzeća koja su međusobno povezana preko jednog ili
više drugih poduzeća, odnosno bilo kojeg ulagača spomenutog u stavku 2., na bilo
koji od načina opisanih u prvom podstavku.
Povezanima se smatraju i poduzeća koja jednu od tih povezanosti ostvaruju
posredstvom fizičke osobe ili skupine fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se bave
svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili
susjednim tržištima.
„Susjednim tržištem” smatra se tržište proizvoda ili usluga izravno smješteno uzlazno
ili silazno u odnosu na mjerodavno tržište.
4. Osim u slučajevima utvrđenima u stavku 2., drugom podstavku, poduzeće se ne
može smatrati MSP-om ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno,
izravno ili neizravno upravlja s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u
dotičnom poduzeću.
5. Poduzeća mogu donijeti izjavu o statusu neovisnog poduzeća, partnerskog
poduzeća ili povezanog poduzeća, uključujući podatke o pragovima utvrđene u
članku 2. Ta izjava može se donijeti čak i ako je kapital raspoređen na takav
način da je nemoguće točno odrediti tko ga posjeduje, u kojem slučaju poduzeće
može u dobroj vjeri izjaviti da je moguće legitimno pretpostaviti da jedno poduzeće ili
više međusobno povezanih poduzeća ne posjeduje 25 % kapitala ili više u dotičnom
poduzeću. Te se izjave donose ne dovodeći u pitanje provjere ili istrage predviđene
nacionalnim pravilima ili pravilima Unije.
Članak 4.
Podatci koji se upotrebljavaju za broj osoblja, financijske iznose i referentno razdoblje
1. Podatci koji se upotrebljavaju za broj osoblja i financijske iznose su podatci koji se
odnose na posljednje odobreno računovodstveno razdoblje, izračunani na godišnjoj
razini. U obzir se uzimaju od datuma zaključenja financijskih izvještaja. Iznos koji se
upotrebljava kao iznos prometa računa se bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) i
drugih neizravnih poreza.
2. Ako na datum zaključenja financijskih izvještaja poduzeće ustanovi da je na
godišnjoj razini premašilo prag broja osoblja ili financijske pragove utvrđene u stavku
2. ili palo ispod njih, to neće dovesti do gubitka ili stjecanja statusa srednjeg, malog ili
mikro-poduzeća, osim ako ti pragovi nisu premašeni tijekom dva uzastopna
računovodstvena razdoblja.
3. U slučaju novoosnovanih poduzeća čiji financijski izvještaji još nisu odobreni,
primjenjuju se podatci preuzeti iz procjene bona fide izvršene tijekom financijske
godine.
Članak 5.
Broj osoblja
Broj osoblja odgovara broju godišnjih jedinica rada, to jest broju osoba koje su bile
zaposlene na puno radno vrijeme kod dotičnog poduzeća ili u njegovo ime, tijekom
cijele promatrane referentne godine. Rad osoba koje nisu bile zaposlene punu

godinu, rad onih koje su radile skraćeno radno vrijeme, bez obzira na trajanje, i
sezonski rad računaju se kao dijelovi godišnjih jedinica rada. Osoblje se sastoji:
(a) od zaposlenika;
(b) od osoba koje rade za podređeno poduzeće, a smatraju se zaposlenima prema
nacionalnom pravu;
(c) od vlasnika-upravitelja;
(d) od partnera koji se bave redovitom djelatnošću u poduzeću i ostvaruju pogodnost
od njegovih financijskih koristi.
Pripravnici i studenti uključeni u stručno usavršavanje na temelju ugovora o
pripravništvu ili ugovora o stručnom usavršavanju ne broje se kao osoblje. Trajanje
porodiljskog ili roditeljskog dopusta ne uračunava se.
Članak 6.
Utvrđivanje podataka poduzeća
1. U slučaju neovisnog poduzeća, podatci, uključujući broj osoblja, određuju se
isključivo na temelju financijskih izvještaja tog poduzeća.
2. Podatci, uključujući broj osoblja, poduzeće koje ima partnerska poduzeća ili
povezana poduzeća određuju se na temelju financijskih izvještaja i ostalih podataka
poduzeća, odnosno, ako postoje, konsolidiranih financijskih izvještaja poduzeća ili
konsolidiranih financijskih izvještaja u koje je poduzeće uključeno konsolidacijom.
Podatcima spomenutima u prvom podstavku dodaju se podatci svakog poduzeća
koje je partner dotičnom poduzetniku i koje se nalazi neposredno uzlazno ili silazno
od njega. Zbrajanje je razmjerno postotnom udjelu u kapitalu ili glasačkim pravima
(ovisno o tome što je veće). U slučaju unakrsnog vlasništva primjenjuje se veći
postotak.
Podatcima iz prvog i drugog podstavka dodaje se 100 % podataka svakog poduzeća
koje je izravno ili neizravno povezano s dotičnim poduzećem ako ti podatci već nisu
uključeni konsolidacijom financijskih izvještaja.
3. Za potrebe primjene stavka 2. podatci poduzeća koji su partneri dotičnog
poduzeća dobivaju se iz njihovih financijskih izvještaja i njihovih drugih podataka, i to
konsolidiranih ako postoje. Njima se dodaje 100 % podataka poduzeća
koja su povezana s tim partnerskim poduzećima, osim ako podatci iz njihovih
financijskih izvještaja već nisu uključeni kroz konsolidaciju.
Za potrebe primjene istog stavka 2. podatci poduzeća koja su povezana s dotičnim
poduzećem dobivaju se iz njihovih financijskih izvještaja i njihovih drugih podataka, i
to konsolidiranih ako postoje. Njima se razmjerno dodaju podatci svih mogućih
partnerskih poduzeća tog povezanog poduzeća, koji se nalaze neposredno uzlazno
ili silazno od tog povezanog poduzeća, osim ako ti podatci već nisu uključeni u
konsolidirana financijska izvještaja s postotkom barem razmjernim postotku
utvrđenom u drugom podstavku stavka 2.
4. Ako se u konsolidiranim financijskim izvještajima ne nalaze nikakvi podatci o
osoblju za dano poduzeće, brojčani podatci o osoblju dobivaju se razmjernim
zbrajanjem podataka njegovih partnerskih poduzeća i dodavanjem podataka
njegovih povezanih poduzeća.

