Sociālā uzņēmuma darbības pārskats

Vebinārs sociālajiem uzņēmumiem
28.05.2020

Sociālā uzņēmuma darbības pārskats
Vebinārs sociālajiem uzņēmumiem – 2020.gada 28.maijs

Darba kārtība
13:00

Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu tiesiskais pamats un
nozīme sociālo uzņēmumu uzraudzības procesā
– Juris Cebulis, Labklājības ministrija

13:15

Sociālā ietekme: kāpēc to ir svarīgi mērīt un kā to darīt efektīvi?
– Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

14:00

Darbības pārskata sagatavošana, biežāk pieļautās kļūdas, ieteikumi
pārskata pareizai aizpildīšanai
– Alite Grobiņa, Labklājības ministrija

14:30

Jautājumi un atbildes
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NORMATĪVĀ BĀZE
Sociālā uzņēmuma likums
❑ Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa

Saistītie Ministru kabineta noteikumi:
❑ Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā
uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību
(27.03.2018. MK noteikumi Nr. 173)
❑ Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju (20.02.2018. MK noteikumi Nr. 101)
❑ Noteikumi par komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem
uzņēmumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību (03.04.2018. MK noteikumi Nr. 197)
❑ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.
pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi (11.08.2015.
MK noteikumi Nr. 467) – grozījumi spēkā ar 26.05.2020
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SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS – PRASĪBAS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi
radošu saimniecisko darbību:
❑ statūtos noteikti sociālie mērķi
❑ dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa

iegūšanu
❑ iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai
❑ nodarbina algotus darbiniekus (vismaz 1 darbinieks)
❑ demokrātiska (iesaistoša) uzņēmuma pārvalde:

❑ uzņēmuma valdē vai padomē ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai
❑ izveidota konsultatīvā institūcija, kurā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa
grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts

! Nodrošina visā sociālā uzņēmuma darbības laikā
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SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS
NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI:
❑ pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu
❑ peļņu (jebkurā pārskata gadā gūto) nesadala dividendēs
❑ nav tiesīgs izdarīt dividenžu izmaksas vai izmaksas pamatkapitāla samazināšanas

gadījumā, kā arī citas izmaksas īpašniekiem, piemēram, likvidācijas gadījumā
❑ mantu un finanšu līdzekļus atļauts izmantot tikai statūtos norādītajiem mērķiem
❑ veido rezerves kapitālu, kurā ieskaita visu pārskata gada peļņu
Sociālais uzņēmums nav tiesīgs:
❑ veikt sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot
telpu iznomāšanu vai izīrēšanu
❑ darboties šādās jomās:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība,
alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība,
azartspēles un derības,
finanšu un apdrošināšanas darbības,
jomās, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību

❑ izsniegt aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts sociālā

uzņēmuma statūtos
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CITI NOSACĪJUMI
Ministru kabineta noteikumi Nr.173
❑ Darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem:
✓ mērķa grupas nodarbinātības rādītājs darbības pārskata periodā – vismaz 50 %;
✓ mērķa grupas persona tiek nodarbināta darbavietā, kas izveidota no jauna vai kurā
vismaz četrus mēnešus pirms tam nav tikusi nodarbināta ne-mērķa grupas persona;
❑ Sociālajiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus mērķa grupām – vismaz 30 % no visiem
pakalpojumiem ir sniegti mērķa grupai
❑ Pienākums 10 darbdienu laikā informēt Labklājības ministriju, ja mainījusies šāda informācija:
✓ kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
✓ tīmekļvietne (ja iesniedzējam tāda ir izveidota)

✓ darbības vietas adrese
✓ pamatdarbības veids un papildu darbības veids atbilstoši Eiropas Savienības
Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijai
✓ informācija par valdes vai padomes locekļa atbilstību mērķa grupai vai konsultatīvo
institūciju, kurā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai nozares eksperts
✓ sociālais mērķis
✓ mērķa grupa

KĀPĒC VAJADZĪGS DARBĪBAS PĀRSKATS?
❑ Sociālo uzņēmumu uzraudzība
✓ prasību izpilde

✓ informācija par sociālo ietekmi
✓ padarītie un turpmāk veicamie uzdevumi

❑ Komunikācija – informācija par darbību, problēmām,
ierosinājumi
❑ Paškontrole un plānošana

! Sociālais uzņēmums katru gadu līdz 1. maijam iesniedz LM iepriekšējā
gada darbības pārskatu

! Sociālais uzņēmums darbības pārskatu par 2019. gadu ir tiesīgs iesniegt
Labklājības ministrijai līdz 2020. gada 31. jūlijam
(aicinām neatlikt uz pēdējo brīdi)

VALSTS ATBALSTS (de minimis)
SOCIĀLAJAM UZŅĒMUMAM
Atbalsta veids*

Atbalsta sniedzējs

Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides

Labklājības ministrija

Konsultācijas biznesa plāna izstrādei

Labklājības ministrija

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Pašvaldības

Publiskas personas kustamās mantas nodošana bez Publiskā persona (piemēram,
atlīdzības sociālā uzņēmuma īpašumā
pašvaldība)
Publiskas personas mantas nodošana sociālajam
uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā

Pašvaldība, valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrība

Finanšu atbalsts (grants) ESF projekta “Atbalsts
sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros

Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu
institūcija Altum”

* atbalsts tiek piešķirts atbilstoši de minimis regulējumam
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SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS
IZVĒRTĒŠANA

Sociālais
uzņēmums
iesniedz
Sociālā
uzņēmuma
gada darbības
pārskatu

LM iegūst
informāciju
no valsts
datubāzēm
un sagatavo
izvērtējuma
lapu

LM nosūta
dokumentus
Sociālo
uzņēmumu
komisijai
izvērtēšanai

Sociālo
uzņēmumu
komisija
sniedz
motivētu
atzinumu LM

LM pieņem
lēmumu

PALDIES!

www.lm.gov.lv
registracija.su@lm.gov.lv
Tālr. 64331822
O., C. 9:00 – 12:00

