Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.5991, uzņēmumam piemēro grūtībās nonākuša
uzņēmuma statusu, ja tas atbilst vienai no šādām pazīmēm:










kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos
un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir
zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no
rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu
kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls
attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;
sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības
parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs
gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības
grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz
dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši
pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);
uzņēmumam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots
tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums,
vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem
kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tam varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;
uzņēmums ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis
garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas
plāns;
uzņēmumam neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma
parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma
procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu,
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.
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