
k o r o n a w i r u s @ . a x e l o . p l

Komisja Europejska zatwierdziła tarczę 
finansową dla dużych firm
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Wkrótce powinna zostać uruchomiana tarcza finansowa dla 
dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Komisja 
Europejska zatwierdziła na razie jeden z jej elementów.

Uruchomienie programu tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla dużych
firm uzależnione zostało od uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Zgodę taką Komisja
Europejska wydała w tym tygodniu i zatwierdziła tarczę finansową w postaci pożyczek
płynnościowych wartą 10 mld zł (Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm).

Jest to jednak jeden z trzech elementów tarczy finansowej PFR dla dużych firm.
Polska nadal czeka na zgodę Komisji Europejskiej dot. wejścia w życie pozostałych 2 jej
elementów tj. Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania
preferencyjnego oraz Tarczy Kapitałowej PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania
inwestycyjnego.

Jak wskazuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju tarcza dla dużych firm powinna
ruszyć dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejska wszystkich jej trzech
elementów.

Na czym polega zatwierdzona przez Komisję Europejską Tarcza
Płynnościowa PFR dla Dużych Firm ?

Powyższa decyzja Komisji Europejskiej daje możliwość dużym przedsiębiorcom ubiegania
się o dwuletnie pożyczki na pokrycie bieżących płatności. Jak czytamy na stronie PFR
przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zwracamy jednak
uwagę, że, niektóre zapisy w programie mogą ulec jeszcze zmianie lub zostać
zaktualizowane przez PFR na skutek zgody wydanej przez Komisje Europejską.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez PFR wsparcie w ramach tej tarczy może przyjąć
postać następujących instrumentów:

◼ pożyczki;

◼ nabycia należności lub wierzytelności;

◼ obligacji;

◼ gwarancji.

Finansowanie to może zostać udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31
grudnia 2020 r. Maksymalny okres finansowania płynnościowego wyniesie 2 lata z opcją
przedłużenia o 1 rok. Jednak z komunikatu KE wynika, że okres finasowania może wynieść
nawet 4 lata. W tym zakresie można spodziewać się jeszcze zmian. Finansowanie
udzielane będzie w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w
szczególności na skutek COVID-19 i maksymalnie do kwoty 1 mld zł.
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Udzielone finansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć jedynie na
regulowanie bieżących płatności, w tym:

◼ wypłatę wynagrodzeń;

◼ zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych
służących wytworzeniu produktu lub usługi;

◼ zobowiązań publiczno-prawnych;

◼ innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w
Dokumentach Finansowania Programowego.

Finansowanie płynnościowe z Polskiego Funduszu Rozwoju będzie
dostępne dla firm, które złożą stosowny wniosek i będą spełniać poniższe
warunki:

◼ Zatrudniają co najmniej 250 pracowników, a ich obrót przekracza 50 mln
euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro i spełniają jeden z poniższych
warunków:

◼ odnotują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co
najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

◼ utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub
usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub
zasobów w związku z COVID-19;

◼ nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie
przekraczającej 25% należności;

◼ z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do
rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

◼ są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Ponadto warunkiem uzyskania wsparcia będzie min. prowadzenie
działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., nie zaleganie z płatnościami
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, czy brak wszczętego
postępowania upadłościowego.
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