Warszawa, 18 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU S.A.
dotyczący możliwości uwzględnienia tzw. restrykcji częściowych dla określenia Okresu Szacowanej
Szkody COVID 1
Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) otrzymał od Komisji Europejskiej („KE”), zgodę na możliwość uwzględniania
tzw. restrykcji częściowych przy określaniu Okresu Szacowanej Szkody COVID, w przypadku przedsiębiorców
wnioskujących o udzielenie wsparcia w formie Finansowania Preferencyjnego.
Stanowisko KE jest efektem wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy PFR oraz KE wynikających z chęci uwzględnienia
przez PFR licznych postulatów zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców, zgłaszanych w toku rozpatrywania przez
PFR wniosków w ramach Programu oraz faktycznego wpływu epidemii COVID-19 na przedsiębiorstwa.
Częściowymi restrykcjami, które mogą być uwzględniane przez PFR w toku analizy, są ograniczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej, które wynikają z decyzji administracyjnej lub przepisów prawa, m. in. ograniczenie liczby
klientów, którzy mogą przebywać w lokalu przedsiębiorcy lub miejscu świadczenia usług (np. ograniczenia
ustalające maksymalną liczbę klientów przypadających na kasę lub m2 lokalu przedsiębiorcy, ograniczenia
wprowadzające maksymalną liczbę zajętych miejsc siedzących w przypadku transportu publicznego).
Do częściowych restrykcji nie uwzględnianych przy analizie Szacowanej Szkody COVID należy np. obowiązek
zasłaniania ust i nosa lub konieczność mycia lub dezynfekcji rąk.
W celu uwzględnienia szkód poniesionych przez przedsiębiorców w związku z obowiązywaniem restrykcji
częściowych, przedsiębiorca powinien wykazać, że ograniczenie działalności (a w konsekwencji poniesienie straty
wynikającej z prowadzenia działalności) było wynikiem takich restrykcji, a nie decyzji biznesowej przedsiębiorcy (np.
związanej z zamknięciem sklepów, pomimo możliwości prowadzania działalności nawet w mniejszej skali – tj. ze
względu na obowiązywanie restrykcji związanych z ograniczeniem liczby klientów w sklepie). PFR zwraca uwagę, że
warunkiem wydłużenia Okresu Szacowanej Szkody COVID jest odnotowanie przez przedsiębiorcę, w okresie
obowiązywania restrykcji częściowych, straty na poziomie EBITDA. W przypadku spełnienia ww. warunków,
wysokość pożyczki preferencyjnej będzie równa wysokości Szacowanej Szkody COVID obliczonej w oparciu o dane
przekazane przez przedsiębiorcę.
W związku z powyższym przedsiębiorcy, których wnioski są aktualnie rozpatrywane przez PFR, mają prawo zwrócić
się do PFR i odpowiednich Zespołów Transakcyjnych z pisemnym wnioskiem (w formie e-mail, wysłanego przez
osobę kontaktową przedsiębiorcy wskazaną w formularzu uprzednio złożonym PFR) o uwzględnienie czasu
obowiązywania tzw. restrykcji częściowych do określenia Okresu Szacowanej Szkody COVID, przedstawiając dane
potwierdzające wpływ restrykcji częściowych na wyniki finansowe przedsiębiorcy.
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Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w
Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Przedsiębiorcy, którym zostało udzielone Finansowanie Programowe w postaci Finansowania Preferencyjnego
(pozytywna decyzja o udzieleniu Finansowania Preferencyjnego) lub którzy uzyskali decyzję odmowną PFR ze
względu na brak Szacowanej Szkody COVID (pozytywna skumulowana EBITDA w okresie Szkody COVID lub
otrzymane wsparcie pokrywające Szkodę COVID) mają prawo do złożenia nowego wniosku o udzielenie
Finansowania Programowego, który swoim zakresem obejmie również okres restrykcji częściowych, o ile jest to
uzasadnione negatywnymi wynikami finansowymi.
W przypadku zanotowania pozytywnej EBITDA w okresie obowiązywania restrykcji częściowych (lub pokrycia jej z
innych źródeł mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19), kwota Finansowania
Preferencyjnego zostanie odpowiednio dostosowana.
PFR zaznacza jednak, że uznanie tzw. restrykcji częściowych za uzasadnione, a w konsekwencji wydłużenie Okresu
Szacowanej Szkody COVID będzie podlegało niezależnej analizie PFR i jego doradców, a w konsekwencji w dalszym
ciągu określenie Okresu Szacowanej Szkody COVID będzie decyzją podejmowaną w zależności od okoliczności
konkretnego przypadku oraz w oparciu o przedstawione dane.

