Załącznik nr 3 do Uchwały nr 99/R/2020 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 17 września 2020 r.
Załącznik 2 do Specyfikacji produktu – kredyt obrotowy z dopłatą do oprocentowania

Oświadczenie do wniosku o kredyt
Ubiegając się
o kredyt
zmianę warunków umowy o kredyt
na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Wnioskodawca/ nazwa /imię i nazwisko/ Pesel/ seria i nr dowodu osobistego/ REGON/ NIP /numer gospodarstwa/ adres siedziby/ zamieszkania

będący:
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
podmiotem prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
oświadcza, że spełnia łącznie następujące warunki:
1) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt
18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.);
2) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018
r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej
działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
3) nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
4)
utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub
jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19
i załącza dokumenty potwierdzające ten fakt wraz z wyjaśnieniami zawartymi w załączniku do niniejszego oświadczenia
oraz składa w związku z tym oświadczenie o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

miejscowość, data

---------------------------------------------------------------------pieczątka i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie

podpis Wnioskodawcy/ za Wnioskodawcę

art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:
„przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna
z poniższych okoliczności:
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów
kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które
kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez
wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona
w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów
uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która
przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1),
a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż
MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu
lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie
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przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału
wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego
przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się
w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;
c) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy
obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej
wierzycieli;
d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy
o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;
e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:
1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz
2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

1

ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną
transakcją kapitałową.
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Załącznik do oświadczenia

INFORMACJA WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCA SKUTKÓW SYTUACJI EPIDEMII
do wniosku o kredyt na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086)
1. Czy Wnioskodawca skorzystał z możliwości Tarczy Antykryzysowej (np. zawieszenia lub odroczenia płatności ZUS,
KRUS, podatku itp.?) Proszę wskazać, w jakim zakresie: kwoty, okres odroczenia, warunki spłaty.

2. Czy Wnioskodawca odroczył płatności rat kapitałowych/odsetkowych w innych bankach/instytucjach finansowych,
płatności wobec KOWR? Proszę wskazać czego dotyczą, kwoty, okres odroczenia, warunki spłaty.

3. Czy w następstwie epidemii nastąpiły zmiany w zatrudnieniu w firmie, wysokości płac? Proszę opisać skalę.

4. Czy w następstwie epidemii zmienił się rynek odbiorców i dostawców Wnioskodawcy? Proszę opisać zmiany jakie
nastąpiły w tym zakresie oraz wskazać skalę tych zmian.
Czy wystąpiły któreś ze wskazanych zjawisk? Jeśli tak, proszę zaznaczyć je X.
spadek zamówień
utrata rynków zbytu
spadek sprzedaży
brak sprzedaży

wzrost zamówień
pozyskanie nowych rynków
wzrost sprzedaży
wzrost
zapasów
spowodowany
możliwości sprzedaży

brakiem

Komentarz:
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5. Jak Wnioskodawca ocenia stabilność posiadanego rynku dostawców i odbiorców, czy ma informacje nt. obecnej sytuacji
kontrahentów handlowych?
Komentarz:

6. Czy Wnioskodawca zawiesił działalność lub ograniczył/zaprzestał w związku z nakazami administracyjnymi w następstwie
epidemii? Proszę wskazać, w jakim zakresie nastąpiło ograniczenie lub zawieszenie działalności - skala tego zjawiska.

7. Czy Wnioskodawca prowadzi/-ł eksport/import w ramach działalności, jak zmieniła się sytuacja w następstwie epidemii?
Proszę szczegółowo opisać zmiany.

8. Jakie inne problemy pojawiły się w firmie w związku z wystąpieniem stanu epidemii? Co będzie przedmiotem finansowania
kredytem?

9. Jakie działania zostały podjęte w firmie w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii lub jakie działania zostaną
podjęte ze wskazaniem ich horyzontu czasowego i oczekiwanych rezultatów np. zmiana modelu biznesowego, redukcja
kosztów (w jaki sposób, o ile), zmiana rynku dostawców, odbiorców, renegocjowanie obecnych umów?
4

10. Proszę wskazać, które problemy zdaniem Wnioskodawcy w największym stopniu wpłynęły na destabilizację sytuacji
płynnościowej firmy oraz skomentować załączone zestawienie przepływów środków pieniężnych z planem płynności
na okres kredytowania. Czy wnioskowany kredyt z dopłatami pozwoli ustabilizować płynność firmy, przewidywany
horyzont czasowy w tym zakresie.

miejscowość, data

podpis Wnioskodawcy/ za Wnioskodawcę
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