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Informacja INTERREG: Przedsi ębiorstwa znajduj ące si ę w trudnej 
sytuacji 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1301/2013 z 17 grudnia 2013 r. w związku z art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 1299/2013 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego nie wspiera przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa. Zgodnie z 
programem współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska wnioskodawcy ubiegający się o 
dotację współfinansowaną z EFRR w latach 2014-2020 są zatem zobowiązani do 
zadeklarowania w formularzu wniosku, że nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej 
sztuacji i że zapoznali się z nienieją informacją. 

Unijne przepisy dotyczące pomocy państwa zawierają definicje przedsiębiorstw znajdujących 
się w trudnej sytuacji. W  związku z tym niniejszy dokument zawiera informacje na tamat 
następujących definicji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji: po pierwsze w 
rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr. 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
(rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  tzw. 
wyłączenia grupowe, Dziennik Urzędowy UE L 187 z 26 czerwca 2014, S. 1), po drugie w 
rozumieniu wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dziennik Urzędowy UE C 
249 z 31 lipca 2014, S. 1). 

 

A. Rozporz ądzenie w sprawie wył ączeń grupowych 

Zgodnie z art. 2 pkt 18 (rozp.) "przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji" oznacza 
przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

- 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; 

- 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 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” 
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odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do 
dyrektywy 2013/34/UE; 

- 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; 

- 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; 

- w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 
• księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa 

przekracza 7,5; oraz 
• wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi 

poniżej 1,0. 
 

B. Wytyczne dotycz ące pomocy pa ństwa na ratowanie i restrukturyzacj ę 
przedsi ębiorstw niefinansowych znajduj ących si ę w trudnej sytuacji  

 

Zgodnie z pkt 20 Wytycznych przedsiębiorstwa znajdują się w trudnej sytuacji, jeżeli bez 
interwencji państwa prawie na pewno będzie skazane na zaprzestanie działalności w 
perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwo uznaje się 
zatem za znajdujące się w trudnej sztuacji, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z nstępujących 
okoliczności: 

- w przypadku spółki charakteryzującej się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników: 
więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek 
poniesionych strat. Ma to miejsce w przypadku, gdy odliczenie poniesionych strat z 
kapitałów rezerwowych (i z wszystkich innych elementów ogólnie uznawanych za część 
funduszy własnych spółki) prowadzi do ujemnego wyniku przekraczającego połowę 
subskrybowanego kapitału podstawowego; 

- w przypadku spółki, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną 
odpowiedzialność za długi spółki: więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów 
księgowych utracono wskutek poniesionych strat; 

- przedsiębiorstwo jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub 
zgodnie z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem 
upadłościowym na wniosek wierzycieli; 

- w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat 
• stosunek księgowej wartości kapitału obcego do księgowej wartości kapitału 

przedsiębiorstwa był większy niż 7,5 oraz 
• wskaźnik pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosił poniżej 1,0. 


