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W  DLA BIZNESU 

Tarcza Finansowa - nasza opinia 

W związku z możliwym uruchomieniem Tarczy      
Finansowej w ciągu najbliższych dni/tygodni chcielibyśmy      
podzielić się z Państwem naszymi uwagami i       
przemyśleniami na jej temat. 

Luka finansowa  

Zgodnie z Przewodnikiem do Tarczy finansowej, Luka       
finansowa oparta jest o „szacowane utracone dochody”.       
Natomiast w dalszej części Przewodnika, zarówno przy       
kryteriach umorzenia subwencji, jak i przy dostępie do        
niektórych form pomocy (np. dla dużych firm), mowa jest         
już nie o utraconym dochodzie, a o osiągnięciu „straty na          
sprzedaży” (z wyłączeniem amortyzacji), co zasadniczo      
zmienia istotę pomocy oraz instrumentów pomocowych, w       
tym ogranicza ich zakres/dostęp, pozostawiając firmy z       
problemami płynnościowymi.  

„Strata gotówkowa na sprzedaży” jako wynik księgowy       
nie obejmuje w szczególności: kosztów finansowych, rat       
kapitałowych kredytów, podatków, a także niezapłaconych      
należności. Nie obejmuje również utraty wartości aktywów       
- warunkowo ta pozycja, jak również koszty finansowe        
zostały uwzględnione tylko dla dużych firm „w związku ze         
specyfiką prowadzonej działalności”, co wymaga     
doprecyzowania oraz rozszerzenia również dla mikro i       
MŚP.  

Zastosowana koncepcja „straty gotówkowej na sprzedaży”      
jest więc niewystarczająca i nie stanowi pokrycia       
rzeczywistych strat przedsiębiorstw. Jest to szczególnie      
widoczne w spółkach, których działalności oparta jest o        
inwestycje w aktywa trwałe (np. branża nieruchomości       
komercyjnych, ale także podmioty z istotnym udziałem       
infrastruktury produkcyjnej), które finansowane są z      
wykorzystaniem kredytów bankowych w wysokości do      
70-80% aktywów. W efekcie dodatni wynik na       
sprzedaży/EBITDA jest niezbędny do pokrycia     
zobowiązań kredytowych (kapitału oraz kosztu     
finansowego) oraz podatków (w szczególności w zakresie       
podatków minimalnych lub stałych określonych przez      
prawo podatkowe), a nie jest zyskiem przedsiębiorstwa. 

Podmioty z branży nieruchomości handlowych z      
uzyskiwanego przychodu około 60-70% przeznaczają na      
kategorie, które nie mieszczą się w „wyniku gotówkowym        
na sprzedaży”, tj. obsługę kredytów i podatki. Zerowy        

wynik na sprzedaży jest dla nich w efekcie stratą zarówno          
w ujęciu kapitałowym jak i płynnościowym.  

Definicja Beneficjenta Programu  

Program nie uwzględnia przedsiębiorstw nie posiadających      
zatrudnienia; taka sytuacja ma np. miejsce w tzw. spółkach         
celowych, w których banki kredytujące jako warunek       
wpisują brak zatrudnienia. Personel operacyjny jest      
wówczas zatrudnianych w firmach kontrahentów, które      
posiadają umowy z tego typu podmiotami, a podmioty te         
są zarządzane bezpośrednio przez zarząd lub      
wspólników/właścicieli.  

Powstają wątpliwości, czy kryteria dotyczą pojedynczych      
podmiotów (dane jednostkowe), czy należy interpretować      
kryteria wraz z podmiotami powiązanymi, jak to się czyni         
w innych procedurach związanych z pomocą publiczną       
(np. dotacjami UE). W szczególności, że na str. 17         
Przewodnika (przy definicji dużego przedsiębiorstwa)     
mowa jest o „ujęciu skonsolidowanym”, jednak wcześniej       
kryteria odnosi się do poszczególnych przedsiębiorstw      
rozumianych raczej jednostkowo.  

Umorzenie subwencji  

Doprecyzowania lub potwierdzenia wymaga drugi     
warunek umorzenia części subwencji (25%) dotyczący      
utrzymania zatrudnienia w sytuacji, jeśli przedsiębiorstwa      
poza zarządem/wspólnikami (osoby nie zatrudnione w      
oparciu o umowy o pracę) nie wykazują zatrudnienia (w         
szczególności tzw. spółki celowe). We wzorze      
określającym Skalę Redukcji Zatrudnienia (str. 15) w       
mianowniku należałoby w takiej sytuacji wpisać 0, co        
uniemożliwia kalkulację. W związku z powyższym      
wymagane byłoby potwierdzenie możliwości umorzenia     
części subwencji w sytuacji, jeśli wyjściowo spółka nie        
zatrudniała pracowników (w szczególności jeśli np.      
zatrudnienie wzrośnie) lub uznanie we wzorze za       
pracowników osób z zarządu (dla spółek kapitałowych)       
lub wspólników zarządzających (w spółkach osobowych      
lub prowadzących jednoosobową działalność    
gospodarczą).  

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm  

Powstają wątpliwości czy podmioty MŚP lub mikro mogą        
korzystać również z tarczy dla dużych firm, w        
szczególności jeśli utrata przychodu jest wyższa niż 3,5        
mln zł. ( prawdopodobnie podział będzie jednak sztywny i         
oparty w pierwszej kolejności na zatrudnieniu) 
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Nadal nie wiemy czy tarcza jest ograniczona tylko do         
Programów Sektorowych czy jest dostępna dla wszystkich       
przedsiębiorstw spełniających kryteria dużych firm bez      
względu na branże oraz sektor.  

W przypadku przedsiębiorstw w branży nieruchomości      
komercyjnych, kryteria kwalifikacji w postaci straty na       
sprzedaży lub zadłużenia do wysokości 3,5 x EBITDA są         
nieadekwatne dla tej branży. Branża ta wymaga       
szczególnie wysokich nakładów kapitałowych, a w      
szczególności w odniesieniu do polskich podmiotów,      
charakteryzuje się poziomem zadłużenia kredytowego     
sięgającego 70%-80% wartości aktywów (według wycen      
sprzed kryzysu) oraz amortyzacją długu w perspektywie       
nawet do 20-25 lat. W związku z tym przedsiębiorstwa te          
muszą generować pozytywny wynik na sprzedaży, bo jest        
on niezbędny na pokrycie rat kredytowych oraz podatków.        
Zerowy wynik na sprzedaży jest w efekcie stratą zarówno         
w ujęciu kapitałowym jak i płynnościowym. W związku z         
powyższym dla branży nieruchomości komercyjnych     
kryterium dostępu jak również kryterium późniejszego      
częściowego umorzenia pożyczek powinien być utracony      
przychód ze  sprzedaży.  

 

Źródła: Przewodnik po Tarczy Antykryzysowej dla      
Przedsiębiorców 
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