LISTA KONTROLNA
PRZEDSIĘBIORSTWO W TRUDNEJ SYTUACJI (ZAGROŻONE)

OKOLICZNOŚCI UZNANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ZA ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI (ZAGROŻONE)
(Jeżeli zachodzi jakakolwiek z poniższych okoliczności przedsiębiorca powinien zostać uznany za przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji (zagrożone))

Tak
1) W przypadku spółki charakteryzującej się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników1:
Czy więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych
strat2?

Nie
Nie dotyczy

Tak
2) W przypadku spółki, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną
odpowiedzialność za długi spółki3:
Czy więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek
poniesionych strat?

3) Czy przedsiębiorstwo jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub zgodnie
z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na
wniosek wierzycieli? 4

4) Czy w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP5:
Czy 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?

Nie
Nie dotyczy

Tak
Nie

Tak
Nie
Nie dotyczy

1

Dotyczy to w szczególności rodzajów spółek wymienionych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych
rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG
i
83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19). 2 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. 3 Dotyczy to w szczególności rodzajów spółek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE
(wskazanej w przypisie nr 1 powyżej). 4 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn.
zm.) przy uwzględnieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) 5 Mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 6
j.w.

Tak
5) W przypadku MŚP6, które istnieje krócej niż trzy lata:
Czy MŚP jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub zgodnie z prawem
krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek
wierzycieli?1

Nie
Nie dotyczy
Nie

1

W przypadku odpowiedzi NIE, danego przedsiębiorstwa MŚP, które istnieje krócej niż trzy lata, nie uznaje się za znajdujące się w trudnej sytuacji.

