Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/525/2009
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 listopada 2009 r.

.........................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..........................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO

INFORMACJA
O SYTUACJI EKONOMICZNEJ PROWADZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/525/2009 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Jaworzna –
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.)
oświadczam, Ŝe:
znajduję się/nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroŜonych
przedsiębiorstw (Dz. U. C 244 z 1.10.2004 r., str. 2), tj.
L
p.
1.

2.

3.
4.

Pytania
Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponad połowa
zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego
kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy?
Czy w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób
nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, ponad połowa kapitału według
sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta
w okresie poprzedzających 12 miesięcy?
Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?
Czy spełnione są poniŜsze przesłanki:
- podmiot odnotowuje rosnące straty;
- obroty podmiotu maleją;
- zapasy podmiotu ulegają zwiększeniu;
- podmiot ma nadwyŜki produkcji;
- przepływ środków finansowych zmniejsza się;
- zwiększa się suma zadłuŜenia podmiotu;

Tak

Nie

- rosną kwoty odsetek podmiotu;
- wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa.
(zaznaczyć właściwe znakiem x)

.............................................
(Miejscowość, data)

................................................
(Pieczątka i podpis przedsiębiorcy)

INFORMACJA
Wyciąg z Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagroŜonych przedsiębiorstw (Dz. U. C 244 z 1.10.2004 r., str. 2).
„2.1.

POJĘCIE „PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGROśONEGO”

9. Nie istnieje definicja wspólnotowa „przedsiębiorstwa zagroŜonego”. JednakŜe dla celów
niniejszych wytycznych, Komisja uwaŜa przedsiębiorstwo za zagroŜone, jeŜeli ani przy
pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy
lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji
władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku
w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.
10. Dla celów niniejszych wytycznych, z zasady i niezaleŜnie od wielkości przedsiębiorstwa,
jest ono w szczególności uznane za zagroŜone w następujących okolicznościach:
a)
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeŜeli ponad połowa
jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego
kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
b)
w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób
nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, jeŜeli ponad połowa jej kapitału według
sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie
poprzedzających 12 miesięcy, lub
c)
niezaleŜnie od rodzaju spółki, jeŜeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym
w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.
11. Nawet gdy nie zachodzi Ŝadna z okoliczności wymienionych w pkt 10, przedsiębiorstwo moŜe
nadal być uznane za zagroŜone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak
rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyŜki produkcji, zmniejszający
się przepływ środków finansowych, rosnące zadłuŜenie, rosnące kwoty odsetek
i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych powaŜnych przypadkach,
przedsiębiorstwo moŜe juŜ znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem
zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W tej
ostatniej sytuacji, niniejsze wytyczne stosuje się do kaŜdej pomocy przyznanej w kontekście
takiej procedury, która prowadzi do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W kaŜdym
przypadku przedsiębiorstwo zagroŜone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy ewidentnie
nie moŜe odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym
od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych.”

