
Instrumenty

finansowe ARP
Kompleksowa oferta wsparcia



Instrumenty 

finansowe
w ramach 

Tarczy Antykryzysowej ARP



1991 rok założenia

100% udział Skarbu Państwa

9,1 mld zł wartość aktywów

6,2 mld zł kapitał zakładowy

ok. 400 osób zatrudnionych

Spółka o istotnym znaczeniu 

dla gospodarki państwa

Podmioty 

w nadzorze:

Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A.

74
Spółki w nadzorze

właścicielskim

101
Spółki w nadzorze

pośrednim

Fundacje

Spółka w ramach 

FIZAN Spółek AR

4

1



Prezentowane instrumenty mają charakter pomocy 

zwrotnej, a ich warunki dopasowane są do indywidualnych 

okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego 

przedsiębiorcy.

Produkty nie są w żadnej części umarzane w okresie ich 

funkcjonowania, tym samym nie stanowią pomocy 

publicznej

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę 

wynagrodzeń

Pożyczka obrotowa na finansowanie 

deficytu w kapitale obrotowym

Leasing operacyjny z karencją w spłacie

(refinansowanie środków transportu ciężkiego)

Leasing #Maszyneria

(zwrotny i odtworzeniowy)

Pożyczka na spłatę rat leasingowych 

(Program wsparcia dla sektora autobusowych 

przewozów pasażerskich)

Kapitał jest dystrybuowany 

za pomocą 5 produktów:

Oferta finansowa w ramach 

Tarczy Antykryzysowej ARP

1,7 mld zł
na finansowanie 

dla przedsiębiorców

w ramach Tarczy

Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego 
do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku



Pożyczka obrotowa na finansowanie

deficytu w kapitale obrotowym

Wymagane dokumenty

Kwota pożyczki

Okres finansowania

0,8 mln zł - 5 mln zł

do 6 lat

Prowizja

przygotowawcza

0,2%
Brak prowizji za przedterminową spłatę, 

za rozpatrzenie wniosku 

i od niewykorzystanej kwoty pożyczki

Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach

Zabezpieczenie pożyczki:

Wydłużony 

Okres karencji

do 15 miesięcy

Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 oraz bieżące wyniki finansowe

Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabliansowych

Informacja o zatrudnieniu - na koniec 2019 / na moment składania 

wniosku /planowana w okresie finansowania

Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy - przy uwzględnieniu 

wskazania okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne 

jest wsparcie płynności.

Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń

Preferowane materialne zgodne z warunkami ASRP S.A.

(minimum 120% wartości rynkowej)

Wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP

Zabezpieczenie uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, 

poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy



Leasing operacyjny 

z karencją w spłacie

Wiek

Leasingowanego pojazdu lub naczepy nie może przekraczać 3 lat

Kwota leasingu

Okres finansowania

do 5 mln zł netto dla klienta

do 6 lat (łącznie z karencją)

Opłata wstępna

(czynsz inicjalny)

0%

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie 

posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach 

i towarzystwach leasingowych.

Karencja w spłacie 

rat leasingowych

do 12 miesięcy

Ubezpieczenie OC/AC/NNW

W okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez 

leasingodawcą, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu 

miesięcznego harmonogramu spłat.

Zabezpieczenie leasingu:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie 

o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie głównych 

udziałowców leasingobiorcy.

* uzależniony od wieku, jakości i specyfikacji 

refinansowanego środka trwałego.

Opłaty manipulacyjne 0%

Oprocentowanie WIBOR 1M + marża zgodna 

z siatką cen dla produktu*



Leasing #Maszyneria bez wpłaty

własnej lub z karencją w spłacie

dla klientów

Urządzenia i maszyny

autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych 

Dostawców zagranicznych

Kwota leasingu

Okres finansowania

Ustalana indywidualnie

do 7  lat (łącznie z karencją)

Opłata wstępna

(czynsz inicjalny)

0% przy wyborze opcji

bez karencji w spłacie

Leasing operacyjny przeznaczony na zakup 

maszyn i urządzeń

Karencja w spłacie 

rat leasingowych

do 12 miesięcy

i przy 10% wpłacie własnej

Ubezpieczenie

w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez 

leasingodawcą, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu 

miesięcznego harmonogramu spłat.

Zabezpieczenie leasingu:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie 

o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie głównych 

udziałowców leasingobiorcy.

* uzależniony od wieku, jakości i specyfikacji 

finansowanego środka trwałego.

Opłaty manipulacyjne 0%

Oprocentowanie WIBOR 1M + marża zgodna 

z siatką cen dla produktu*



Standardowa oferta finansowa ARP 

dla przedsiębiorstw

Pożyczki

Obrotowe

Finansowanie kapitału obrotowego

Restrukturyzacyjne

Finansowanie przejściowe kłopoty 

płynnościowe

Faktoring

Faktoring pełny

Z przejęciem ryzyka niewypłacalności 

kontrahenta

Ubezpieczony w KUKE

Leasing

Leasing operacyjny

z elementem tarczy podatkowej

Leasing finansowy

specyfika finansowania dłużnego

Komplementarna 

oferta finansowa 

dla klienta MŚP

Leasing zwrotny

International desk

Kompleksowe wsparcie 

w przygotowaniu strategii eksportowej

Jeden doradca, jedno “okienko”

Dobór instrumentów oferowanych 

przez 5 instytucji zrzeszonych w Grupie PFR

Inwestycyjne

Finansowanie majątku 

produkcyjnego



POŻYCZKI INWESTYCYJNE

CEL:
 finansowanie i refinansowanie projektów inwestycyjnych, zakup środków trwałych, gruntów, inne.

DLA KOGO : 
 podmioty gospodarcze – które za ostatni rok obrotowy osiągnęły min. 4 mln przechodów ze sprzedaży za rok 2019 i 

prowadzą pełną księgowość,

 prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy, który za 2019 rok odnotowały zysk netto i dodatnią EBITDA

OKRES:
 pożyczki udzielane są na okres do 7 lat z możliwością wydłużenia okresu do 10 lat

WYMOGI FORMALNE :
 przedłożenie planu działań inwestycyjnych wraz z oceną oczekiwanych efektów inwestycji lub działań rozwojowych 

(biznesplan, projekcja finansowa).

 Wymagany udział własny wynosi 20 % . Możliwy niższy udział własny w przypadku dodatkowego zabezpieczenia, wsparcia 
grupy kapitałowej, itp.

ZABEZPIECZENIE:
 hipoteka na nieruchomościach, zastaw na rzeczach ruchomych, przewłaszczenie, poręczenie, cesja należności, gwarancja 

bankowa 

lub ubezpieczeniowa,

 Wsparcie poręczeniem 16 lokalnych Funduszy Poręczeniowych w kooperacji z Krajową Grupą Poręczeniową –

wykorzystanie lokalnych, dedykowanych funduszy unijnych.



ARP FAKTORING

CEL:
 finansowanie obrotowe w ramach faktoringu pełnego na polisie KUKE wraz przejęciem ryzyka niewypłacalności bądź 

upadłości kontrahenta

DLA KOGO : 
 podmioty gospodarcze – które za ostatni rok obrotowy osiągnęły min. 5 mln przechodów ze sprzedaży za ostatni rok 

obrotowy i prowadzą pełną księgowość,

WARUNKI FINANSOWANIA :
 Finansowanie do 90 % wartości faktury brutto

 Waluty finansowania: PLN, EUR, USD i GBP

 Termin finansowania – zgodnie z decyzją ubezpieczyciela

 Dokonanie cesji należności od kontrahentów

KORZYŚCI:
 Przejęcie przez Faktora ryzyka niewypłacalności bądź upadłości kontrahenta

 Poprawa płynności finansowej, efekt kredytu obrotowego

 Poprawa struktury bilansu – brak zobowiązań finansowych

 Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu handlowego poprzez weryfikację kontrahentów

 Pozyskanie finansowanie obrotowego bez wykorzystania dostępnych limitów kredytowych oraz zabezpieczeń na 
posiadanym majątku



ARP LEASING – MASZYNY I URZĄDZENIA

LEASING OPERACYJNY :

 maszyny i urządzenia do produkcji przemysłowej, pojazdy specjalistyczne, maszyny drogowe  i budowlane, 
urządzenia,

 diagnostyczne i warsztatowe, obrabiarki do metalu, maszyny do obróbki drewna, urządzenia do obróbki 
termicznej.

DLA KOGO : 

 podmioty gospodarcze – które za ostatni rok obrotowy osiągnęły min. 4 mln przechodów ze sprzedaży za rok 
2019 i prowadzą pełną księgowość,

 prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy, który za 2019 rok odnotowały zysk netto i dodatnią EBITDA

OKRES UMOWY:

 Maksymalnie 5 lat

WYMOGI FORMALNE :

 Minimalna wpłata własna – 10 %, wartość wykupu 1 %, 

NASZA SPECJALIZACJA:

 Finansowanie wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, finansowanie aktywów o długim okresie wytwarzania



Zaufali nam

9.500.000 zł

finansowanie 

inwestycyjne

5.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

8.200.000 zł

finansowanie 

obrotowe

4.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

3.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

5.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

5.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

3.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

5.000.000 zł

finansowanie 

obrotowe

9.430.000 zł

finansowanie 

obrotowe

2.500.000 zł

finansowanie 

obrotowe

3.400.000 zł

finansowanie 

obrotowe



Elastyczne podejście do klienta

Zalety współpracy z ARP

Szybki proces decyzyjny

Możliwość finansowania 

inwestycji brutto

Lokalna obecność - dedykowany 

i kompetentny doradca znający 

specyfikę rynku

W przypadku braku zabezpieczenia 

materialnego - możliwość wsparcia 

finansowania poręczeniem lokalnego 

Funduszu Poręczeniowego

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku 

oraz ukrytych opłat

Koordynacja wsparcia pro-eksportowego 

(dedykowany zespół specjalistów zorganizuje 

współpracę z zagranicznym kontrahentem, 

finansowanie ekspansji i wsparcia promocyjne



Zalety Finansowania ARP w ramach Tarczy 
Antykryzysowej ( MŚP I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA)

 aktualnie na rynku oferowane finansowanie obrotowe jest udzielane na okres max. 1 roku, zaś

finansowanie obrotowe ARP można pozyskać na  okres 6 lat z 15 miesięcznym okresem karencji w spłacie, co 
pozwala na stabilizację źródeł finansowania przedsiębiorstwa i możliwość koncentracji na bieżących 
działaniach zapobiegających negatywnym skutkom finansowym pandemii Covid-19,

 ARP udziela również finansowania klientom, których bieżące wyniki finansowe są negatywne 

( strata netto ) oraz tym co prognozują stratę netto na koniec 2020. Analiza zdolności kredytowej w takim 
wypadku opiera się na prognozach odzyskania rentowności w kolejnych latach,

 pozyskanie finansowania z ARP SA nie wpływa na bieżącą obsługę bankową przedsiębiorstwa, tj. może ona

być prowadzona w dowolnym, wybranym przez klienta Banku,

 w ramach Tarczy 2.0 finansowanie ARP jest udzielane również podmiotom z " branż zamkniętych ", tj.

prowadzącym usługi hotelowe, gastronomiczne, itp.



Monika Konofał Dyrektor

(+48) 604 796 985 

monika.konofal@arp.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorców we 

Wrocławiu

ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław

Jarosław Łokietko Expert

(+48) 604 798 175 

jaroslaw.lokietko@arp.pl

Alicja Kręgiel Expert
(+48) 880 342 171

alicja.kregiel@arp.pl

mailto:jaroslaw.lokietko@arp.pl

