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Schemele de sprijin pentru finanțarea IMM-urilor

Plafonul de garantare pus la dispoziție (15 mld lei) se poate dovedi insuficient. Băncile vor deveni selective in 
acordarea liniilor de finanțare. Fundamentarea aplicației de credit va fi factorul de diferențiere.

Garanții 
guvernamentale

Scheme de sprijin 
individuale ale 
băncilor 

Amânarea 
obligațiilor de plată 
către bănci

• Disponibila tuturor IMM-urilor* 
direct afectate de criza COVID–19 
sub forma de garanții sau grant

• Garantarea 80-90% a  creditelor noi 
pentru capital de lucru (max.5mil lei) 
si investiții (max.10 mil lei)

• Durata creditelor – 36/72 luni
• Grant-uri de max. 800.000 EUR 

disponibile IMM-urilor participante 
la programul IMM INVEST Romania

* Eligibile conform OUG 110/2017

• Aplicabilă oricăror companii afectate 
de criza COVID-19, ce dețin (CSU), 
dar care:

• Nu se afla in insolvență
• Nu au restanțe la 16 Martie
• Nu au declarată scadența 

anticipata la 30 Martie

• Opțiune pentru amânare 1-9 luni
• Termen de solicitare – 13 Mai

• Multe bănci și-au declarat sprijinul si 
în afara ajutorului guvernamental, 
inclusiv prin finanțare adițională

• Buna fundamentare crește șansele 
de finanțare adițională

• Moratoriul va trebui folosit pentru 
reașezarea structurii de credite după
31 Decembrie, când acesta expiră

• Sprijinul extern va trebui susținut cu 
măsuri clare de auto–sprijin (costuri, 
model business, etc)

• Scenariu alternativ de management
• Implementare 13w CF** 
** Proiecție de numerar pe 13 săptămâni

LICHIDITATE TEMPORARĂ ȘI 
RESTRUCTURARE CREDITE

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
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Modul in care KPMG vă poate ajuta

Evaluarea rapida a 
situației companiei

Susținere 
documentație 
si negociere 

Asistență
ulterioara

1
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• Estimarea prealabila a severității 
crizei si a principalilor factori de risc

• Agrearea cu managementul a 
scenariilor de lucru pentru reluarea 
activității

• Evaluarea strategiilor de finanțare 
si/sau a opțiunilor de finanțare 
alternative (sale & lease back, 
parteneriat cu un alt jucător din 
segment, barter)

• Abordarea rapida a băncilor participante la 
schema de garantare – anticipăm un 
volum semnificativ de cereri

• Prezentarea cauzelor reducerii veniturilor 
si a modului proactiv in care Compania 
gestionează situația

• Înțelegerea criteriilor si a procedurii de 
acordare a noilor linii de finanțare 

• Scurtă documentare a situației 
economice anterioare crizei Covid-19

• Pregătirea proiecțiilor financiare de 
către echipa KPMG, pe baza 
ipotezelor Companiei si prezentarea 
Fisei Centralizatoare (“Dashboard”)

• Asistență in completarea 
documentației de credit

• Daca se agreează cu Compania și la 
solicitarea băncii, elaborarea proiecției 
de lichidități pe termen scurt (13w 
CF)

• Evidențierea performanței financiare anterioare
• Explicarea măsurilor comerciale viitoare

• Explicitarea solicitării si obiectului finanțării
• Negocierea structurii si termenilor contractuali

• Agrearea mecanismului de monitorizare si 
remediere a eventualelor deviații in derularea 
creditului

• După securizarea necesarului de 
lichiditate, eforturile vor trebui 
canalizate pe implementarea 
măsurilor strategice si comerciale de 
repornire a activității

• Regândirea modelului afacerii (canale 
de distribuție, repoziționare in piața. 
digitalizare, etc)
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