Kako do ugodnega financiranja
malih in srednjih podjetij

1

Poslanstvo SID banke
1. Posredovanje različnih virov razvojnih sredstev do končnih upravičencev
a) posredno preko poslovnih bank - 60 % sredstev
b) neposredno, z direktnim financiranjem podjetij – 40 % sredstev
2. Aktivno izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog ter oziroma finančnih
storitev na področju, kjer nastajajo/so ugotovljene tržne vrzeli.
3. Podpora podjetjem pri rasti, razvoju, odpiranju novih delovnih mest in s
tem gospodarskemu razvoju Slovenije.

Razvijamo in izvajamo finančnemu
trgu dopolnilne dolgoročne finančne
storitve in tako spodbujamo
konkurenčnost gospodarstva,
odpiranje novih delovnih mest ter
trajnostni razvoj Slovenije.
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Načini sodelovanja SID banke
REFINANCIRANJE

SOFINANCIRANJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAMOSTOJNO
FINANCIRANJE

mednarodni gospodarski posli
mala in srednje velika podjetja
raziskave in razvoj
izobraževanje, zaposlovanje
varovanje okolja in energetska učinkovitost
regionalni razvoj
stanovanjska oskrba
infrastruktura
mednarodno razvojno sodelovanje
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Učinki aktivnosti SID banke
v letu 2018
• Več kot 8,7 milijard EUR različnih finančnih storitev Skupine SID
banka, namenjenih večinoma MSP.
• Omogočili:

➢ 10,1 milijard EUR dodatne prodaje,
➢ 4,8 milijarde EUR izvoza ter
➢ 4,1 milijarde EUR bruto domačega proizvoda.
• Prispevek k ustvarjanju in ohranjanju skoraj
24 tisoč delovnih mest in regionalna
zastopanost v celotni Sloveniji.

• Skupina SID banka s svojimi storitvami pokrije
preko 20% slovenskega izvoza.
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Neposredno (direktno) financiranje
• Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)
• Financiranje tekočega poslovanja s kapitalsko utrditvijo (MSP 7)
• Financiranje občin
• Financiranje naložb za trajnostno rast turizma (Turizem 1)

• Financiranje naložb v gozdno-predelovalno verigo (Les 1)
• Financiranje izvoza izven EU (Internacionalizacija MSP) ter
poslovanja MSP (MSP 8)

• Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 1)
SID banka je na podlagi različnih nacionalnih strategij (Les je lep, Strategija
trajnostne rasti slovenskega turizma, Internacionalizacija, idr.) razvila nove
programe za financiranje in bo tako presojala projekte ali so skladni z
nacionalnimi strategijami.
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Nov program za financiranje
naložbenih projektov v gospodarstvu
Upravičenci: MSP in velika podjetja.
Doba kredita: 6 - 20 let
Višina kredita: Do 10.000.000 €.

Financiranje do 85% celotnih stroškov.
Namen financiranja:
Naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva namenjena za:
• Podjetniške projekte v vseh fazah razvoja.
• Raziskave in razvoj z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja.
• Spodbujanje in izboljševanje nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud potrebnim
prekvalikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj.
• Zaposlovanje težje zaposljivih oseb.
• Varovanje okolja in energetske učinkovitosti.
• Regionalni razvoj.
• Stanovanjsko področje za določene kategorije prebivalstva.
• Gospodarska in javna infrastruktura, občinskega in pokrajinskega razvoja.

Način odplačila: Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let in ne več
kot ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestih mer in je odvisna od
zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
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Nov program za financiranje
naložb za trajnostno rast turizma
Upravičenci: MSP in velika podjetja.
Doba kreditiranja: 6 - 30 let
Višina kredita: Do 20.000.000 €.

Financiranje do 85% celotnih stroškov.
Namen financiranja:
•

Naložbe v namestitvene zmogljivosti,

•

športno infrastrukturo,

•

zabaviščno infrastrukturo,

•

kulturno infrastrukturo,

•

žičnice,

•

marine in turistična letovišča.

Način odplačila: Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let in ne več
kot ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestih mer in je odvisna od zneska kredita,
ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
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Nov program za financiranje naložb v
gozdno-lesno predelovalno verigo
Upravičenci: MSP in velika podjetja.
Doba kredita: 6 - 12 let
Višina kredita: Od 100.000 € do 5.000.000 €.
Financiranje do 85% celotnih stroškov.
Namen financiranja:
•

Izgradnja novih obratov za predelavo lesa.

•

Tehnološka posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa.

•

Razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa.

•

Razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

•

Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave.

•

Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter
predelave.

Način odplačila: Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti,
bonitete ter oblike zavarovanj.
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Program za financiranje izvoza izven EU
(Internacionalizacija MSP) ter MSP
Upravičenci: Mala in srednje velika podjetja.
Doba kredita: 3 - 10 let
Višina kredita: Od 100.000 € do 5.000.000 €.

Financiranje: do 85% celotnih stroškov.
Namen financiranja:
•

Nabavna vrednost opredmetenega in opredmetenega sredstva.

•

Stroški materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga.

•

Celotni stroški dela.

Način odplačila: Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita

Obrestna mera: Nižja od tržne. Preferenčni pogoji za izvoznike, ki imajo strateško
usmeritev na trge izven EU.

Zavarovanje: Vse vrste zavarovanj.
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Posojilo za kapitalsko utrditev podjetij
(MSP 6 in MSP 7)
Financiranje, namenjeno MSPjem za investicije (GBER) in obratni kapital
(de minimis).
Višina posojila: 0,1 – 5 mio €;
Ročnost: 6-12 let;

Dolg moratorij na vračilo glavnice: 1/2 ročnosti posojila (t.j. 3-6 let)
Namenjeno podjetjem z nizko kapitaliziranostjo: najmanj 12,5% in
največ 40% kapitala v sredstvih.
Vrednost zavarovanj ni omejujoča za pridobitev posojila
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Posojilo za kapitalsko utrditev podjetij
(MSP 6 in MSP 7)
Cilj: omogočiti podjetjem z nizko kapitalsko ustreznostjo:
• da dostopijo do kakovostnih virov financiranja,
• da izboljšajo ročnost strukture dolgov,
• da se postopno kapitalsko okrepijo in uvajajo (nov) perspektiven poslovni
model.
Pogoj: podjetje mora imeti perspektiven poslovni model, ki upraviči financiranje.
Ob izteku finančne pomoči morajo biti ta podjetja sposobna dostopati do virov
financiranja pri komercialnih bankah. Podjetje ne sme imeti statusa “podjetja v
težavah” (EK, state aid)

Način: ugodno dolgoročno posojilo z dolgim moratorijem na odplačevanje
glavnice.
Poleg osnovnega cilja se dosega tipične razvojne učinke glede na ciljane
vsebine na tržnih vrzelih (investicije, raziskave, razvoj, inovacije, dolgoročni obratni
kapital).
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Program financiranja občin
Namen financiranja je spodbujanje naložb v:
•

lokalno javno infrastrukturo (izgradnja ali nadgradnja)

✓

lokalno prometno infrastrukturo – cestišča, cestna razsvetljava, cestne naprave, cestni objekti, parkirišča, počivališča,
prometna signalizacija, prometna oprema,
komunalno in vodno infrastrukturo,
za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja,
infrastruktura za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
infrastruktura javnega športnega objekta,
infrastruktura za izvajanje gospodarske javne službe – komunale, transport, energetike, telekomunikacij, ipd.

✓
✓
✓
✓
✓

~ Vzdrževanje infrastrukture ni dopusten namen.

•

lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije

✓

energetska prenova javnih stavb in javne razsvetljave

•

lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva

✓

izgradnja stanovanj, namenjenih začasnemu reševanju socialno ogroženih oseb

Celotni stroški projekta: od 40.000 € do 25 mio €
Obrestna mera: 6 m euribor + 0,7 %
Ročnost: 5-20 let, dopustno trajanje projekta: max 5 let
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Sofinanciranje - Sindicirana posojila
Strukturiranje financiranja v sodelovanju s komercialnimi bankami

• Identificiranje ter pregled projektov, strukturiranje posojil (ročnost,
višina, zavarovanje, idr.) in povabilo poslovnih bank k
sofinanciranju.
• Ob skupnem financiranju s poslovnimi bankami projekti lažje
izpolnjujejo pogoje poslovne banke, saj dosega splošno sprejeta
pravila financiranja - imajo zadosten delež lastnih sredstev, imajo
ročnost, ki je prilagojena denarnemu toku podjetja.
• Posojila za razvojne projekte z daljšimi ročnostmi lahko dopolnjuje
ponudbo poslovnih bank, saj lahko poslovne banke financirajo s
krajšo ročnostjo, naše posojilo pa z daljšo ročnostjo tako
zadosti različnim potrebam razvojnih projektov na trgu.
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Okvirni krediti za banke (Global Loan)
Razvojni programi SID banke, ki so na
voljo podjetjem preko poslovnih bank:
➢ Razvoj družbe znanja in inovativno podjetništvo
➢ Razvoj konkurenčnega gospodarstva
➢ Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje
➢ Regionalni in družbeni razvoj

Financiranje iz virov EIB v podporo
MSP in MID-Cap

Financiranje iz vira KfW in drugih virov
SID banke v podporo MSP in MID Cap
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Sklad skladov – finančni instrumenti
Končnim prejemnikom je na voljo skupaj 400 mio €.

RRI
88 mio €

• porfeljske garancije 30 mio €
• posojila 58 mio €

MSP
135 mio €

• mikrokrediti 60 mio €
• lastniško financiranje 10 mio €
• porfeljske garancije 65 mio €

Energetska
učinkovitost
25 mio €

Urbani razvoj
5 mio €

• posojila za celovito energetsko prenovo
25 mio EUR

• posojila za financiranja projektov javnih
stavb in javnih površin 5 mio EUR

Finančni posredniki Sklada skladov:
Sberbanka, Primorska hranilnica in Slovenski podjetniški sklad
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Možnost lastniškega financiranja

SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta vzpostavila investicijski program
za lastniško financiranje slovenskih podjetij (malih, srednje velikih podjetij ter
mid-cap podjetij (podjetij z do vključno 2999 zaposlenimi) za rast in širitev
poslovanja v obsegu 100 mio €, ki ga bosta v Sloveniji nudila 2 sklada.
Cilj SEGIP-a (The Slovene Eqity Growth Investment Programme) je podpreti
slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne
naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne
zmogljivosti v Sloveniji s podpiranjem upraviteljev investicijskih skladov, ki
pomembni del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.
SEGIP je eden od prvih finančnih programov, ki jih je EIF vzpostavil v okviru EIFNPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo v sodelovanju z
nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami na EU ravni.

Kontakti

SID banka, d. d., Ljubljana
01/2007 500
Splet: www.sid.si

Oddelek za podjetja
01/2007 480
Direktor oddelka: Borut Kocič, t: 01/2007 566
Pomočnica direktorja: Monika Mostar, t: 01/ 2007 531
Oddelek za banke
01 / 2007 514
Direktor oddelka: Matjaž Stritih  01/ 2007 528
Pomočnik direktorja: Stanislav Berlec  01/ 2007 560

