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Poznań, dnia 22 listopada 2022 r. 

 

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA UKŁADU 

W POSTĘPOWANIU O ZATWEIRDZENIE UKŁADU 

MACIEJA URBANIAKA  

PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

POD FIRMĄ MACIEJ URBANIAK PHU MAKO 

  

Działając jako Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., niniejszym składam 

ocenę możliwości wykonania układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Macieja 

Urbaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Urbaniak PHU MAKO 

(dalej także jako „Dłużnik”), NIP: 7661829897. 

 

I. WSTĘP 

 

1. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję nadzorcy układu. 

 

2. Dzień układowy wyznaczono na dzień 16 września 2022 r. 

 

3. W toku postępowania przygotowany został spis wierzytelności, spis wierzytelności 

spornych, plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe i test prywatnego wierzyciela. 

Dłużnik, ze względu na zagrożenie niewypłacalnością, planuje zawrzeć z wierzycielami 

układ. Zaspokojenie wierzycieli w ramach układu nastąpi w oparciu o środki wypracowane 

przez Dłużnika w toku prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

4. Można wskazać kilka przyczyn wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością Dłużnika: 

 

1) wysoka inflacja oraz wojna na Ukrainie, 

2) wzrost kosztów działalności, 

3) wzrost kosztów bankowych, 

4) problemy kadrowe, 

5) błędne decyzje inwestycyjne. 

 

Szczegółowy opis przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej Dłużnika został przedstawiony 

w planie restrukturyzacyjnym. 
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II. PROPOZYCJE UKŁADOWE 

 

1. Dłużnik przygotowała dla wierzycieli objętych układem następujące propozycje układowe, 

dzieląc ich na dwie kategorie interesu: 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika 

na podstawie układu w ramach dwóch wyodrębnionych Grup. 

2. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium 

podmiotowym. 

3. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika. 

 

 
Podział na Grupy 

 
  Grupa I  

  
Opis Grupy:   
Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.  
  
Propozycja spłaty:   
Spłata 100% wierzytelności głównej oraz 100% wierzytelności ubocznych.  
  
Tryb zaspokojenia:  
Spłata nastąpi jednorazowo w dniu 31 stycznia 2024 r. 
 

Grupa II 
  

Opis Grupy:  
Wierzytelności nieujęte w Grupie I.  
  
Propozycja spłaty:  

1. Spłata 60% wierzytelności głównych. 

2. Umorzenie 100% należności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, 

odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów 

dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia 

układowego. 

 

Tryb zaspokojenia:   
Spłata nastąpi zgodnie z harmonogramem spłat: 

1. Układ przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w 7 (siedmiu) ratach.  
2. Raty:  

- rata nr 1 – do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 3,5% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, 
- rata nr 2 – do dnia 31.01.2025 r. w wysokości 6,5% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, 
- rata nr 3 – do dnia 31.01.2026 r. w wysokości 12,5% wierzytelności głównej zgodnie 
z propozycją spłaty, 
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- rata nr 4 – do dnia 31.01.2027 r. w wysokości 22,5% wierzytelności głównej zgodnie 
z propozycją spłaty, 
- rata nr 5 – do dnia 31.01.2028 r. w wysokości 22,5% wierzytelności głównej zgodnie 
z propozycją spłaty, 
- rata nr 6 – do dnia 31.01.2029 r. w wysokości 17,5% wierzytelności głównej zgodnie 
z propozycją spłaty, 
- rata nr 7 – do dnia 31.01.2030 r. w wysokości 15,0% wierzytelności głównej zgodnie 
z propozycją spłaty. 
 

 

2. W ocenie Nadzorcy układu przedstawione propozycje układowe są korzystne dla 

wszystkich wierzycieli. 

 

Proponowany poziom zaspokojenia w ramach układy jest relatywnie bardzo wysoki. 

 

3. Spłata wierzytelności w ramach układu została rozłożona na raty. Dłużnik przewiduje 

spłatę w 7 rocznych ratach. Rozłożenie płatności na siedem lat jest uzasadnione 

koniecznością wypracowania przez Dłużnika odpowiednich środków na wykonanie 

układu. Należy podkreślić, że Dłużnik z wypracowanej nadwyżki musi nie tylko wykonać 

układ, ale również ponosić koszty spłaty kredytu hipotecznego (1750,00 zł miesięcznie , 

nieobjęty układem) oraz koszty utrzymania rodziny (żony i dwójki dzieci). 

 

W ocenie Nadzorcy układu, zaproponowany poziom spłaty wierzycieli jest poziomem 

maksymalnym, jaki Dłużnik może zaoferować wierzycielom. 

 

4. Ocenę poziomu zaspokojenia w ramach układu likwidacyjnego należy również odnieść 

do potencjalnego poziomu zaspokojenia w ewentualnym postępowaniu upadłościowym. 

Zgodnie z testem prywatnego wierzyciela (art. 140 p.r.) propozycje układowe dotyczące 

wierzycieli publicznych nie doprowadzą do udzielenia Spółce pomocy publicznej.  

 

Mimo, że test prywatnego wierzyciela jest przygotowany w związku z występowaniem 

w gronie wierzycieli podmiotów publicznych, płynące z niego wnioski można odnieść 

również do pozostałych wierzycieli.  

 

Symulacja zaspokojenia w ewentualnym postępowaniu upadłościowym wyraźnie 

wskazała, że w hipotetycznym postępowaniu upadłościowym, środki uzyskane ze zbycia 

majątku Dłużnika pozwolą na zaspokojenie wierzycieli w 0,00% (oprócz ZUS, który 

otrzyma 77,46% zaspokojenie), układ przewiduje zaspokojenie w 60% dla ogółu 

wierzycieli, za wyjątkiem ZUS (dla ZUS 100%, obowiązek pełnego zaspokojenie ZUS 

wynika z art. 160 ust. 1 p.r.) 

 

5. Podsumowując, nadzorca układu pozytywnie ocenia propozycje układowe 

przedstawione przez Dłużnika. 

 

III. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA UKŁADU 

 

1. Powyższe propozycje układowe zaproponowane przez Dłużnika wymagają oceny pod 

kątem możliwości ich realizacji. 
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2. Dłużnik zamierza oprzeć spłatę wierzycieli w ramach zawartego układu ze środkach 

wygenerowanych z bieżącej działalności gospodarczej. 

 

3. Prognozowany poziom przepływów pieniężnych, po uwzględnieniu bieżących kosztów 

prowadzenia działalności Dłużnika jest wystarczający do spłaty wierzycieli zgodnie z 

przedstawionymi propozycjami układowymi, z uwzględnieniem oświadczeń wierzycieli 

powiązanych o zgodzie na mniej korzystane propozycje układowe. 

 

4. Postępowanie restrukturyzuje ma stanowić wstęp do poprawy sytuacji ekonomicznej 

Dłużnika przy pomocy środków restrukturyzacyjnych. 

 

5. Prognoza przedstawiona w planie restrukturyzacyjnym została przygotowana w dwóch 

wariantach – pesymistycznym i optymistycznym. 

 

6. Podsumowanie przedstawionych prognoz przedstawia tabela: 

 

Prognoza przepływów pieniężnych na lata 2022-2029: 

 

Wariant pesymistyczny: 

 

 
 

Wariant optymistyczny: 

 

 
 

 

* Ze środków na życie Dłużnik będzie regulował zobowiązania z tyt. kredytu hipotecznego 

(wierzytelności nieobjęte układem) oraz koszty utrzymania rodziny (żony i dwójki dzieci). 

 

7. Sporządzone prognozy na lata 2023-2029 zakładają brak zakłóceń w kontynuacji 

działalności Dłużnika podczas trwania postępowania restrukturyzacyjnego, jak również 

po jego zakończeniu. Przedstawiona prognoza finansowa zakłada, że zarówno w 

przypadku realizacja scenariusza pozytywnego, jak i negatywnego, majątek Dłużnika 

pozwoli na wykonanie układu. W związku z przyjęciem konserwatywnych założeń, 

należy przyjąć, że przedstawione prognozy w rzetelny sposób odzwierciedlają zdolność 

Dłużnika do wykonania układu. 

 prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza 

Przepływy pieniężne 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Dochód netto z działalności gospodarczej  55 899  60 927  87 673  122 547  125 860  129 177  109 732  116 556 

Amortyzacja (-)  -  830  6 515  11 465  13 115  13 115  12 285  6 600 

Dochód netto z działaności dodatkowej  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000 

Wykupy leasing (-) -12 000 -20 575 -33 000

Spłata zobowiązań (-) -19 848 -25 904 -49 815 -89 667 -89 667 -69 741 -59 778 

Środki na życie*  55 899  29 908  57 709  61 197  59 308  62 625  62 277  73 378 

 prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza  prognoza 

Przepływy pieniężne 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Dochód netto z działalności gospodarczej  74 203  85 525  119 386  150 630  155 411  183 594  149 329  156 136 

Amortyzacja (-)  -  830  6 515  11 465  13 115  13 115  12 285  6 600 

Dochód netto z działaności dodatkowej  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000 

Wykupy leasing (-) -12 000 -20 575 -33 000

Spłata zobowiązań (-) -19 848 -25 904 -49 815 -89 667 -89 667 -69 741 -59 778 

Środki na życie*  74 203  54 506  89 422  89 280  88 859  117 042  101 874  112 958 
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IV. PODSUMOWANIE 

 

8. Podsumowując, nadzorca układu pozytywnie ocenia możliwość wykonania 

proponowanego przez Dłużnika układu. 

 

 

 

 

______________________ 

Anna Michalska 

doradca restrukturyzacyjny 

ZFR S.A. 
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