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OPINIA NADZORCY UKŁADU 

 O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA UKŁADU 

ZAWARTEGO W UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM 

 

Propozycje układowe Dłużnika – ETNO CAFE sp. z o.o. przedstawione zostały wierzycielom wraz z kartami 

do głosowania wysłanymi do nich w dniu 25 listopada 2021 r. i sformułowane zostały w oparciu o prognozy 

wyników przedsiębiorstwa zawarte w planie restrukturyzacyjnym. W ramach tychże prognoz założono 

generowanie obrotu oraz marży na poziomie zapewniającym możliwość utrzymania zakładanej struktury 

sprzedaży w celu osiągania nadwyżki przychodów bieżących nad bieżącymi kosztami, pozwalającej na 

pokrywanie kosztów działalności, kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz agregacji środków 

finansowych z przeznaczeniem na wykonanie zawartego z wierzycielami układu. Strategia ta realizowana 

będzie głównie dzięki odbudowującemu się rynkowi gastronomicznemu w ogólności, co prowadzi do 

systematycznego zwiększania się obrotów spółki po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-

19 oraz modyfikacji modelu biznesowego, co polegało będzie na rozwoju tzw. centralnej kuchni i systemu 

dowozów. Mając na uwadze dotychczasowe wyniki spółki (wyjąwszy rok 2020) ustalono, że dotychczas 

realizowany przez spółkę model biznesowy nie wymaga w zasadzie istotnych korekt. Niemniej zarząd 

spółki podejmuje zagadnienia odnośnie wdrożenia technologii pomagającej stymulować i wspierać dalsze 

wzrosty przychodów i optymalizować koszty działalności. Mając na uwadze przełożenie na obroty spółki, 

jakie niesie z sobą efekt wizerunkowy polegający na systematycznym zwiększaniu liczby kawiarni, zarząd 

ETNO CAFE sp. z o.o. nie wyklucza takiego działania w przyszłości, aktualnie jednak nie obejmuje go 
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prognozami przychodów i kosztów, koncentrując się na usprawnieniu istniejącej sieci  kawiarni i 

optymalizacji realizowanych przez nie wyników finansowych.  

Estymowany wynik finansowy w poszczególnych okresach odniesiono do będących jego konsekwencją 

przepływów pieniężnych, te zaś wskazały na możliwe do uzyskiwania nadwyżki środków pieniężnych, 

które Dłużnik zamierza przeznaczyć na sfinansowanie układu. Tak ustalone kwoty nadwyżek, które zostaną 

przez spółkę ETNO CAFE Sp. z o.o. wypracowane w latach kolejnych, posłużyły za podstawę dla obliczenia 

zdolności Dłużnika do realizacji zobowiązań objętych układem i sformułowania odpowiednich dla tych 

możliwości propozycji układowych, które stały się przedmiotem głosowania w ramach zgromadzenia 

wierzycieli przebiegającego w trybie korespondencyjnym.  

Mając na uwadze opisany wyżej sposób sporządzenia propozycji układowych, ich treść, jak również wiedzę 

o przedsiębiorstwie ETNO CAFE sp. z o.o. nadzorca układu formułuje opinię o wykonalności tych propozycji. 

Niniejsza opinia dotyczy możliwości wykonania przez Dłużnika układu zawartego w oparciu o propozycje 

układowe sporządzone przez Dłużnika i udostępnione wierzycielom wraz z kartami do głosowania w dniu 

25 listopada 2021 r.. Swoją ocenę nadzorca układu sformułował w oparciu o swoją najlepszą wiedzę co do 

przedsiębiorstwa Dłużnika pozyskaną w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Opinia 

zarządcy jest tylko oceną możliwości wykonania układu w przyszłości, a nie zobowiązaniem, że układ 

zostanie wykonany. Opinia o możliwości wykonania układu nie ma oczywiście waloru opinii biegłego 

sądowego1. 

Propozycje należy uznać w całości za wykonalne.  

Wskazać należy jednak również, że oczywisty brak gwarancji dla osiągania przez przedsiębiorstwo 

Dłużnika w okresie wykonywania układu wyników finansowych umożliwiających jego niezakłócone 

wykonywanie jest niespecyficzny dla Dłużnika lub segmentu rynku, w jakim ten funkcjonuje, a dotyczy 

funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej w ogóle. We względnie długim okresie 

przewidzianym przez Dłużnika na wykonanie zawartego układu mogą zachodzić nadzwyczajne zmiany 

dotyczące otoczenia, w tym otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo Dłużnika. Zmiany 

te mogą prowadzić jednak zarówno do pogorszenia, jak i poprawy wyników osiąganych przez 

przedsiębiorstwo Dłużnika w okresie wykonywania układu. 

Układ nie przewiduje udzielenia pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, co wykazano w teście 

prywatnego wierzyciela. 

Alternatywą w stosunku do zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym pozostaje zaspokojenie 

wierzytelności wobec Dłużnika w postępowaniu upadłościowym, względnie w egzekucjach singularnych. 

W ramach testu prywatnego wierzyciela sporządzonego przez zarządcę i udostępnionego wierzycielom, a 

także doręczonego wierzycielom publicznoprawnym, ustalono że zaspokojenie w ewentualnym 

 
1 por. R. Adamus Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2015 
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postępowaniu upadłościowym ETNO CAFE Sp. z o.o. wierzycieli objętych kategorią II stosownie do przepisu 

art. 342 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, wierzytelności których nie zostały 

zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika, nastąpiłoby w części 2,18 % przy założeniu 24 

– miesięcznego okresu trwania postępowania. Złożone przez Dłużnika propozycje układowe przewidują 

zaspokojenie wierzycieli objętych Grupą II – zasady przyporządkowania do której odpowiadają co do 

zasady zasadom przyporządkowania wierzycieli do kategorii II w ramach procedury upadłościowej w 

zasadzie bez redukcji. przy czym zaspokojenie dokonane ma zostać ostatecznie w terminie do końca 2025 

r.. Bezwzględnie uznać należy zatem, że propozycje układowe skierowane przez Dłużnika do wierzycieli 

niezabezpieczonych rzeczowo prowadzą do korzystniejszego zaspokojenia ich wierzytelności w stosunku 

do tego, który mógłby być ich udziałem w ramach ewentualnego postępowania upadłościowego.  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Mikołaj Świtalski  

Nadzorca układu 

w uproszczonym postępowaniu 

restrukturyzacyjnym 
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