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Кейс-приклад №1

Кредитори

Компанія-боржник,
яка потребує фінансової реструктуризації

2 торгівельнорозважальних
комплекса - 95
млн.дол США

Кредитор №1:
фін.установа 45 млн.дол.США

1 великий
майновий
комплекс
"аграрний
технопарк" - 60
млн.дол США

Група компаній
"Девелопмент"
(29 компаній)а

Загальний борг
перед
фін.установами
- 50 млн.дол.
США

Кредитор №2:

Кредитор №3:

фін.установа -

не фін.установа - 2
млн.дол.США

5 млн.дол.США

Поточний
борг(не
іпотечний) - 2
млн.дол.США

Група компаній «Девелопмент»(далі Боржник) займається девелоперським бізнесом в північній та східній
частинах України. Активно нарощувала активи до 2011 року (за рахунок кредитних коштів). На сьогодні має
2 великих торгівельно-разважальних комплекси в обласних центрах України(загально оціночна вартість 95
млн.доларів США), та великий комплекс будівель «Технопарк» в районному центрі з власною
інфраструктурою то оціночною вартістю 60 млн. доларів США. Однак починаючи з 2012 року борг компанії у
Кредитора №1 знаходиться в стані «просрочки» й сплачуються лише проценти за кредитом, сплата тіла
кредиту постійно пролонгується. З 2013 року Боржник отримав кредитні кошти від Кредитора №2, однак з
2015 року перестав обслуговувати і цей борг і сплачує лише проценти за кредитом. Крім того Боржник має
поточну заборгованість перед своїми контрагентами в розмірі 2 млн. доларів США.
Кредитор №1 ініціював процедуру дострокового стягнення всієї суми боргу та судового переслідування
(були арештовані рахунки та майно Боржника). Кредитор №2 також виявив бажання об’єднати зусилля з
Кредитором №1 в судовому процесі.
Боржник запропонував Кредитору №1 провести процедури фінансової реструктуризації боргу згідно Закону
України «про фінансову реструктуризацію».
Кредитор №1 погодився провести реструктуризацію за умови добровільного продажу одного з ТРЦ які
належать боржнику (сума угода 40 млн.дол. США). Боржник попередньо погодився, але за умови що
частина коштів піде на повне погашення боргу перед Кредитором №2, а також зменшення процентної
ставки та пролонгації кредиту на 10 років. Сторони досягли попередньої згоди та залучили Кредитора №2
до процедури.
Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Процес реструктуризації

Ініціування процедури ФР - 10.01.2018 р.
Боржник подав заяву на процедуру, залучившись Згодою Кредитра №1 та Кредитора №2

Кредитор №1 та Кредитор №2 попередньо узгодили між собою запропонований план
реструктризації та досягли Згоди

Перші збори, обрання незалежного експерту - 18.08.2018р.
Компанія Боржник на перших зборах Кредиторів надала попереденій план реструктуризації та
винесла на обговорення 2 кандидатури на роль Незалежного Експерта.

Кредитори не затвердили жодного з запропанованих Боржником Експертів та за Згодою сторін
затвердили на цю роль іншого незалежного експерта.

Висновок експерта, затвердження плану - 29.03.2018р

Кредитори затвердили план реструктуризації, який передбачає наступне:
1. Продаж 1 ТРЦ який належить Боржнику на праві власності
Боржник цілковити виконав свої забовязання, надав змогу експерту провести свою роботу в
стислі терміни. В результаті на збори крещдиторів був винесений Звіт незалежного експерта з
позитивним висновком, та план реструктуризації.

2. За рахунок коштів з продажу майна здійснити 100% погашення боргу перед Кредитором №2 та
погашенння 90% кредиту Кредитора №1
3. Зменьшити процентру ставку та пролонгувати кредитний договоро між Боржником та
Кредитором №1
4. Кредитор №1 та Кредитор №2 погодили скасування всіх несплачених за за договорами
процентів (на дату підписання плану реструктуризації) та штрафних санкцій та пені по ним.
5. Кредитор №1 застосував списання 10% від залишкової суми боргу Боржника

Розподіл коштів

за результатом

Погашення Боргу перед Кредитором
№1 за рахунок грошового потоку від Отримано загальне зменшення
продажу нерухомості в сумі 36 млн. кредитного навантаження в
дол. США:
розмірі___40 млн. дол. США.
Погашення Боргу перед Кредитором Отримано можливість спрямування
№2 в сумі 5 млн. дол. США:
додаткового грошового потоку на
сплату боргу за рахунок пільг по ПДВ
в сумі 6.6 млн. дол. США (це повне
погашення Боргу перед Кредитором
2).
Отримано пільги на спрощену суму
Боргу, (загальна сума спрощення 0.4
млн. дол. США, пільги 0.08 млн. дол.
США). Розподіл Кредиторами коштів,
які отримані в результаті реалізації
плану реструктуризації.

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

плану реструктуризації
Кредитор №1:
36 млн. дол. США, залишок боргу 3.6
млн. дол. США, реструктуровано,
джерело погашення грошовий потік
від ТРЦ, який залишився на балансі
Боржника.
Кредитор №2:
5 млн. дол. США, погашено повністю

ABorovyk@fr.org.ua
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Результат успішно завершеної процедури Фінансової реструктуризації

Фінансова установа (Кредитори)
Загальний результат
 Оздоровлення портфелю шляхом
переведення залишкового боргу у
«нормальний» стан.
 Розформування резервів під цей кейс.

Боржник
 Боржник отримує змогу реалізовувати
затверджений план реструктуризації,
дотримання якого всіма сторонами
гарантується Законом
 Боржник отримає всебічний аналіз своєї
бізнес діяльності за міжнародними
стандартами.
 Майно платника податку звільняється з
податкової застави та від адміністративного
арешту з дня погодження плану
реструктуризації або затвердження плану
санації
 Можливість експлуатації Боржником іншого
ТРЦ.
 Зняття арешту з рахунків та іншого майна
боржника (ТРЦ);

Питання з точки зору регулятивної політики
 Контролюючи органи зобов’язані списати
штрафні санкції та пеню за якими тривають
процедури адміністративного або судового
оскарження.
 Контролюючи органи зобов’язані списати
частину боргу пропорційно до частини
анульованих (прощених) кредиторами
зобов'язань боржника;
 Контролюючи органи зобов’язані списати
податковий борг платника податків, що виник
більш як за 3 роки до дня початку процедури
фінансової реструктуризації.
Податкові питання
 Не оподатковує використання резерву
внаслідок анулювання зобов’язання;
 Отримує розстрочку оподаткування на 3 роки
доходів від розформування резервів;
 Оподатковує інші доходи та витрати
понесені/отримані в наслідок процедури
фінансової реструктуризації;
 Продаж набутого майна обкладає ПДВ

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

 Оподатковує доходи від анулювання не
податкових зобов’язань;
 Не оподатковує доходи від списання
податкового боргу та анулювання податкових
зобов’язань;
 Оподатковує інші доходи та витрати
понесені/отримані в наслідок процедури
фінансової реструктуризації;
 При постачанні товарів в рахунок погашення
боргу: не нараховує ПДВ та не корегує
податковий кредит.

ABorovyk@fr.org.ua
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Кейс-приклад №2

Кредитори

Компанія-боржник,
яка потребує фінансової реструктуризації

5 АТП та 10
складських
комплексів по
Україні - 30
млн.долл США
(іпотека)

Кредитор
№1:
3 великі майновий
комплекси - 110
млн.долл США (не
ів іпотеці)

Група"Агро"
(13 компаній)

Загальний борг
перед
фін.установами 2,7 млрд.грн

Кредитор
№2:

державна
не
фін.установа фін.установа 500 млн.грн
- 2,7 млрд.грн

Поточний борг(не
іпотечний) - 50
млн.грн.

Група «Агро»(далі Боржник) займається агробізнесом бізнесом в південній та східній частині України.
Активно нарощувала активи до 2010 року (за рахунок кредитних коштів). На сьогодні має у власності 3
великих комплексу сільськогосподарського призначення в обласних центрах України(загально оціночна
вартість 110 млн. дол. США), та низку АТП та складських приміщень в районних центрах з власною
інфраструктурою, загальною оціночною вартістю 30 млн. дол. США. Починаючи з 2012 року борг компанії у
Кредитора №1 знаходиться в стані «прострочки», сплачуються лише проценти за кредитом, сплата
основної боргу постійно пролонгується. З 2015 року Боржник почав нарощувати заборгованість перед
своїми контрагентами. На сьогодні Боржник має поточну заборгованість перед своїми контрагентами в
розмірі 500 млн. гривень.
Кредитор №1 ініціював процедуру стягнення боргу та та судового переслідування Боржника. Група
компаній перед якими у Боржника виник борг за поточну діяльність також хоче об’єднати зусилля з
Кредитором №1 в судовому процесі.
Боржник запропонував Кредитору №1 провести процедури фінансової реструктуризації боргу згідно Закону
України «про фінансову реструктуризацію».
Кредитор №1 погодився провести реструктуризацію за таких умов:
 Добровільного продажу АТП та майнових комплексів та спрямування грошового потоку в сумі 1,35
млрд.грн на погашення Боргу та суми в розмірі.
 Зміна умов фінансування, а саме: зменшення процентної ставки, пролонгації залишку суми боргу в сумі
675 млн.грн на 10 років та зміну графіку з урахуванням сезонності сільскогосподраськго бізнесу.
 Сторони досягли попередньої згоди та залучили двох найвпливовіших кредиторів до процедури.

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Процес реструктуризації
Ініціювання процедури ФР - 10.01.2018 р.
Боржник склав пропозицію щодо загальних умов реструктуризації, та попередньо узгодив з
кредиторами. Всі технічні моменьти щодо підготовки до процедури проведені (аудит, незалежна
оцінка майна, юридичний аналіз судових справ, моніторинг товарів на складів тощо).
подав заяву на процедуру, залучившись Згодою Кредитра №1 та залучивши представника
кредитора №2 до процедури

Кредитор №1 та Кредитор №2 узгодили між собою запропонований Боржником план
реструктризації та досягли попередньої згоди на участь в процедурі

Перші збори, обрання незалежного експерту - 18.08.2018р.
Компанія Боржник на перших зборах Кредиторів надала попереденій план реструктуризації,
основні умови якого раніше узгодила з кредиторами та винесла на обговорення 2 кандидатури на
роль Незалежного Експерта.

Кредитори затвердили іншу кандидатуру експерта, відхилили запропанованих Боржником
Експертів. Та призначили строк наступного засідання. коли буде готовий звіт незалежного
експерта

Висновок експерта та затвердження плану - 29.03.2018р
Кредитори затвердили план реструктуризації, який передбачає наступне:
1. За рахунок грошових коштів від продажу майна та передачі иайна в рахунок погашення Боргу
здійснити 80% погашення боргу перед Кредитором №2 (400 млн. грн.) та погашенння 50%
кредиту Кредитора №1 (1.35 млрд. грн.)
А саме, Кредтору №1 погасити борг: шляхом передачі на баланс 3 складских примыщень, що
належать Боржнику в рахунок погашення суми боргу в розмірі 270 млн.грн, шляхом
перерахування грошових коштів в сумі 1.080 млрд.грн. Загалом 1,35 млрд.грн
Боржник цілковити виконав свої забовязання, надав змогу експерту провести свою роботу в
стислі терміни. В результаті на збори крещдиторів був винесений Звіт незалежного експерта з
позитивним висновком, та план реструктуризації.

Кредитору 2 погасити борг за рахунок коштів від реалізації нерухомості в сумі 400 млн. грн.,
погашення боргу в сумі 30 млн. грн. здійснити шляхом передачі товарів (с.г. виробництва) від
Боржника на баланс компанії обраної Кредитором №2.. Загалом 430 млн.грн
4. Зменшити процентну ставку та пролонгувати кредитний договір між Боржником та Кредитором
№1
4. Кредитор №1 та Кредитор №2 погодили скасування всіх несплачених за за договорами
процентів в загальній сумі 50 млн. грн. (на дату підписання плану реструктуризації) та штрафних
санкцій та пені по ним.
5. Кредитор №1 застосував списання 50% від залишкової суми боргу Боржника в сумі 675 млн.
грн.
6. Кредитор №2 застосував списання всієї суми залишкового боргу у розмірі 70 млн.грн.

Розподіл коштів
Погашення Боргу за рахунок коштів
від продажу майна та передачі на
баланс Кредитору:
Кредитором №1
у розмірі 1,35 млрд.грн;

за результатом
Кредитор №1
зменьшує процентну ставку та
пролонгує кредит для залишкової
частини боргу.

Сумма у розмірі 675 млн. грн (25%
400млн.грн., та 30 млн.грн за рахунок від боргу на початок процедури)
підлягає списанню.
с/г товарів, шляхом передачі на
баланс;
Кредитор №2 приймає с/г товар , з
поставкою протягом року, в рахунок
погашення частини боргу (30
млн.грн).
Кредитором №2

плану реструктуризації
Кредитор №1:
675 млн. грн, залишок боргу, який
реструктуровано. Джерело
погашення грошовий потік від
активів Боржника.
Кредитор №2:
борг повністю закрито.

Залишкова сума боргу у розмірі 70
млн. грн підлягає списанню.

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Результат успішно завершеної процедури Фінансової реструктуризації

Фінансова установа (Кредитори)
Загальний результат
 Оздоровлення портфелю шляхом
переведення залишкового боргу у
«нормальний» стан.
 Розформування резервів під цей кейс.

Боржник
 Боржник отримує змогу реалізовувати
затверджений план реструктуризації,
дотримання якого всіма сторонами
гарантується Законом
 Боржник отримає всебічний аналіз своєї
бізнес діяльності за міжнародними
стандартами.
 Майно платника податку звільняється з
податкової застави та від адміністративного
арешту з дня погодження плану
реструктуризації або затвердження плану
санації
 Можливість вільної експлуатації Боржником
своїх активів.
 Зняття арешту з рахунків та іншого майна
боржника;

Питання з точки зору регулятивної політики
 Контролюючи органи зобов’язані списати
штрафні санкції та пеню за якими тривають
процедури адміністративного або судового
оскарження.
 Контролюючи органи зобов’язані списати
частину боргу пропорційно до частини
анульованих (прощених) кредиторами
зобов'язань боржника;
 Контролюючи органи зобов’язані списати
податковий борг платника податків, що виник
більш як за 3 роки до дня початку процедури
фінансової реструктуризації.
Податкові питання
 Не оподатковує використання резерву
внаслідок анулювання зобов’язання;
 Отримує розстрочку оподаткування на 3 роки
доходів від розформування резервів;
 Оподатковує інші доходи та витрати
понесені/отримані в наслідок процедури
фінансової реструктуризації;
 Продаж набутого майна обкладає ПДВ,
приблизно 270 млн.грн.

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

 Оподатковує доходи від анулювання не
податкових зобов’язань;
 Не оподатковує доходи від списання
податкового боргу та анулювання податкових
зобов’язань. Тим самим досяг економії майже
150 млн.грн;
 Оподатковує інші доходи та витрати
понесені/отримані в наслідок процедури
фінансової реструктуризації;
 При постачанні товарів в рахунок погашення
боргу: не нараховує ПДВ та не корегує
податковий кредит. Завдяки чому сума в
розмірі 225 млн.грн буда зарахована у
погашення боргу, а не сплату ПДВ

ABorovyk@fr.org.ua

