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Insolvence 2013, konec jedné etapy, začátek další?
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Vítejte v Rusku (pozor, abyste nezakopli)!
(Stairway to Heaven?)

Ekonomické fundamentály jsou přitažlivé, vysoká importní poptávka je
příležitost pro exportně orientované ekonomiky
Klíčové ekonomické údaje
forecast

2012

2013

GDP (USD bn)

2010

2280

GDP (% yoy)

3,8

3,2

Imports (% yoy)

9

16

Trade balance (USD bn)

186

150

Gross gvt debt (% GDP)

9,7

9,6

Exportní
příležitos
t!

Zdroj: BNP CEEMEA 2013 Economic Outlook

Silná
korelace!

Slušná dynamika vývozu a exportní skladba zboží s vyšší přidanou
hodnotou charakterizují česko-ruský obchod za posledních 10 let
Čilý česko-ruský obchodní trh

Česká exportní banka pomáhá českým vývozcům - úvěrová expozice
vůči ruským dlužníkům tvoří dominantní část úvěrové knihy
Portfolio CEB dle zemí (k 31. prosinci 2012)
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Exportní úvěr, čili přeshraniční financování zahraničního dlužníka, je
naším hlavním produktem
Schéma exportního úvěru









Poskytován bankou
exportéra importérovi
(resp. jeho bance)
Exportér dostane platbu
hned po vývozu

Český exportér
Exportní
kontrakt

Čerpání

Úvěr nevstupuje do
exportérovy bilance (bez
dopadu na jeho finanční
Pojištění
páku, zadlužení)
Exportér není částí
úvěrového vztahu

„OECD“ úvěr
ČEB (banka)

Ruský importér
Splátky

EGAP
(pojišťovna)

Jakkoliv je ruský trh přitažlivý, podnikání a zejména financování je
velmi rizikové. Jiná kultura přístupu ke splácení dluhů!
Vyplatí se podnikat v Rusku?
Nebe …
•

Největší země světa (17 mil km2), 7. nejvyšší HDP (za Anglií a před Francií),
143 mil obyvatel

… či peklo ?

•

Vizáž Evropana, jednání Asiata

•

Mentální přístup ke splácení
dluhů

•

Poptávka po zboží s vysokou přidanou
hodnotou

•

Что такое Чекия? (respekt jen
k velkým a silným)

•

Relativně dobrá znalost ruského trhu
českými vývozci

•

•

Slušná pověst českého zboží
brand awarness (Škoda, Sigma …)

В Чекии деньги, Чекиа далеко
(Jánošíkovský syndrom obrat
bohatého z EU)

•

Korupce

Znalost jazyka, podobná kultura

•

Konkurzní zákon

•

Potenciál pro české exportéry

Rizika ztráty kapitálu

Při strukturování obchodu je třeba zvážit ekonomická a právní rizika
Vybrané problémy, se kterými jsem se setkali

Ekonomické
•

•
•
•

Omezená vypovídací schopnost
finančních výkazů
• Mnohočetnost výkazů (odlišné
údaje pro věřitele, daňovou
správu a management)
• Souvztažnost bilance a
výsledovky (často neodpovídá)
• Tolerováno negativní vlastní
jmění
Prodeje neprochází účetnictvím (černé
odběry)
Omezená kontrola nad hotovostními
toky
Omezená přítomnost na trhu pro
ověření skutečného stavu dlužníka
(kontakt s dodavateli, konkurenty,
zákazníky …)

Právní
•

•

•
•

•
•

Neexistence jednotného registru
všech typů majetku (oddělené
registry pro hypotéky, akcie, obch.
značky)
Zástava movitého majetku:
• Kvalita údržby podkladového
aktiva
• „Registrace“ v knize zástav
(„Что такое книга залогов?“)
Zajištění ve prospěch syndikátu?
Dlouhé a nákladné soudní vymáhání
• Arbitrážní výrok (Česko) + jeho
následné uznání ruským
soudem
Formalistický přístup notářů a soudů
Inkaso z účtu

Nelze-li vyřešit problémovou pohledávku jinak, nezbývá než uchýlit se
k insolvenčnímu řízení
Specifika insolvenčního řízení v Rusku
…., květen 2012:

Погасиш долг или ...

Konkursní zákonodárství v Rusku má 1000- letou tradici
Stručný historický exkurs

XI. století
Stará Rus
Русская Правда
• Platební neschopnost 1. несчастная („nezaviněná “force majeure), 2. злонамеренная
(„zaviněná“ , např. потера товара в резултате пьянства)
• „Rozvrh“ 1.kníže, 2. zahraniční kupci, 3. domorodci
• Připuštěny i jiné postupy
1800
Rusko
Банкротцкий устав
• První pokus řešení insolvence zavedením 1 komplexní kodifikace
• Platební neschopnost i 3. неосторожная
1832
Rusko
Устав о несостоятельности
1923
RSSR
Гражданский процессуалный кодекц
• Parciální úpravy, např. vzájemných zápočtů
• Bankrot neslučitelný s oficiální doktrínou >prakticky neregulované
1992
Ruská Federace
O несостоятельности предприятий
1998
Ruská Federace
O несостоятельности
• Zaměřen na ochranu věřitelů
• Efektivně motivoval věřitele k převzetí majetku dlužníka a ne k ozdravení podniků
2002
Ruská Federace
O несостоятельности (банкротве)
• Snaha o možnost záchrany životaschopného podniku a spravedlivější rozdělení prostředků
mezi všechny strany
• Rekodifikace Občanského zákoníku) v procesu (zajištění, mezivěřitelské smlouvy …)

Mezi rozdíly česko-ruské konkurzní úpravy vládne pravomoc správce
ve fázi před vyhlášením konkurzu (наблюдение)
Hlavní rozdíly mezi ruskou a českou konkursní právní úpravou

Rusko
Kritéria
vyhlášení
Přístup k
reorganizaci
Návrh

Stačí návrh 1 věřitele s pohledávkami > 100.000Rbl
Kritérium likvidity (dlužník neplatí) vysoce převažuje
Kritérium solventnosti (předlužení, negativní kapitál)
de iure, ale zřídka de facto
Téměř všechny případy končí rozprodejem aktiv
(i když zákon umožňuje „rehabilitaci“)
Nutnost rozhodnutí soudu proti dlužníkovi

Česko
Návrh 2 věřitelů, bez omezení částky
Kritérium likvidity (převažující) i solventnosti

Častější pokusy o reorganizaci
Stačí mít platnou a vymahatelnou pohledávku vůči
dlužníkovi.

První věřitel, který podá návrh, nominuje 1. předběž.
správce (taktický návrh, nevratné procesy, obtížné
odvolání). Nutné se přihlásit včas.
Na konci Dohledu 1. věřitelská schůze odhlasuje další
postup vůči dlužníkovi (likvidace/rehabilitace)
Přihlášky max 2 měsíce po vyhlášení konkursu

Formálně neexistuje, pouze možnost návrhu
předběžného správce
Správce nominuje soud a věřitelé jej mají možnost
odvolat na 1.schůzi věřitelů

Výtěžnost
zástav

Max 80 % z výtěžnosti zástav pro zajištěné věřitele

Max 91 % z výtěžnosti zástav pro zajištěného (100
% - 9 % náklady správce)

Hlasování

Zajištění věřitelé mají hlas, právo jen na 1. věřitelské
schůzi; v dalších fázích velmi omezený vliv na řízení
konkurzu

Fáze dohledu
Наблюдение

Zajištění i nezajištění věřitelé mohou plně využívat
své hlasovací práva v průběhu celého konkursu.

První věřitelský výbor má zásadní význam při dalším směřování
konkursu
Stručný přehled

DOHLED

FINANČNÍ SANACE
(FS)

EXTERNÍ ADMINISTRACE
(EA)

NUCENÁ SPRÁVA

ÚČEL:
•
Analýza finanční situace
•
Zachování hodnoty aktiv
•
Práce na strategii (FS/EA,
nucená správa)

ÚČEL :
•
Splacení dluhu

ÚČEL :
•
Ozdravení
•
Splacení dluhu

ÚČEL :
•
Uspokojení nároků věřitelů
•
Likvidace

AKCE:
•
Organizace Prvního
věřitelského výboru

AKCE:
•
Splátkový kalendář schválen
věřiteli a soudem

AKCE:
•
Přijetí reorganizačního
plánu a jeho
implementace

AKCE:
• Prodej aktiv
• Splacení dluhu

SPRÁVCE nenahrazuje
management.Správce schvaluje
významné transakce. Avšak
transakce bez souhlasu správce
není neplatná.

SPRÁVCE nenahrazuje
management. Správce nebo
věřitelé schvalují transakce

SPRÁVCE nahrazuje
management

SPRÁVCE nahrazuje
management

ČASOVÝ HORIZINT:
Maximum 2 roky

ČASOVÝ HORIZINT:
18 měsíců s opcí prodloužení o
6 měsícůs.

ČASOVÝ HORIZINT:
Do 6 měsíců s opcí prodloužení
o dalších 6 měsíců

ČASOVÝ HORIZINT:
Maximum 7 měsíců

Přeshraniční financování může dávat smysl při konzervativním
strukturováním obchodů a zajištění
DO´s & DON’Ts

Finanční
výkazy
Hmotné
zajištění

•

Moc na ně nespoléhejte

•

Držte se zajištění, které veřejně zaregistrované A má nespornou hodnotu
• Hodnota zajištění akciemi firem s negativním vlastním jmění,?
• Správně oceněné nemovitosti jsou hodnotným zajištěním
Lze se dohodnout na mimosoudním vymáhání před Event of Default (od ledna2009,
předtím téměř výhradně postup přes soud); nutnost zapojení notáře jak při podpisu
zajišťovací dokumentace, tak i při vymáhání)
Záruky 3. stran
Osobní záruky (explicitní a implicitní hodnota – při prodeji pohledávek)

•

Nehmotné
zajištění

Cash flow
Corp.gover
nance

•
•

•

Cash flow s korespondentskými bankami a dohody o inkasu z účtu (trojstranný
dokument)

•
•

Off-shore (Kypr !?) struktura při zajištění akciemi > step-in right
Důvěryhodná osoba ve vedení (úroveň představenstva– pozor na shadow
management!) nebo ve financích (Chief Restructuring Officer ve workoutových
situacích)

Hodně štěstí při podnikání v Rusku!
A děkuji za pozornost.

Moskva, prosinec 2012:

...погасил и просрочeнные
проценты.

