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CH INSOLVENCY INFO LETTER

Conform informațiilor comunicate de ONRC, în luna Iulie 2021, în
Statistici ONRC –
Județul ALBA au fost înmatriculate 230 profesioniști, din care: 8
Iulie 2021
I.F., 10 I.I., 89 P.F.A., 123 S.R.L.
În același timp un număr de 17 profesioniști au intrat în insolvență, 38
au fost dizolvați, 100 au fost radiați și 6 și-au suspendat activitatea.
La nivel național au fost deschise un total de 462 proceduri supuse
Legii nr. 85/2014, cel mai mare număr de proceduri au fost deschise
asupra societăților având ca și obiect de activitate Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (113), Construcții (81)
industria prelucrătoare (64), Transport și depozitare (46) și Hoteluri restaurante
(42).
Publicările în Buletinul Procedurilor de Insolvență sunt obligatorii
Statistici BPI –
în funcție de actul stabilit de cadrul legal, astfel se asigură opozabilitatea
Iunie 2021
măsurilor îndeplinite în cadrul procedurii de insolvență, reorganizare
sau faliment.
La nivelul Județului ALBA în primele 6 luni ale anului curent au
fost realizate un număr de 1.409 de publicări, cu 26 de publicări mai
puțin raportat la aceeați perioadă a anului trecut (1.435).
La nivel național au fost publicate până în luna Iunie 2021, un număr
de 49.285 de Buletine, cu 3.923 mai multe față de aceeași perioadă a
anului 2020, când au fost realizate un număr de 45.362 publicări.
Raportat la numărul de acte de procedură publicate în Buletine de
Insolvență, cel mai mare număr a prevăzut Rapoarte de activitate
(57.941), urmat de Citații (31.153) și Hotărâri Judecătorești (28.124).
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Un număr mic de publicări de Planuri de Reorganizare (51) și Planuri de
Distribuire (921), arată că reorganizările judiciare sunt tot mai rare
(aproximativ 1 pe județ, raportat la numărul de județe - 41) și că
procedurile de faliment sunt cele mai frecvente, urmate de distriburi de
sume ca urmare a valorificării de active.

Sfatul nostru

În această perioadă încă de incertitudine legată de existența unui nou
potențial val pandemic, mediul economic este foarte nepredictibil, de
aceea sursele de informare ale participanților în cadrul mediului de
afaceri trebuie să fie cât mai transparente, echidistante și pertinente.
Suntem de părere că Legea cauzei și a efectului este pe deplin aplicabilă
și în activitatea economică a companiilor, mai ales în situația de
dificultate economică.

„Acțiunea presupune riscuri
și costuri. Dar acestea sunt
mult mai mici decât riscurile
pe termen lung ale inacțiunii
confortabile.”
John F. Kennedy

Astfel, orice cauză are Efectul ei și orice efect își are Cauza sa; totul se întâmplă
conform acestei legi și nimic nu îi scapă, totul nu se întâmplă din pură
întâmplare ci ca urmare a unei acțiuni.
Transpusă în situația de dificultate financiară, legea expusă vine să ne
confirme că, ceva în cursul vieții companiei a fost greșit cântărit și
executat, iar efectul a dus la o stare de dezechilibru. Chiar dacă scoatem
din discuție starea pandemică, o situație neprevăzută de mediul
economic (cu toate că în contractele încheiate era inserată o clauză de
caz fortuit), există multe situații care afectează viabilitatea unei
companii.
Nefiind în situația de a judeca într-o anumită măsură reacțiile în lanț,
suntem în poziția de a oferi un sfat legat de o eventuală salvare a unui
business, care de altfel era viabil.
Cu cât mai timpurie recunoașterea unei situații de dificultate
economică, cu atât mai mari sunt șansele de redresare și alegerea
din multitudinea de mecanisme de salvare puse la dispoziție de
cadrul legal în materie.
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