Sdělení společnosti PROFIFENSTER s.r.o. k probíhajícímu insolvenčnímu řízení
Vážení obchodní partneři,
naše společnost se v současné době nachází v probíhajícím insolvenčním řízení, vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 27 INS 36914/2013. Naše společnost je
v nejbližší době připravena podat k insolvenčnímu soudu návrh na schválení reorganizačního plánu, o
kterém jedná se svými věřiteli. Naší prioritou je udržet se na trhu, na kterém působíme od roku 2004,
kdy jsme byli účastníky realizace mnoha významných staveb po celé republice.
V současné době jsme se ocitli ve stejné situaci, jako řada jiných stavebních společností.
K oslabení výkonosti a finanční stability docházelo postupně od roku 2010, Příčinou byly dopady
celosvětové finanční krize na tuzemské i zahraniční (zejména EU) trhy, projevující se útlumem
průmyslové a stavební výroby, respektive snížením poptávky po produkci podobných společnosti.
Došlo tedy k výraznému zredukování zakázek tuzemských odběratelů. Začátkem roku 2011 pak
společnost vyhrála větší zakázku za cca. 26,000.000,- Kč, kde měla realizovat výměnu oken ve 13
panelových domech (SVJ – společenství vlastníků jednotek). Společnost zakázku zrealizovala
(společnost do zakázky investovala cca 19,000.000,- Kč), nicméně platební morálka jednotlivých SVJ
„zlomila společnosti vaz“, kdy první platbu od SVJ evidovala společnost až v prosinci roku 2011.
Současně v září stejného roku (2011) vyhrála společnost další větší zakázku za cca 16,000.000,- Kč
(investice do zakázky přes 12,000.000,- Kč). Společnost se rozhodla zakázku realizovat, a to s odkazem
na skutečnost, že bylo z dlužných SVJ přislíbeno dílo uhradit. Část dlužných prostředků sice v prosinci
roku 2011 dorazila, nicméně do dnešního dne ještě není celý závazek jednotlivých SVJ kompletně
uhrazen.
Návrh na reorganizaci podniku podáme co nejdříve ke KS v Českých Budějovicích.
Reorganizační plán připravuje advokátní kancelář Bakeš a partneři v Praze.
Naše společnost je i za daného stavu stále vytížena. Aktuálně realizujeme zakázky pro
společnost METROSTAV a.s., Kajima Czech Design and Construction s.r.o. (dílo Amazon Dobrovíz),
SYNER, s.r.o. a další.
V Českých Budějovicích dne 01.03.2015
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