
Aptauja "par maksātnespējas regulējumu Latvijā / Questionnaire on Insolvency
regulation of Latvia"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 138
Vīrietis 78
Sieviete 60

Rezultātu kopsavilkums:

1. Vai savā komercdarbībā esat saskārušies ar maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem (TAP)? / Have
you encountered the insolvency and bankruptcy protection proceedings in your business (SCM)?

Jā/Yes 107 77.5%

Nē/No 31 22.5%

Iesniegto atbilžu summa 138

2. Vai piekrītat, ka praksē maksātnespējas procesi un TAP ir caurskatāmi un godīgi? / In your opinion, are
insolvency and bankruptcy protection proceedings transparent and fair?

jā/yes 3 2.2%

drīzāk jā/rather yes 29 21%

drīzāk nē/rather not 50 36.2%

nē/no 56 40.6%

Iesniegto atbilžu summa 138

3. Ja uzskatāt, ka maksātnespējas procesi un TAP nav caurskatāmi un godīgi, vai tas ietekmē jūsu biznesa
lēmumus? / If you believe that insolvency and bankruptcy protection proceedings are not transparent and fair,
does it affect your business decisions?

jā/yes 49 35.5%

nē/no 55 39.9%

Ja izvēlējāties variantu "jā",
pamatojiet, kā / If yes, explain
how.

34 24.6%

Iesniegto atbilžu summa 138

Citas atbildes:

Lai arī lielājoties procesi ir godīgi, taču atsevišķu "slikto" procesu dēļ ir būtiski jāizvērtē visu darījumi un jārēķinās ar

sliktākajām sekām, piemēram, t.s. trešo personu ķīlu gadījumos; jābūt piesardzīgākiem, iesaistoties darījumos!

Domāju par/pret tiesāties

TAP plānā viss vairāk vai mazāk ir ietverts

Asi reaģēt uz situāciju, ja ir informācija par TAP

risks, ka partners neizpildīs savas sastības.

ir j'adom'a, k'a aizsarg'at invest'icijas, 'ipa'sumu

Cenšos nenonākt saskarē ar šo jomu

jāpielāgojas apstākļiem

Plānojam jau iepriekš, kā pareizi nonākt līdz procesam, un ko darīt procesa laikā.

tos nevaram pamatotiem ar nākotnē paredzamiem maksātnespējas procea notikumiem

Šo risku jā''nem vērā, izvērtējot sadarbības partnerus un iespēju atgūt līdzekļus no parādnieka

Tav zināmi nekādi termiņi

?

Nav sniegta visa nepieciešamā informācija , tiku maldināta un jau gadu nespēju izmantot iegādāto īpašumu kas radijis man

reālus finansiālos zaudejumus

Motivē sarosītie lai nenonāktu līdz maksātnespējai.

To think about plan B

Cenšamies maksimāli izvairīties no situācijām, kurās varētu nesaņemt naudu, jo maksātnespējas gadījumos reāli nevar

atgūt pat ne simbolisku parāda daļu. Līdzīgi arī ar TAP, kad parāds tiek nesamērīgi samazināts.

jāpieņem konservatīvāki lēmumi finansēšanā.

kopumā likumdošana ir atbilstoša



grūti plānot un realizēt pasākumus vai plānus, ja tos ietekmēnecaurskatāmi un negodīgi TAP vai MN procesi.

Redzu, zinu vairāku savu klientu problēmas šajā jomā. Administratori rīkojas savtīgu interešu, nevis uzņēmumu interešu

vārdā

The process is unpredictable and as such risks cannot be mitigated

Jāveic vairāk preventīvu pasākumu, kā parasti būtu nepieciešams.

Nerēķināties, ka MN un TAP būs efektīvi un sasniegs mērķi.

Lēmuma pieņemšanā tiek ievērota būiski augstāka piesardzība, t.sk. atteikšanās no sadarbības/darījumiem

Pēc iespējas izvairāmies no partneriem, kas iesaistīti šādos procesos

apzināti uzņēmums tiek tam gatavots

Uncertainty and raiderism realted to insolvency processes makes us raise interest rates and give smaller loans.

lēmumi jāpieņem visu laiku paturot prātā, ka uzņēmumam var tikt pasludināta maksātnespēja, kas ievērojami sarežģīs

ieguldījumu atgūšanu

mēģinu pret to nodrošināties, "nest ārpus LV"

Pēc iespējas cenšos nestrādāt Latvijas tirgū.

Ilgi iesaldēti pamatlīdzekļi, novēloti jaunie biznesa risinājumi

Esam lieki tērējuši laiku atbildot uz nepamatotiem maksātnespējas administratora jautājumiem

Maksātnespējas process tika ierosināts potenciālajam sadarbības partnerim pēc trešās personas ierosinājuma formāla

iemesla dēļ, tāpēc sava darbība bija jāpārorientē savādākā virzienā

4. Vai uzskatāt, ka valsts efektīvi aizsargās jūsu maksātnespējas procesā vai TAP nelikumīgi aizskartās intereses?
/ Do you believe that the state will effectively protect your legitimate interests in the case of insolvency or
bankruptcy protection?

jā/yes 23 16.7%

nē/no 115 83.3%

Iesniegto atbilžu summa 138

5. Lūdzu novērtējat, cik lielā mērā Jūs uzticaties maksātnespējas administratoriem kā maksātnespējas procesu
vadīšanā un uzraudzībā iesaistītai institūcijai! / Rate to what extent you trust in Insolvency administrators as an
institution involved in supervision of the insolvency process!

Nemaz/Not at all  Pilnībā/Fully agree
3.22 / 10

6. Lūdzu novērtējat, cik lielā mērā Jūs uzticaties Valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” kā
maksātnespējas procesu vadīšanā un uzraudzībā iesaistītai institūcijai! / Rate to what extent you trust in the
State agency  The Insolvency Administration  as an institution involved in governance and supervision of the
insolvency process!

Nemaz/Not at all  Pilnībā/Fully agree
3.58 / 10

7. Lūdzu novērtējat, cik lielā mērā Jūs uzticaties tiesai kā maksātnespējas procesu uzraudzībā iesaistītai
institūcijai! / Rate to what extent you trust in Court as an institution involved in governance of the insolvency
process!

Nemaz/Not at all  Pilnībā/Fully agree
4.6 / 10

8. Lūdzu novērtējat, cik lielā mērā Jūs uzticaties Valsts policijai un prokuratūrai kā maksātnespējas procesu
uzraudzībā iesaistītām institūcijām! / Rate to what extent you trust in the State Police and Prosecutor s Office as
institutions involved in governance of the insolvency process!

Nemaz/Not at all  Pilnībā/Fully agree
3.9 / 10

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


