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Nierzetelni partnerzy popychają do upadłości co 16. firmę
Poleć Zarejestruj się, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.

Nierzetelni partnerzy popychają do
upadłości co szesnastą firmę
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T ylko w tr zech pier wszych miesiącach bieżącego r oku z
upadłością lub początkiem r estr uktur yzacji musiało zmagać
się 2 2 2 polskich pr zedsiębior stw. I wpr awdzie tego r odzaju
kłopoty to najczęściej efekt kombinacji wielu niefor tunnych
zdar zeń, to jednak wielu r espondentów wskazuje, że są one
r ezultatem opóźnień lub br aku płatności od kontr ahentów. Na
upadłość właśnie z tych powodów nar ażona była w minionym
r oku co 1 6 . fir ma, a wśr ód usługodawców nawet co 9 . wynika z badania zr ealizowanego na zlecenie Rejestr u
Dłużników BIG InfoM onitor .

Jak w y nika z dany ch zebrany ch przez w y w iadow nię gospodarczą
Bisnode, w I kw artale br. ogłoszono 222 postępow ań upadłościow y ch i
restruktury zacy jny ch przedsiębiorstw , co w zględem analogicznego okresu
poprzedniego roku oznacza w zrost o 10 przy padków . N ajw ięcej
bankructw i restruktury zacji (w zrost o niemal 50 proc.) doty czy ło handlu, z kolei problemy najbardziej nasiliły się w
transporcie, gdzie liczba bory kający ch się z nimi firm w zrosła z 7 do 12. W budow nictw ie sy tuacja w y glądała podobnie
jak w miniony m roku (36 w zględem 35 w pierw szy ch trzech miesiącach 2018 roku). Dobrze poradził sobie natomiast
sektor produkcy jny - w niemal w szy stkich jego gałęziach odnotow ano spadki w zakresie ilości upadłości i
restruktury zacji firm, a niechlubny mi w y jątkami okazały się jedy nie produkcja arty kułów spoży w czy ch oraz mebli.
Ilu z ty ch upadłości udałoby się uniknąć gdy by firmy miały za partnerów solidny ch płatników ? Trudno jednoznacznie
odpow iedzieć na to py tanie, ale z badania przeprow adzonego przez Keralla Research na zlecenie BIG InfoM onitor
w y nika, że opóźnienia i brak płatności za sprzedane tow ary i usługi mogą mieć dramaty czne konsekw encje. N a py tanie
zadane mikro, mały m i średnim firmom: C zy zdarzy ło się, aby z pow odu opóźnień lub braku płatności od kontrahentów
w ubiegły m roku P aństw a firmie groziła upadłość? tw ierdząco odpow iedziało niemal 6 na 100 firm.

“

– Choć 6 proc. to z pozoru niewiele, w przypadku być albo nie być firmy jest
niepokojącą skalą ryzyka – uważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Wyniki te nie pozostawiają wątpliwości jak ważna jest ostrożność w zawieraniu
kontraktów, sprawdzanie solidności płatniczej kontrahenta, a nawet zachowań i
wiarygodności firm, które jemu płacą. Konieczne jest też posiadanie scenariuszy
na wypadek, gdy odbiorca nie ureguluje swoich zobowiązań – dodaje.
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W pierw szy ch trzech miesiącach 2019 r. sądy
gospodarcze ogłosiły 222 postępow ań
upadłościow y ch i restruktury zacy jny ch
przedsiębiorstw .

fot. mat. prasowe

N ajczęściej, z pow odu braku płatności i opóźnień w idmo upadłości zaglądało w oczy w łaścicieli firm usługow y ch. Takie
epizody miało niemal 11 proc. przedsiębiorstw z tej branży - w y nika z badania. N iew iele lepiej w y gląda to w
transporcie. O późnienia lub brak płatności za w y konane usługi spraw iły , że o bankructw o otarło się co dziesiąte
przedsiębiorstw o przew ozow e. W handlu tak skrajne sy tuacje zdarzy ły się co dw udziestej piątej badanej firmie, a w
budow nictw ie żadnej.
N iejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy skoncentrow ani na w zroście sprzedaży , zdoby w aniu kontraktów nie
zastanaw iają się, że z pow odu umów bez pokry cia ich firmom może grozić upadłość

“

– Wartość umowy i wysokość marży to nie wszystko, liczy się także czy kontrahent
jest rzetelny w rozliczeniach. Na pewno nie można optymistycznie zakładać, że
„mnie taki problem nie spotka”, bo nieterminowe regulowanie należności, to w
Polsce powszechne zjawisko. Tylko w ostatnich 6 miesiącach, a nie w całym
okresie życia firmy, problem miała połowa firm handlujących z odroczonym
terminem płatności – tłumaczy Sławomir Grzelczak.

P rzed każdy m podpisaniem umow y należy spraw dzić kontrahenta. Warto poczy tać o nim w internecie, spraw dzić jego
dokumenty w e-KRS , zamów ić raport z w y w iadow ni gospodarczej, zajrzeć do Rejestru Dłużników BIG . W Rejestrze
BIG InfoM onitor obecnie jest w pisany ch ponad 240 ty s. firm, które w cześniej zobow iązały się komuś zapłacić, ale tego
jednak nie zrobiły . Jeśli nie płaci, trzeba upominać się o pieniądze i to niezw łocznie. Dobrą prakty ką jest jak najszy bsze
w y słanie w ezw ania do zapłaty , zapow iadającego w pis do rejestru dłużników BIG . F irma-dłużnik nie będzie chciała
trafić na listę rejestru, bo utrudni jej to dostęp do kredy tów , leasingu, faktoringu czy ofert telekomów , a gdy kontrahent
rów nież spraw dza BIG to dochodzą do tego rów nież kłopoty z kontraktami zapew niający mi zby t tow arów i usług.
Zagr ożenie upadłości z powodu
opóźnień lub br aku płatności od
kontr ahentów
N ajczęściej, z pow odu braku płatności i
opóźnień w idmo upadłości zaglądało w oczy
w łaścicieli firm usługow y ch.
fot. mat. prasowe

* Badanie „S kaner M S P , w śród mikro, mały ch i średnich firm”. przeprow adzone przez Insty tut Badań i Rozw iązań B2B
Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedający ch z odroczony m terminem płatności, techniką w y w iadów
telefoniczny ch, luty 2019 r.
P riv acy settings

2019-04-23, 11:52

co robić jeśli kontrahent nie płaci faktur

3z3

MENU

http://www.firma.egospodarka.pl/155623,Nierzetelni-partnerzy-popych...

moje konto

oprac. : eG ospodarka.pl

P riv acy settings

2019-04-23, 11:52

