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Opóźnienia płatności, czyli uważaj na odbiorców, których dobrze znasz
Poleć Zarejestruj się, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.

Opóźnienia płatności to domena stałych
klientów © Andrey Popov - Fotolia.com

2019-02-05 12:25

Wydawać by się mogło, że źr ódłem największych pr oblemów
fir my powinni być nieznani i niespr awdzeni kontr ahenci.
T ymczasem okazuje się, że swoich dostawców najczęściej
zawodzą wieloletni par tner zy biznesowi. P otwier dzeniem
tego jest najnowszy „Skaner M SP , wśr ód mikr o, małych i
śr ednich fir m”, z któr ego wynika, że w połowie pr zypadków
r elacje dostawców z niepłacącymi na czas odbior cami mają
ponad tr zyletni staż. Na opóźnienia płatności w największym
stopniu nar ażona jest br anża handlowa or az fir my, któr e
współpr acują z ponad 5 0 kontr ahentami.

Wy niki badania zrealizow anego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG
InfoM onitor* w śród mikro, mały ch i średnich firm nie pozostaw iają
złudzeń - opóźnienia płatności to domena stały ch klientów , z który mi
w spółpraca trw a dłużej niż trzy lata (47,8 proc.). O kazuje się zatem, że im dłuższa łączy nas relacja z kontrahentem,
ty m mniejsza może by ć jego solidność płatnicza. Ry zy ko jest z kolei ty m w iększe, im w y ższa jest liczba odbiorców .

“

- Nowi kontrahenci są zazwyczaj sprawdzani bardziej skrupulatnie. Wieloletnich
odbiorców monitoruje się mniej, bo z czasem rośnie zaufanie. Na dodatek za
większym zaufaniem idzie też większa elastyczność działania i jak pokazuje
praktyka, nie zawsze się to dobrze kończy. Wieloletnia współpraca znajduje
najgorszy finał w handlu, gdzie aż sześciu na 10 niesolidnych kontrahentów może
się pochwalić ponad trzyletnimi relacjami z wierzycielem. Nieco lepiej sytuacja
wygląda w produkcji i usługach – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG
InfoMonitor.

O ty m, że długoletnia w spółpraca w cale nie gw arantuje w y eliminow ania opóźnień w płatnościach, mów ią zresztą sami
przedsiębiorcy . W odpow iedzi na py tanie „Który sposób zapobiegania opóźnieniom i w ery fikacji kontrahenta jest
najskuteczniejszy ?”, relacje ze stały mi partnerami biznesow y mi w y mieniło zaledw ie 1,6 proc. badany ch. N ajbardziej
ceniona jest w takich sy tuacjach opinia zaprzy jaźniony ch firm, przy pominanie o płatności przed terminem oraz
korzy stanie z rejestru dłużników BIG (obecnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoM onitor z pow odu zaległości w pisany ch
jest ponad 233 ty s. firm na łączną kw otę 5,4 mld zł). W opinii badany ch przedsiębiorców przy datne jest rów nież
spraw dzanie informacji w internecie oraz korzy stanie z raportów w y w iadow ni gospodarczej.
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W opinii przedsiębiorców firmami najczęściej
opóźniający mi płatności są ich stali klienci.

fot. mat. prasowe
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Handel nie umie zmobilizować do zapłaty
Zaży łe relacje z odbiorcami tow arów najbardziej szkodzą firmom handlow y m – 60 proc. partnerów spóźniający ch
przelew za tow ar w spółpracuje z w ierzy cielem z tej branży od co najmniej trzech lat. W przy padku branż usługow ej i
produkcy jnej dłuższy staż ma ok. 40 proc. niesolidny ch płatników .

Z pierwszą transakcją najgorzej idzie usługom
N ie oznacza to jednak, że można z pełny m zaufaniem podejść do pierw szej transakcji. S zczególnie w usługach aż jedna
czw arta kontrahentów ma problem z terminow y m ściągnięciem płatności za pierw szą umow ę. Z kolei producentom
opóźnia lub nie płaci w cale za pierw szą dostaw ę co dziesiąty odbiorca. W handlu takie sy tuacje zdarzają się
sporady cznie, bo tutaj z kolei co czw arty odbiorca tow arów najpierw daje się trochę poznać, zanim przestanie płacić w
następny ch miesiącach.
Zapobieganie zaległym płatnościom
N ajbardziej ceniona jest opinia
zaprzy jaźniony ch firm, przy pominanie o
płatności przed terminem oraz korzy stanie z
rejestru dłużników BIG .

fot. mat. prasowe

Ważniejsza sprzedaż czy finanse?

“

- Czas współpracy w wielu przypadkach działa na niekorzyść terminowych
płatności, bowiem poznając się nawzajem odbiorcy upewniają się na ile mogą
sobie pozwolić w dyktowaniu warunków dostawcom. I nie chodzi tu tylko o ceny,
ale również o terminy płatności oraz możliwość ich przekroczenia – mówi
Sławomir Grzelczak. Na problem opóźnionych płatności mają także wpływ
działania samych dostawców, aktywność w upominaniu się o płatność:
przypominanie o terminie zapłaty, o jego przekroczeniu, wysyłanie wezwań do
zapłaty zapowiadających możliwość wpisu do rejestru dłużników. - Znaczenie ma
też sposób zarządzania przedsiębiorstwem, kto w firmie ma ostatnie słowo:
sprzedaż czy finanse. W większości polskich przedsiębiorstw górą jest sprzedaż,
która nie zawsze skupia się na tym, czy spłynie należność za zakontraktowany
towar lub usługi. Liczy się dla niej wartość umowy i wysokość marży, bo od tego
zależą prowizje sprzedawców. Jeśli jednak finanse mają ostatnie słowo to
kontrolują saldo zadłużenia poszczególnych odbiorców i nie dopuszczają do
niebezpiecznych sytuacji. Dobrze zarządzana firma wie, że raczej nie upadnie z
powodu braku lub zmniejszonej sprzedaży, ale może się tak stać z powodu braku
gotówki – dodaje prezes BIG InfoMonitor.
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* 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, październik 2018 r.
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