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Ako sme pozorovali v minulých prieskumoch, slovenskí respondenti sa zdajú byť veľmi averzní voči poskytovaniu odložených
splatností svojim B2B obchodným partnerom. V priemere 27% z
celkového objemu obchodu slovenských respondentov bolo realizovaného s odloženými splatnosťami (významne pod hranicou
40%, čo je priemer východnej Európy). V porovnaní s minulým
rokom sme na Slovensku zaznamenali nárast podielu B2B predaja na splatnosti v priemere o 7%. Prístup slovenských respondentov k B2B predaju na splatnosti sa výrazne líši od dopytovaných respondentov z iných krajín východnej Európy. V Poľsku je
B2B predaj na splatnosti v priemere na 35%, čo je pod priemerom
východnej Európy 40% a predaj na splatnosti v Turecku sa pohybuje na úrovni priemeru východnej Európy 40,3%. Slovensko
sa javí ako krajina, kde je najmenej pravdepodobné poskytovanie obchodného úveru pri predaji (v priemere 27% z B2B predaja bolo realizovaného so splatnosťami), pričom Maďarsko je na
druhej strane spektra východnej Európy, ktoré je najviac naklonené v B2B predaji k poskytovaniu splatností (54% z celkového
objemu obchodu maďarských respondentov bolo realizovaného
s odloženými splatnosťami).
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odberateľmi ako so zahraničnými. V porovnaní s minulým roZdroj: Atradius barometer platobnej morálky – Máj 2016
kom, pravdepodobnosť insolvencie pri domácich aj zahraničných
odberateľoch narástla o 4%, čo signalizuje zhoršenie kvality slovenských dlžníkov.
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Vzorka: dopytované spoločnosti (aktívne na domácom aj zahraničnom trhu)
Zdroj: Atradius barometer platobnej morálky – Máj 2016
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Vzorka: dopytované spoločnosti (aktívne na domácom aj zahraničnom trhu)
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Platobné podmienky poskytnuté B2B odberateľom sa respondentom predĺžili o cca 32 dní od dátumu faktúry (priemer
prieskumu je: 30 dní). Zahraničným odberateľom sú poskytované o niečo voľnejšie podmienky, keďže si vyžiadajú platenie
v priemere o 4 dni neskôr ako domáci odberatelia. Aj napriek
tomu, priemerné poskytované splatnosti zahraničným odberateľom slovenskými spoločnosťami sú najdlhšie v rámci východnej Európy. Za posledný rok sa platobné podmienky na Slovensku predĺžili aj voči domácim aj zahraničným odberateľom o cca
v priemere 5 dní.

Väčšina respondentov na Slovensku (okolo 73%) uviedla, že
oneskorené platby domácej B2B fakturácie je väčšinou dôvodu
likvidity odberateľa (respondenti vo východnej Európe: 64,4%).
V rámci dopytovanej vzorky uviedlo okolo 30% slovenských respondentov (respondenti vo východnej Európe: 33%), že oneskorené úhrady faktúr vystavených domácim odberateľom sú spôsobené využívaním týchto financií vo vlastný prospech.
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Taktiež oneskorené platby od zahraničných odberateľov sú spojené najmä s problémami likvidity odberateľov. Uvedené bolo potvrdené väčším počtom respondentov na Slovensku (54,7%) ako
vo východnej Európe (skoro 40%). Podobne, viac respondentov v
krajine (26,3%) ako vo východnej Európe (21,3%) verí, že zahraniční odberatelia platia faktúry oneskorene, pretože využívajú
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Respondenti na Slovensku (53%) viac ako vo východnej Európe
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B2B pohľadávky sú nedobytné hlavne kvôli insolvencii odberateZdroj: Atradius
barometer
platobnej morálky
– Máj 2016 v tomto
najväčšiu
výzvu
ziskovosti
podnikania
ľov alebo odberatelia ukončili svoje podnikanie. Zaujímavosťou
roku (respondenti vo východnej Európe: 18%)
je, že menej respondentov na Slovensku (18%) ako vo východnej
Európe (skoro 34%) uviedlo, že B2B pohľadávky boli odpísané
ako nedobytné, hlavne kvôli neúspešnosti ich vymoženia. Vyššie
uvedené potvrdzuje aj dôraz, ktorý je kladený na vymáhanie pohľadávok po splatnosti, ako sme už uviedli v tejto správe.
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40 dní od dátumu vystavenia faktúry). [ Štatistická príloha, s 4 ]
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V prípade potreby získania viac informácií ohľadom vymáhania B2B pohľadávokv rámci celého sveta, prosím, pozrite si
Global Collections Review od Atradius Collections (bezplatné stiahnutie po registrácii), dostupné od Októbra 2016 na
www.atradiuscollections.com

Nedobytné
pohľadávky

respondentov na Slovensku si muselo požiadať o
rozšírenie čerpania kontokorentného úveru,
vzhľadom na oneskorené platby svojich odberateľov (respondenti z východnej Európy: 14%)

Odberatelia z odvetvia stavebníctva vygenerovali vyšší podiel
faktúr po splatnosti, ako je priemer za krajinu. Podľa slovenských
respondentov (okolo 70%), v prípade neskorých platieb od odberateľov zo všetkých odvetví je dôvodom nedostatočná likvidita.
Hlavne sa jedná o prepravu, ktorá najčastejšie využíva neuhradené
faktúry ako finančnú výhodu vo svoj prospech, čo uviedlo 43% respondentov v rámci krajiny. Okolo 80% slovenských respondentov
nepredpokladá žiadnu významnú zmenu v platobnej disciplíne odberateľov v strojárskom priemysle v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Okolo 25% z nich očakáva zlepšenie platobnej disciplíny v stavebníctve a v preprave. Žiadna významná zmena v platobnej disciplíne
sa neočakáva v iných odvetviach zapojených do výskumu.
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V prípade, ak sa chcete dozvedieť viac o vzorke prieskumu Atradius
barometer platobnej morálky, prosím, pozrite si prieskum za región.
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Ak po prečítaní tohto prieskumu by ste chceli obdržať viac informácií
o ochrane Vašich pohľadávok voči nezaplateniu Vašimi odberateľmi,
môžte navštíviť Atradius stránku alebo ak mate konkrétnejšie otázky,
prosím, nechajte nám odkaz a produktový špecialista Vám zavolá späť.

Vzorka: dopytované spoločnosti (aktívne na domácom aj zahraničnom trhu)
Zdroj: Atradius barometer platobnej morálky – Máj 2016

Viac informácií je uvedených v štatistickej prílohe
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Na Twitteri si nájdite @Atradius alebo hľadáte #atradiusppb, aby ste
mali aktuálne vydanie správy.

ATRADIUS BAROMETER PLATOBNEJ MORÁLKY – VÝSLEDKY MÁJ 2016

Štatistická príloha k tomuto reportu je súčasťou májového vydania r. 2016 Atradius barometra platobnej morálky (výsledky výskumu pre Východnú Európu) dostupná na www.atradius.com/
Publications/Payment Practices Barometer.

ŠTATISTICKEJ PRÍLOHE

VÝSLEDKY PRIESKUMU

Stiahnuť v PDF formáte (iba v angličtine).
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Štatistická príloha

Zrieknutie sa zodpovednosti
Táto správa je určená pre informačné účely a nie je určená ako odporučenie
týkajúce sa konkrétnych transakcií, investícií a stratégií, v žiadnom prípade a
pre žiadneho čitateľa. Čitatelia si musia urobiť svoje vlastné nezávislé rozhodnutia, obchodné alebo iné, pokiaľ ide o poskytované informácie. Aj keď sme
urobili maximum pre zabezpečenie, aby informácie obsiahnuté v tejto správe
boli získané zo spoľahlivých zdrojov. Atradius nenesie zodpovednosť za žiadne chyby, opomenutia, alebo výsledky získané z použitia týchto informácií.
Všetky informácie v tejto správe sú poskytované „tak ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo z výsledkov získaných z ich používania a bez
akejkoľvek záruky, vyslovenej alebo implikovanej. V žiadnom prípade Atradius,
jeho spriaznené spoločnosti, korporácie alebo partneri, zástupcovia alebo jeho
zamestnanci, nenesú zodpovednosť voči Vám, akejkoľvek ďalšej osobe za akékoľvek rozhodnutia uskutočnené, alebo opatrenia prijaté v súvislosti s informáciami uvedenými v tejto správe alebo za žiadne následné, zvláštne alebo
podobné škody, aj keď upozorní na možnosť takýchto škôd.
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Spojte sa so spoločnosťou Atradius
na sociálnych médiách

Atradius Credit Insurance N.V.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rajská 7, 811 08 Bratislava
Slovensko
info.sk@atradius.com
www.atradius.sk

