1z3

Konkurzy podnikateľských subjektov v apríli
klesli
Reštrukturalizácie narástli o 200 percent

Bratislava 5. mája 2021 – V apríli 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 11 konkurzov na
majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie.
Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 56 percent (z 25 na 11)
a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200 percent (z 1 na 3). V medziročnom porovnaní s aprílom
2020 počet konkurzov klesol o 8,33 percenta (z 12 na 11) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200
percent (z 1 na 3).
V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní (14
v apríli 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 7 konkurzov (7 v apríli 2020). Zároveň sa
začalo 25 nových konkurzných konaní (18 v apríli 2020).
„Pandemická situácia zatiaľ iba minimálne ovplyvnila počet vyhlásených bankrotov firiem. Štatistiky
v ďalších mesiacoch sa však môžu zmeniť, nie všetky firmy s finančnými problémami spĺňajú
podmienky na dočasnú ochranu pred veriteľmi po legislatívnej úprave a budú tak musieť podstúpiť
bankrot,“ uvádza Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.
Graf 1: Vývoj počtu konkurzov a reštrukturalizácií v období od mája 2019 do apríla 2021
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Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 175 konkurzov, čo je o 23,58 percenta
menej než v predchádzajúcom období (229 konkurzov). V období od mája 2020 do apríla 2021 bolo
povolených 21 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím (24 reštrukturalizácií) je o 12,50 percenta menej.
Od roku 2006 do konca apríla 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4357 konkurzov a bolo
povolených 868 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.
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V konkurze najviac firiem bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2021 bolo 10 konkurzov (90,91 percenta) vyhlásených
na majetok spoločností s ručením obmedzeným a jeden na majetok akciovej spoločnosti (9,09
percenta). Až 63,64 percenta predstavujú spoločností bez zamestnancov a 27,27 percenta
spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Najväčším zamestnávateľom, na ktorého bol
v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, je nákladný cestný dopravca CAMION, s.r.o., s 20 – 24
pracovníkmi. V apríli 2021 boli povolené reštrukturalizácie jednej „eseročke“, jednej akciovej
spoločnosti a jednému družstvu. Najväčším zamestnávateľom je JOBELCA SLOVENSKO, s.r.o.,
vyrábajúca dielce a príslušenstvo pre motorové vozidlá. Pracuje v nej od 250 do 499
zamestnancov. K najznámejším spoločnostiam, ktorej bola v minulom mesiaci povolená
reštrukturalizácia, patrí finančná skupina Arca Capital Slovakia, a. s.
Najviac konkurzov vo veľko- a maloobchode a v Nitrianskom kraji
V apríli 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov (4). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach
poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov (1), stavebníctvo (1), doprava a skladovanie (1),
informácie a komunikácia (1); činnosti v oblasti nehnuteľností (1); odborné, vedecké a technické
činnosti (1) a umenie, zábava a rekreácia (1).
Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v troch sekciách: poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov (1); veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (1);
administratívne a podporné služby (1).
Najviac konkurzov súdy v apríli 2021 vyhlásili v Nitrianskom (3), Bratislavskom (2) a v Prešovskom
kraji (2). V Banskobystrickom, Košickom, Trenčianskom a v Trnavskom kraji bol vyhlásený jeden
konkurz. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Žilinskom kraji. Spoločnosti, ktorým boli povolené
reštrukturalizácie, sídlia v Banskobystrickom (1), Bratislavskom (1) a v Košickom (1) kraji.
Charakteristika analyzovaných dát
V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj
právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok
ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr
povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich
majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj
úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017
umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:
Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov,
bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové
a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom
CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF –
Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register
obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej
disciplíne.
Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná
skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového
rozhodovania na svete.
Profil skupiny CRIF:
CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných
informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí
na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400
bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových
bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie
obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež
k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.
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Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com
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