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Faktoring jest przeznaczony dla 
firm z sektora 020 (business-to-
-business). - Aby skorzystać z 
faktoringu, firma musi przede 
wszystkim sprzedawać towary 
lub usługi z odroczonym termi-

c nem płatności. Dobrze jest, gdy 
ma również zróżnicowany port
fel odbiorców, a sprzedawane 
towary lub usługi nie podlegają 
częstym reklamacjom i zwro
tom - tłumaczy Krzysztof Kunie-
wicz, dyrektor generalny Bibby 
Financial Services. 

Zanim dana firma zacznie 
ubiegać się o faktoring, powin
na przeprowadzić wewnętrzną 
analizę potrzeb. - Powinna roz
ważyć takie kwestie, jak czy 
występują problemy z płynno
ścią, z regulowaniem zobowią
zań w terminie, czy też wyśle

sz pują opóźnienia w płatnościach 
- mówi Sebastian Grabek, dy
rektor Departamentu Faktorin
gu HSBC Bank Polska. - Ważne 
jest też, w jaki sposób dana fir
ma zabezpiecza ryzyko związa
ne z należnościami i jak brak za
płaty od jednego lub kilku od-
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biorców wpływa na jej sytuację 
- dodaje. 

Dopiero po przeprowadzeniu 
takiej analizy przedsiębiorcamo-
że zapoznać się z dostępną ofertą 

- Przedstawiciel faktora 
sprawdzi, czy firma kwalifikuje 
się do faktoringu, i zaproponuje 
właściwą strukturę transakcji 
- mówi Mariusz Wiśniewski, dy
rektor Departamentu Sprzeda
ży w Credit Agricole Commer
cial Finance Polska 

Klient który zdecyduje się na 
faktoring, musi działać w branży, 
która jest akceptowana przez 
firmy faktoringowe. A jak pod
kreśla Michał Kinkel, prezes 
AOW Faktoring, branżami uzna
wanymi przez faktorów za „fak-
torowalne" są np. handel, pro
dukcja przemysłowa, meblar
ska, a branżami „niefaktorowal-
nymi" m.in. transport, budow
nictwo, branża finansowa. 

- Oczywiście istnieją odstęp
stwa od reguły. Możemy więc 
znaleźć faktorów, którzy specja
lizują się w obsłudze branż 
uznawanych za trudne - dodaje 
Michał KinkeL 

W przypadku faktoringu za
bezpieczeniem transakcji jest 
najczęściej wystawiona faktura. 
W przeciwieństwie do kredytu 
firma nie musi posiadać istotne
go majątku czy też innych twar
dych zabezpieczeń Faktor 
przed udzieleniem finansowa
nia bada przede wszystkim wia-
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FINANSOWANIE Z DODATKOWYMI USŁUGAMI 

Oferta nie dla mikrofirm 
-L. Do przygotowania wstępnej 
oferty faktor potrzebuje informa
cji o liczbie kontrahentów, 
wartości obrotu, liczbie faktur; 
terminach ich płatności. Zwykle 
prosi też o dane finansowe. 

ż.. Faktor ma zwykle na podję
cie decyzji od 1 do 3 tygodni, 
w zależności od konkretnej 
transakcji. Po uzyskaniu pozy
tywnej decyzji faktora firma 
podpisuje umowę faktoringowa 

O . Firma zainteresowana ko
rzystaniem z faktoringu 
powinna spełniać kilka warun-

rygodność odbiorców i bezpie
czeństwo transakcji. W odróż
nieniu od kredytu linia faktorin
gowa może zostać przyznana 
firmie o słabszej sytuacji ekono
micznej, ponieważ źródłem 
spłat są odbiorcy, a nie klient 

- Minimalne warunki trans
akcji faktoringowej, zróżnicowa
ne pomiędzy instytucjami finan
sowymi, z reguły dotyczą mini
malnych poziomów obrotów 
objętych transakcją faktoringo
wa oraz liczbą kontrahentów 
obsługiwanych w ramach fakto
ringu - mówi Łukasz Tacik od-

ków: liczba kontrahentów 
do faktoringu: min. 5; obrót 
do faktoringu: min. 4 - 5 mln zł. 
Są na rynku faktorzy, którzy ak
ceptują mniejszą liczbę 
kontrahentów czy mniejszy ob
rót. Często faktor oczekuje 
również, że klient będzie prowa
dził pełną księgowość. 

H . Do kryteriów decydujących 
o tym, czy dana firma będzie 
mogła skorzystać z usług fakto
ringowych, można zaliczyć: 
strukturę należności i ich jakość. 
Ocena tych elementów ma naj
większy wpływ na wysokość 
limitu faktoringowego. • 

powiedzialny za faktoring w 
PBP Banku 

Jeżeli klient spełnia te kryteria, 
składa wniosek i przedstawia do
kumenty. - Należy złożyć wnio
sek o limit faktoringowy wraz z 
pełną informacją niezbędną do 
oceny transakcji faktoringowej i 
sytuacji finansowej klienta. Bar
dzo istotnym elementem jest do
łączenie struktury należności 
prezentującej portfel dłużników 
- mówi Anna Panasiuk mene
dżer sprzedaży w Departamen
cie Bankowości Korporacyjnej w 
banku DnB Nord. • 
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