
Dobry sposób na zatory płatnicze 
FAKTORING Najważniejsze zalety: finansowanie bez twardych zabezpieczeń, monitoring wierzytelności, dyscyplinowanie odbiorców 
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Faktoring może być wykorzy
stywany i w okresie koniunktu
ry, i spowolnienia gospodarcze
go-

- Jest to rozwiązanie zarów
no na czas hossy, jak i bessy. 
W czasie koniunktury przydaje 
się zwłaszcza firmom, które się 
rozwijają, zwiększają sprzedaż, 
inwestują i jest im potrzebne 
dodatkowe finansowanie. W 
czasie dekoniunktury faktoring 
pomaga dyscyplinować do
stawców, kontrolować spłatę 
faktur, skracać terminy płatno
ści - ocenia Dariusz. Filipek, kie
rownik Biura Wsparcia Sprze
daży Faktoringu w Deutsche 
Bank PBC. 

W trudnych czasach fakto
ring jest znacznie łatwiej do
stępną formą finansowania niż 
kredyt. Poza tym, jak dodaje 
Paweł Tobis, wiceprezes Coface 
Poland Factoring, jest interesu
jącą alternatywą wobec oferty 
banków w związku z komplek
sowością zarządzania wierzy
telnościami (dyscyplinowanie 
dłużników, zarządzanie płatno
ściami, możliwość przejęcia ry
zyka niewypłacalności dłużni
ka). Z punktu widzenia klienta 
ważne jest również to, że w fak
toringu stosowane są mniej ry
gorystyczne kryteria oceny ry
zyka związanego z transakcją. 

Przedstawiciele firm fakto
ringowych oraz banków, które 
zajmują się skupowaniem fak
tur, nie zauważają na razie zna
czących efektów spodziewane 
go spowolnienia gospodarcze
go w Polsce w tym roku. 

- W ostatnich miesiącach 
wartość wykupionych faktur 

czy też przygotowywanych no
wych transakcji nieco się 
zmniejszyła w porównaniu z je
sienią. Jednak jest to zdecydo
wanie spowodowane okresem 
zimowym, który co roku nieco 
zmniejsza obroty wielu przed
siębiorców. Nie jest to oznaka 
spowolnienia - ocenia Tomasz 
Boduszek, prezes Pragma In
kaso. 

83 mld zł 
to wartość wierzytelności 
wykupionych w 2011 roku 
przez 26 instytucji finansowych 

Ale, jak mówi Paweł Kac
przak, dyrektor ds. faktoringu 
w Raiffeisen Banku, portfel na
leżności wymaga obecnie więk
szej uwagi, jeśli chodzi o odzy
skiwanie przez faktora należ
ności od dłużników. 

- Dzięki temu dotychczas nie 
zaobserwowaliśmy, by terminy 
płatności zanadto się wydłuża
ły - dodaje Paweł Kacprzak. 

Przybywa klientów 
Krzysztof Kuniewicz, dyrek

tor generalny Bibby Financial 
Services, podkreśla, że obecnie 
coraz bardziej widoczny jest 
podział firm na dwie grupy. 
Jedna ma nadwyżki gotówki, 
ale jej nie inwestuje z powodu 
obaw o to, co się będzie dalej 
działo na rynku. Druga grupa to 
przedsiębiorstwa, które coraz 
intensywniej poszukują możli
wości poprawy płynności fi

nansowej. Interesują się one 
również faktoringiem. 

- Zauważamy, że o faktoring 
pytają ostatnio firmy, które 
do niedawna raczej chętniej ko
rzystały z oferty banków. Ich sy
tuacja finansowa wydaje się do
bra lub przynajmniej bardzo 
stabilna. Są to kandydaci raczej 
do finansowania kredytem ob
rotowym. Wiele z nich szuka 
jednak możliwości dywersyfi
kacji źródeł finansowania. Nie
które chcą obniżyć koszty wła
sne monitoringu i ściągania na
leżności poprzez zlecenie tych 
usług na zewnątrz w ramach 
faktoringu - mówi Krzysztof 
Kuniewicz. 

Coraz większe kłopoty 
z terminowością 
Znacznie wzrosła też liczba 

zapytań kierowanych od firm, 
których sytuacja finansowa 
ostatnio gwałtownie się pogor
szyła. 

Specjalnie to nie zaskakuje. 
Jak pokazują najnowsze dane 
Wywiadowni Dun & Bradstreet 
Poland, początek 2012 roku 
przyniósł znaczne zwiększenie 
zatorów płatniczych. 

- Wzrost zatorów dotyczy 
przede wszystkim następują
cych branż: budowlanej, spe
dycyjnej, spożywczej, metalo
wej, RTV i AGD oraz innych 
mniejszych. Wielkość nietermi
nowych zobowiązań w tych ob
szarach to prawie 1 mld zl, co 
stanowi znaczną część wszyst
kich opóźnionych zobowiązań. 
Ogółem wynoszą one po
nad i,2 - i,3 mld zł - mówi Sta
nisław Atanasow, prezes Credit 
Agricole Commercial Finance 
Polska. 

Struktura obrotów według branż, w proc. 
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BRANŻE NAJCHĘTNIEJ KORZYSTAJĄCE Z FAKTORINGU 

Według Tomasza Boduszaka 
problem zatorów płatniczych 
będzie narastał. 

- Oprócz opóźnień w płatno
ściach rośnie też presja na wy
dłużanie terminów płatności. 
Coraz częściej spotykamy się 
z terminami 90-dniowymi, 
a nawet 120-dniowymi. Oba te 
zjawiska powodują wzrost 
kosztów faktoringu ze względu 
na wydłużający się okres finan
sowania. Powtarzające się 
opóźnienia płatności skutkują 
również odmową dalszego fi
nansowania faktur wystawia
nych niektórym odbior
com - mówi Michał Kinkel, pre
zes AOW Faktoring. 

Na razie niewykorzystana 
szansa 
Jak podkreśla Krzysztof Ku

niewicz, dyrektor generalny 
Bibby Financial Services, pro
blemem nie jest obawa, czy 
kontrahent zapłaci, bo z reguły 
kiedyś zapłaci. Chodzi raczej o 
to, kiedy zapłaci. 

- Zbyt długie oczekiwanie 
coraz częściej prowadzi do 
utraty płynności finansowej, 

a do tego nie wolno dopuścić. 
Myślę, że firmy powinny za
wczasu pomyśleć o długoter
minowym zabezpieczeniu źró
deł swojej płynności finanso
wej. W tym celu wymyślono 
faktoring. Sądzę, że masowość 
wykorzystania tej usługi może 
być wielką szansą dla gospo
darki. O masowości będziemy 
mogli mówić jednak wtedy, kie
dy faktorzy będą obsługiwać 
nie 5 tysięcy firm, lecz 100 tysię
cy - dodaje Krzysztof Kunie-

Pieczątka dyscyplinuje 
kontrahentów 
Stanisław Atanasow przeko

nuje, że w okresie spowolnienia 
faktoring pomaga przedsię
biorstwu poradzić sobie z zato
rami płatniczymi. Faktor dyscy
plinuje dłużników i skutecznie 
może dochodzić należności. 

Jak podkreśla Małgorzata 
Polok, dyrektor Wydziału Mar
ketingu i Projektów Strategicz
nych Pekao Faktoring, średnie 
ważone opóźnienie płatności 
ze strony odbiorców objętych 
umową faktoringowa w ubie

głym roku wyniosło 1,17 dnia. 
Jest to dowód na dyscyplinują
cą rolę faktoringu. 

- Sadzę, że sam fakt pojawie
nia się na fakturze pieczątki 
z informacją o zawartej umowie 
faktoringowej ze wskazaniem 
rachunku faktora działa na od
biorców mobilizująco - tłuma
czy Małgorzata Połok. 

Stanisław Atanasow dodaje, 
że faktoring skutecznie zmniej
sza ryzyko związane z działal
nością handlową. A to dlatego, 
że faktor weryfikuje odbiorców 
klienta (faktoranta), stale moni
toruje ich zachowania płatnicze 
lub przejmuje na siebie ryzyko 
braku zapłaty od odbiorców 
(tak jest w faktoringu pełnym). 
Faktoring zapewnia również 
płynność finansową przedsię
biorstwa, nie pogarszając 
przy tym jego wiarygodności 
kredytowej. 

- Faktoring przyczynia się 
do uniknięcie zatorów. Umożli
wia zaproponowanie dłuższych 
terminów płatności, obejmuje 
takie usługi, jak aktywne zarzą
dzanie należnościami przez 
bank czy instytucję faktoringo
wa - mówi Sebastian Grabek, 
dyrektor Departamentu Fakto
ringu w HSBC Bank Polska. 

Firma otrzymująca termino
wo zapłatę za dostarczone 
odbiorcom towary lub usługi 
poprawia swoją płynność fi
nansową, może proponować 
kontrahentom dłuższe termi
ny płatności, co sprzyja wzro
stowi sprzedaży. Uzyskuje 
dzięki temu przewagę 
nad konkurencją. • 

(5) masz pytanie, wyślij e-mail do autorki 

k.ostrowska@rp.pl 

'C0 TO JEST FAKTORING I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE 

• Faktoring polega na wykupie nieprze-
terminowanych wierzytelności 
przedsiębiorstw, należnych im od odbior
ców towarów lub usług; obejmuje też 
finansowanie klientów oraz świadczenie 
na ich rzecz dodatkowych usług. 
• Faktor, czyli instytucja świadcząca 
usługą, wykonuje co najmniej dwie z czte
rech czynności: 
- finansuje bezsporne i niewymagalne 
należności; 
- prowadzi sprawozdawczość; 
- egzekwuje należności; 
- przejmuje ryzyko wypłacalności 
odbiorcy. 

ILE KOSZTUJĄ USŁUGI 

• Cena faktoringu to nie tylko koszt finan
sowania, ale także koszt pracy wykonanej 
przez faktora, określonej w warunkach 
umowy. Proste porównanie kosztu fakto
ringu z kosztem kredytu jest więc 
niemożliwe. Natomiast gdy porównujemy 
koszt usługi oferowanej przez różnych 
faktorów, powinniśmy przede wszystkim 
sprawdzić, co otrzymamy za daną cenę. 
• Podstawowe koszty faktoringu to: 
- marża faktora, czyli wynagrodzenie 
faktora za udzielone finansowanie; 
- prowizja przygotowawcza za przyznanie 
limitu finansowania; pokrywa koszty, jakie 
faktor poniósł, analizując zdolność 
kredytową klienta i kontrahentów; 

• Faktoring przeznaczony jest dla firm 
sprzedających towary lub usługi innym fir
mom czy instytucjom, wystawiających 
faktury z odroczonym terminem płatności. 
• Podstawowe usługi oferowane przez 
faktorów to: 
faktoring z regresem (niepełny) 
firma faktoringowa odkupuje od klienta 
faktury z odroczonym terminem płatności 
i przekazuje na jego konto gotówkę 
odpowiadającą określonej części wartości 
faktur; po upływie terminu płatności 
wskazanego na fakturze i po otrzymaniu 
zapłaty od odbiorcy na rachunek klienta 
trafia pozostała kwota pomniejszo

na o prowizję faktora; jeśli odbiorca nie 
przekaże pieniędzy w ustalonym wcze
śniej terminie, firma musi zwrócić 
faktorowi otrzymane wcześniej środki; 
faktoring bez regresu (pełny) 
tak samo jak w faktoringu z regresem 
faktor odkupuje od klienta faktury z odro
czonym terminem płatności i przekazuje 
na jego konto ustaloną część ich wartości; 
podstawowa różnica polega na tym, że 
faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności 
odbiorcy; klient zawsze otrzyma swoje 
należności bez względu na to, czy jego 
odbiorca zapłacił za towar, czy nie; taka 
forma faktoringu jest droższa. 

- prowizja operacyjna; jest to 
wynagrodzenie za administrowanie 
wierzytel- nościami. 
- wynagrodzenie za przejęcie ryzyka 
niewypłacalności kontrahenta lub 
kontrahentów klienta w faktoringu 
pełnym; 
- prowizja za obsługę transakcji 
międzynarodowej; klient płaci 
za przejęcie ryzyka niewypłacalności 
kontrahenta lub kontrahentów 
zagranicznych; w rzeczywistości jest to 
wynagrodzenie faktora zagranicznego 
współpracującego z faktorem polskim. 
• Każda transakcja faktoringowa jest 
wyceniana osobno. Transakcje bardziej 

ryzykowne są droższe, a mało ryzykowne 
kosztują nieznacznie więcej niż kredyt 
obrotowy. Marże zawsze odzwierciedlają 
poziom ryzyka ponoszonego przez 
instytucję finansującą. 
* Zdaniem przedstawicieli branży ceny 
faktoringu nie wzrosły w ostatnim czasie, 
ale teraz należy się spodziewać 
podwyżek. Jest to spowodowane głównie 
wzrostem kosztów refinansowania 
faktorów w bankach. Poza tym zwiększają 
się zatory płatnicze i co za fym idzie 
- rośnie ryzyko pogorszenia jakości 
portfeli faktoringowych. Wszystko to 
może się przełożyć na koszty ponoszone 
przez klientów. 

-OPINIA 

Dawid 
Naglik 
dyrektor zarządzający 
Departamentem Faktoringu 
w Banku BPH 

Faktoring jest usługą 
uniwersalną. Sprawdza się 
zarówno w okresie wzrostu 
gospodarczego, jak i w czasie 
stagnacji. Wynika to ze specyfiki 
tego rozwiązania. 
Faktoring jest bowiem 
produktem finansowym 
łączącym elementy 
finansowania oraz obsługi 
wierzytelności. Dodatkowo 
bazuje na rozproszonym portfelu 
odbiorców, co minimalizuje 
ryzyko niespłacalności transakcji. 
Dlatego instytucje finansowe 
chętnie oferują faktoring, 
niezależnie od sytuacji 
makroekonomicznej. 
W czasie koniunktury faktoring 
służy przede wszystkim 
finansowaniu dynamicznego 
wzrostu przedsiębiorstw, często 
nieposiadających 
skumulowanych zysków czy 
majątku trwałego. Faktoring 
standardowo jest produktem 
niewymagającym 
przedstawiania faktorowi 

DLA „RZ 

twardych zabezpieczeń. 
Finansowanie bazuje na 
obrotach i saldzie należności 
i nie jest ograniczone limitem 
wynikającym z wartości 
zabezpieczeń majątkowych. 
W czasie dekoniunktury 
wykorzystywane są funkcje 
usługowe faktoringu, czyli 
obsługa i monitoring 
wierzytelności oraz przejęcie 
ryzyka niewypłacalności 
odbiorców w faktoringu pełnym. 
Tezę, że faktoring sprawdza się 
w każdej sytuacji rynkowej, 
potwierdzają dane obrazujące 
rozwój branży w Polsce. 
Wolumen transakcji 
faktoringowych rośnie 
nieustannie od ponad dziesięciu 
lat. Również w czasie zawirowań 
gospodarczych, np. w tatach 
2001 - 2002 i 2008 - 2009, 
nastąpił wzrost odpowiednio 
o 30 proc. i 7 proc, choć 
finansowanie podmiotów 
tradycyjnymi sposobami, takimi 
jak kredyt czy pożyczka, zostało 
mocno ograniczone. 
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