
Gdzie po faktoring 
Moýna wybraã bank, windykatora lub niezaleýnà firmæ faktoringowa. 
Faktorów jest coraz wiæcej, ale nie wszystkich obsùuýà 
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Firma, która chciaùaby pozyskaã finanso
wanie w postaci faktoringu, ale nie bardzo 
siæ na tym zna, moýe siæ nieêle natrudziã 
juý na starcie. Rynek staje siæ bowiem co
raz bardziej róýnorodny i konkurencyjny. 
Funkcjonuje wiele podmiotów oferujà
cych tego typu usùugi, a ich oferty czæsto 
bardzo siæ od siebie róýnià. 

- Jeýeli trafimy do faktora, który nie 
jest nastawiony na obsùugæ firmy o danej 
specyfice funkcjonowania, stracimy tylko 
sporo czasu i nerwów, aby na koñcu odejúã 
z kwitkiem - przestrzega Michaù Kinkel, 
prezes AOW Faktoring. 

W celu unikniæcia niepotrzebnych ner
wów warto wiedzieã, gdzie siæ udaã, ýeby 
uzyskaã ofertæ odpowiednià do swoich po
trzeb. 

Droýsze, ale elastyczniejsze 
Faktoring moýna dostaã w banku, ban
kowej firmie faktoringowej, niezaleýnej 
firmie faktoringowej oraz firmie windyka-
cyjnej oferujàcej równieý faktoring. 

Oferta faktorów w kaýdej z wyýej wy
mienionych grup róýni siæ od siebie pod 
kàtem docelowej grupy klientów, stosowa
nych procedur oraz kosztu faktoringu. Na 
szybkie i konkretne finansowanie moýna 
liczyã po wùaúciwym zdefiniowaniu, jakie 
firmy obsùuguje dana instytucja. 

- Warto przeúledziã oferty róýnych fak
torów przede wszystkim po to, by spojrzeã 
na nie przez pryzmat wùasnych potrzeb 
i sytuacji biznesowej - twierdzi Krzysztof 

Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby 
Financial Services. 

Gùównà cechà odróýniajàcà banki oraz 
bankowe firmy faktoringowe od innych 
faktorów jest fakt, ýe najchætniej obsùugujà 
one wiæksze podmioty. 

- Banki, które oferujà faktoring, nasta
wione sà raczej na wiækszych klientów, 
którzy mogà przekazaã do faktoringu duýe 
obroty - potwierdza Mariusz Rdzanek 
z Marvel Broker. 

Takie firmy generujà regularne faktury 
w stosunku do grupy co najmniej kilku od
biorców. Natomiast w przypadku mniej
szych firm banki majà specjalne, wiæksze 
wymagania. 

- Oferta banków i duýych faktorów jest 
cenowo najniýsza, lecz proces akceptacji 
czæsto mocno sformalizowany i czaso
chùonny - mówi Michaù Kinkel. 

Pozostaùe firmy faktoringowe sà droý
sze, ale majà swoje zalety. 

- Niezaleýne od banku firmy faktoringo
we sà szybsze i elastyczniejsze niý banko
we - informuje Grzegorz Pardela, dyrektor 
finansowy Pragma Faktoring. Ponadto sà 
one w stanie obsùuýyã mniejsze podmioty, 
w tym równieý nowo powstaùe. I robià to 
duýo chætniej. 
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- Pozabankowym firmom faktoringo-
wym w sposób naturalny zaleýy na maùych 
i úrednich firmach, poniewaý wiæksze juý 
zostaùy zagospodarowane przez banki. 
Dlatego teý do sektora MSP dostosowujà 
swojà ofertæ - mówi Mariusz Rdzanek. 

Procedury sà tutaj mniej sformalizowa
ne, oferty bardziej elastyczne, uwzglæd
niajàce indywidualne potrzeby klienta. 
Moýna takýe za poúrednictwem pozaban-
kowych faktorów sfinansowaã pojedyn
cze transakcje, maùe kwotowo faktury, 
a nawet poùàczyã finansowanie z windy
kacjà w przypadku faktur wymagalnych. 
Wyróýniajà siæ na tym tle faktorzy wywo
dzàcy siæ z windykacji, których pewnà 
przewagà jest kompleksowoúã. 

- Faktorzy wywodzàcy siæ z firm win
dykacyjnych majà doúwiadczenie w egze
kwowaniu naleýnoúci przeterminowanych, 
a wiæc oferujà swoje usùugi równieý klien
tom o wiækszym ryzyku i sùabszym portfe
lu odbiorców - wpùywa to na wyýszà cenæ 
ich usùug. Banki akceptujà klientów, przy 
których nie spodziewajà siæ problemów 
i przewidujà dobrà jakoúã przyszùej wspóù
pracy - twierdzi Dawid Naglik, dyrektor 
Departamentu Faktoringu w Banku BPH. 

Jak najwiæcej pytañ 
Faktorzy rzadko wykluczajà konkretne 
branýe z obsùugi, ale moýna wyróýniã 
takie, które sà przez nich chætniej obsùu
giwane, i takie, które obsùugiwane nie sà. 

- Mamy wiæc do czynienia z branýami 
uznawanymi przez faktorów za „faktorowal-
ne", np. handel, produkcja przemysùowa, 
meblarska, oraz branýami „niefaktorowal-
nymi", takimi tak transport, budownictwo, 
branýa finansowa - twierdzi Michaù Kinkel. 

Od tej reguùy istniejà jednak odstæp
stwa. Moýna np. znaleêã faktorów, którzy 
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specjalizujà siæ w obsùudze braný uznawa
nych za trudne. 

Przy tak duýej róýnorodnoúci na rynku 
faktoringu maùy przedsiæbiorca powinien 
opracowaã odpowiednià strategiæ wyboru. 
Na pierwszy rzut oka faktorzy róýnià siæ 
gùównie cenami. 

- Nie moýe to byã jednak podstawo
wy czynnik oceny oferty - przestrzega 
Krzysztof Kuniewicz. 

Do banków i bankowych faktorów moýe 
udaã siæ firma dziaùajàca kilka lat z dobry
mi wynikami, brakiem wpisów w biurach 
informacji gospodarczej i kredytowej, bie
ýàcymi rozliczeniami z ZUS i US i przynaj
mniej kilkoma staùymi odbiorcami. 

- Dodatkowym warunkiem jest mie
siæczne generowanie faktur na wyma
ganym przez danego faktora poziomie 
- mówi Michaù Kinkel. 

Jeúli któryú z tych warunków nie jest 
speùniony, lepszym rozwiàzaniem bædà 
niezaleýne firmy faktoringowe. 

Przed wysùaniem wniosku warto zadaã 
faktorowi kilka pytañ, ýeby okreúliã swoje 
szanse: czy finansowana jest branýa, w któ
rej dziaùamy, czy realizowany przez nas obrót 
jest dla faktora wystarczajàcy, czy finansowa
ne sà pojedyncze transakcje, czy wymagana 
jest minimalna liczba kontrahentów, czy fak
tor prowadzi równieý windykacjæ naszych na
leýnoúci w przypadku opóênieñ w pùatnoúci? 

Jeýeli pojawi siæ choã jedna negatywna 
odpowiedê, lepiej zwróciã siæ do innej firmy. 

- Warto zadawaã jak najwiæcej pytañ 
oraz rzetelnie przedstawiã swojà sytuacjæ 
juý we wstæpnej rozmowie, aby przez ja
kieú niedomówienia nie traciã czasu na 
analizy, które ostatecznie do niczego nie 
doprowadzà - radzi Michaù Kinkel. 

• Wiæcej o faktoringu i jego cenach 
napiszemy jeszcze w tym tygodniu 


