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Faktoring samorządowy

Co to jest?

Faktoring samorządowy - to rodzaj faktoringu, w którym odbiorcą jest jednostka
samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat, województwo), a dostawcą
podmiot gospodarczy realizujący dostawy lub świadczący usługi wobec JST.
W ramach faktoringu samorządowego następuje finansowanie, obsługa oraz
przejęcie ryzyka wobec przedmiotowych wierzytelności.
Przedmiot transakcji:
 usługi bieżące (sprzątanie, ochrona mienia, utrzymanie zieleni)
 zakupy mienia ruchomego (pojazdy ratownicze, wyposażenie)
 inwestycje budowlane (drogowe i infrastrukturalne)
 procesy inwestycyjne płatne w ratach (odbiory częściowe)
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Schemat działania?

1. zamówienie

Dostawca

3. przeniesienie
wierzytelności

5. wypłata - do 100%

natychmiast z potrąceniem
kwot należnych faktorowi

2. dostawa towarów lub usług

FAKTOR
finansowanie
serwis
przejęcie ryzyka

Jednostka
samorządu

4. wierzytelność

6. płatność za fakturę

Faktoring samorządowy

Cechy produktu

Wierzytelności

Odbiorca



Jednostka samorządu
terytorialnego
Niezbędne jest
potwierdzenie akceptacji
cesji i bezsporności
wierzytelności przez
odbiorcę






Ocena dostawcy




Uproszczona lub brak
Oparcie całości ryzyka na
odbiorcy
Różne modele oceny i
konstrukcji portfela

Brak prawnych lub
umownych ograniczeń cesji
Nieprzeterminowane
Bezsporne
Nie wynikające z kwot
wstrzymanych z tytułu
gwarancji lub kar

Przejęcie ryzyka




Finansowanie




Okres od kilkudziesięciu dni
do kilku lat dla procesów
inwestycyjnych
Zaliczkowanie do 100% z
potrąceniem kwot
należnych faktorowi

Bez reasekuracji przez
wyspecjalizowane TU
Bez opcji przewlekłej zwłoki
Ocena odbiorców jako
„nieupadalne”

Koszty




Ponoszone w całości przez
dostawcę
Potrącane przy wypłacie
zaliczki (dyskonto)
Rodzaje opłat: odsetki,
opłaty i prowizje za obsługę,
za przejęcie ryzyka
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Korzyści

bezzwrotne i pewne źródło
finansowania dla
dostawców

gwarancja
refinansowania jako
element postępowao
przetargowych

niewielka zależnośd
finansowania
od kondycji
finansowej dostawcy

wsparcie działao
finansowanej z funduszy
unijnych oraz Euro 2012

wsparcie działalności JST
nawet jeżeli w danym
roku nie mają środków
na sfinansowanie całej
inwestycji

wsparcie płynności łaocucha
dostaw poprzez
wykorzystanie naturalnego
elementu „nieupadalności”
samorządu
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